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ΦΟΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Η  φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική. 

2. Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση καθώς και η 

τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης των ωρών διδασκαλίας, δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο 

σημαντικό είναι το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του 

διαθέσιμου χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχολείου. 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 08:00΄- 08:10΄ 10΄ Υποδοχή μαθητών 

08:10΄- 09:40΄ 90΄ 1η διδακτική περίοδος (1η & 2η ώρα) 

09:40΄- 10:00΄ 20΄ Διάλειμμα 

10:00΄- 11:30΄ 90΄ 2η διδακτική περίοδος (3η & 4η ώρα) 

11:30΄- 11:45΄ 15΄ Διάλειμμα 

11:45΄- 12:25΄ 40΄ 5η ώρα 

12:25΄- 12:35΄ 10΄ Διάλειμμα 

12:35΄- 13:15΄ 40΄ 6η ώρα 

13:15΄- 13:20΄ 5΄ Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στις αίθουσες σίτισης 

13:20΄- 14:00΄ 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Σίτιση 

14:00΄- 14:15΄ 15′ Διάλειμμα 

14.15΄- 15:00΄ 45′ 
2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος 
Μελέτη−Προετοιμασία 

15:00΄- 15:15΄ 15΄ Διάλειμμα 

15:15΄- 16:00΄ 40΄ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος 
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά κλπ) 
Λήξη ολοήμερου προγράμματος 

 
Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00΄ έως  8:10΄. Στο διάστημα αυτό παραμένουν στο 
χώρο του προαυλίου. (Αν βρέχει εισέρχονται στο κτήριο). 
 Υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες. 
 Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στην αυλή του σχολείου χωρίς τη συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων με την άδεια του εκπ/κού-υπεύθυνου εφημερίας π.χ. κινητικά 
προβλήματα παιδιού). 
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του προαυλίου του 
σχολείου και οι γονείς-κηδεμόνες αποχωρούν αμέσως, σύμφωνα με πρόσφατη Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας [«Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στις εισόδους 
του σχολείου και οι γονείς–συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών 
(8.00-8.10) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου ουδείς άλλος εκτός των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών. Στις 8.10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι 
και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο…» ( 139808/Δ1/31-08-16 

Εγκ. του Υπ. Παιδ.»)]  και για να μην γίνεται κυκλοφοριακό κομφούζιο έξω από το σχολείο!!! 
 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/τριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο 

σχολείο, ουδείς άλλος εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. 

Στις 8:10΄ με το χτύπημα του κουδουνιού κλείνουν οι είσοδοι με ευθύνη των εφημερευόντων και οι 



μαθητές συγκεντρώνονται στον προκαθορισμένο χώρο του σχολείου για την προσευχή. 

Οι πόρτες της αυλής κλειδώνουν μετά το τέλος της προσευχής (8:15΄). 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Αποχώρηση ΟΛΩΝ των τμημάτων: 13:15΄-13:25΄. 

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα 

μπορεί να γίνει –σύμφωνα με τη δήλωση – στις 15:00΄ ή στις 16:00΄. 

– Η προσέλευση και η είσοδος των μαθητών στον αύλειο χώρο, πραγματοποιείται από τις εισόδους 
των οδών Κυκλιάδου και Σώζου Ταυρομενέως.                                                                                                 
– Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος γίνεται μόνο από την πόρτα της 
Κυκλιάδου (έχει θυροτηλέφωνο). 
 
Επισημάνσεις: 

- Μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15΄ δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού 

αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που 

περιμένουν στον χώρο του σχολείου, χωρίς  επιτήρηση. 

 Γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί 

κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. 

-Οι μαθητές δεν φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη 

αποχώρησής τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται με τη συνοδεία 

γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος  της τάξης ή ο Διευθυντής και με υπεύθυνη δήλωση 

εξόδου από τον γονέα. 

-  Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, 

έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κλπ). 

 

 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά 

οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη 

συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του 

παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, οι οποίοι ορίζουν ημερομηνία και ώρα τακτικής 

συνάντησης και επικοινωνίας. 

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή αναρτώνται στο 

ιστολόγιο (blog) του σχολείου και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. 

Κανένας, εκτός των εκπαιδευτικών, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί 

μαθητή στο χώρο του σχολείου.  Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν 

επιλυθεί— με τον Διευθυντή. 

Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο 

του σχολείου χωρίς άδεια. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να 

ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. 

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/την δάσκαλο/α της τάξης ή τον Διευθυντή, οι 

οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 

Το τηλέφωνο (και το fax) του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση (2610-

271267). Η διεύθυνση του ιστολογίου του σχολείου μας είναι: http://46dim-patras.ach.sch.gr . 

                                                                                             Πάτρα 28-09-2016 

                                                                                    Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

http://46dim-patras.ach.sch.gr/

