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• Κατά  την  πρωινή  συγκέντρωση  των  μαθητών  στο  σχολείο  εξέρχονται  από  τον
προαύλιο  χώρο.  Αποφεύγουν  δε  να  απασχολούν  τους  εκπαιδευτικούς  κατά  την
διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης ή αμέσως μετά. 

• Καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  καθημερινού  προγράμματος  μαθημάτων  για  λόγους
ασφαλείας των μαθητών οι πόρτες θα παραμένουν κλειστές. Οι γονείς (ή ακόμα και
συγγενείς)  δεν  επιτρέπεται  να  παρευρίσκονται  στον  χώρο  του  σχολείου  αν  δεν
συντρέχει  σοβαρός  λόγος  (προγραμματισμένο  ραντεβού  με  εκπαιδευτικό  ή  την
διεύθυνση του σχολείου, ασθένεια μαθητή ή κάποιο έκτακτο συμβάν). Αν προκύψει
έκτακτος λόγος επίσκεψης οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν την διεύθυνση του
σχολείου.

• Τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς γίνονται σε χώρο όπου δεν
παρεμποδίζεται  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  (χωρίς  να  υπάρχει  η  οποιαδήποτε
απασχόληση των παιδιών τους  που θα  πρέπει  να  παρακολουθούν  απρόσκοπτα το
πρόγραμμα μαθημάτων τους).

• Μετά το πέρας των μαθημάτων οι γονείς περιμένουν να παραλάβουν τα παιδιά τους
στην πόρτα εξόδου κατά την αποχώρηση τους το χρονικό διάστημα που προβλέπεται
μετά την λήξη των μαθημάτων. Αν δεν προλάβουν να παραλάβουν το παιδί τους το
χρονικό αυτό διάστημα ή πόρτα κλείνει και για να εισέλθουν ζητούν άδεια από την
διεύθυνση.

• Δεν επιτρέπεται  η καθυστερημένη προσέλευση στο σχολείο εκτός αν μεμονωμένα
κάποια μέρα τύχει κάποιος σοβαρός λόγος καθυστέρησης.  Σε αυτήν την περίπτωση
οι  γονείς  οφείλουν  να  χτυπήσουν  το  κουδούνι,  να  εξηγήσουν  τον  λόγο  της
καθυστέρησης και  να αφήσουν το  παιδί  να εισέλθει  μόνο του στο σχολείο  χωρίς
συνοδεία μέχρι την τάξη ή μέχρι την τραπεζαρία (για την τακτοποίηση του φαγητού).

• Όταν  η  προσέλευση  στο  σχολείο  γίνεται  με  αυτοκίνητο,  σε  περίπτωση  που
ακολουθούν άλλα αυτοκίνητα,  θα πρέπει η αποβίβαση των μαθητών να είναι άμεση
χωρίς καμία καθυστέρηση (για οδηγίες της τελευταίας  στιγμής ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο) ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο του μποτιλιαρίσματος σε ώρες
αιχμής! 

• Ενθαρρύνεται  η  παρουσία  των  γονέων  στο  σχολείο  στις  ανοιχτές  εκδηλώσεις
(πρωινές  ή  απογευματινές).  Μάλιστα  σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  συμμετοχή  των
γονέων είναι υποστηρικτική στο έργο του σχολείου.


