
Κανονισμός Λειτουργίας 
2ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου

 Ώρα προσέλευσης 08:00 π. μ. - 08:10 π. μ. Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά στην Ανατολική και
Δυτική  Είσοδο  και  δεν  μπαίνουν  στο  προαύλιο.  Οι  πόρτες  κλειδώνουν  μετά  το  τέλος  της
προσευχής. 

 Από τις 8:10 π. μ. – ως 08:20 π. μ, για κάποιον που δεν αργεί συστηματικά, θα είναι  ανοιχτή η
πόρτα της αυλής από τη Βόρεια είσοδο (οδός Αγίου Γεωργίου).

  Σε περίπτωση μεγαλύτερης αργοπορίας, τα παιδιά έρχονται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
του γονέα, από τη Βόρεια είσοδο.

  Σε  μέρες  με  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  η  προσευχή  γίνεται  στο  ισόγειο  του  σχολείου.
Υπεύθυνοι για το κλείδωμα είναι οι έχοντες την πρωινή εφημερία.

 Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στις 13:15 μ. μ. στην Ανατολική και Δυτική Είσοδο και
δεν  μπαίνουν  στο  προαύλιο,  εκτός  αν  βρέχει  ή  υπάρχει  λόγος  να  μιλήσουν  με  κάποιον
εκπαιδευτικό . Μετά το σχόλασμα οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους.

 Οι μαθητές ανεβαίνουν-μπαίνουν στις τάξεις πάντα με συνοδεία του εκπαιδευτικού που έχει
εκείνη την ώρα μάθημα.

 Σε  κάθε  διάλειμμα  καιρού  επιτρέποντος  όλοι  οι  μαθητές  βγαίνουν  στην  αυλή  και  οι  τάξεις
κλειδώνονται. Οι μαθητές που είναι άρρωστοι κάθονται στο διάδρομο στις καρέκλες.

 Σε  κάθε  διάλειμμα   είναι  υπεύθυνοι  οι  δύο  εφημερεύοντες  εκπαιδευτικοί,  ένας  για  την
ανατολική και ένας για τη δυτική πλευρά της αυλής.

 Στο διάλειμμα οι μαθητές βρίσκονται στη νότια αυλή και όχι στη Βόρεια πλευρά του σχολείου.

 Στο διάλειμμα οι μαθητές πηγαίνουν στις τουαλέτες από την εξωτερική είσοδο και όχι από την
εσωτερική  είσοδο  που  είναι  κλειστή.  Σε  περίπτωση  κακοκαιρίας  τα  παιδιά  μένουν  στους
διαδρόμους του σχολείου και οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται ο ένας στο ισόγειο και
άλλος στον 1ο όροφο.

 Οι γονείς μπορούν να έρχονται στο σχολείο σε μέρα και ώρα συνάντησης που έχει καθορίσει ο
εκπαιδευτικός της τάξης.

 Πριν από μη προγραμματισμένη επίσκεψη τους, οι γονείς ειδοποιούν τηλεφωνικά.

 Κανένας μαθητής δεν αποχωρεί από το σχολείο πριν από το τέλος των μαθημάτων χωρίς τη
συνοδεία γονέα - κηδεμόνα.

 Ο εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον ιερέα της ενορίας.

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους χώρους του σχολείου και να συμπεριφέρονται κόσμια.

 Γίνεται  καθαρισμός  της  αυλής  στο  προτελευταίο  διάλειμμα  από  τους  μαθητές  με  τους
εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.

 Οι μαθητές του ολοήμερου αποχωρούν στις ορισθέντες ώρες και κατά την ώρα του φαγητού
κάθονται όλοι στις θέσεις τους .

 Απαγορεύεται  η  χρήση  κινητού  τηλεφώνου  από  τους  μαθητές.  Σε  περίπτωση  ανάγκης
ενημερώνουν τον  υπεύθυνο δάσκαλο της  τάξης  και  η κλήση προς τον  γονέα γίνεται  από το
γραφείο της διεύθυνσης.

 Οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες καλής λειτουργίας στο εργαστήριο πληροφορικής.


