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«ΕΡΓΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Κρατάτε στα χέρια σας τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ 

Arc, μιας Σχολής της οποίας η πρώτη άδεια λειτουργίας υπογράφηκε το 1860 από τον τότε 

πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη. Η πολύχρονη λειτουργία της Σχολής αποτελεί εγγύηση για την 

εμπιστοσύνη του λαού του Πειραιά, με τον οποίο έζησαν και συνεχίζουν να ζουν βίους 

παράλληλους.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπεται από τον Νόμο και αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε να επιτελεί και 

την κοινωνική αποστολή που του εμπιστεύεται η Πολιτεία. 

Η επανεκτύπωση του παρόντος κανονισμού αποτελεί και ευκαιρία εναρμόνισης με την τρέχουσα 

νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αλλά και με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Παράλληλα, 

καθορίζει με ακρίβεια τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Είναι γνωστό πως σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, οι κανόνες περιφρουρούν και κατοχυρώνουν την 

ατομική ελευθερία και στηρίζουν τη δημιουργικότητα.  

Κατά συνέπεια, η εγγραφή του κάθε μαθητή από τον Γονέα ή Κηδεμόνα του συνεπάγεται και την 

αποδοχή του παρόντος κανονισμού. Η τήρησή του αποτελεί βασική και απαρέγκλιτη υποχρέωση 

όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές). 

Η συμμόρφωση στους όρους και διατάξεις πρέπει να υπαγορεύεται από εσωτερικά κίνητρα και 

πεποιθήσεις. Η αυτοδέσμευση είναι προϋπόθεση. 

Οι γονείς μελετούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με την εγγραφή των παιδιών τους και 

υπογράφουν τη σχετική δήλωση αποδοχής. 
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        «Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc» 

         ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΑ                                                  

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ/ΙΣΤΟΡΙΑ                                                                                         
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ           
5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                                            
7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
9. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

• Κριτήρια εισαγωγής νέων μαθητών  

• Διαδικασία εγγραφής νέων μαθητών 

• Σειρά προτεραιότητας 

• Επανεγγραφή μαθητών 

• Μη επανεγγραφή μαθητών 
11. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
12. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
13. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

• Έναρξη διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος – Προσέλευση μαθητών – Αποχώρηση 
μαθητών 

• Απογευματινοί όμιλοι / Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

• Πρωινή προσευχή – Έπαρση σημαίας 

• Απουσίες μαθητών 

• Αξιολόγηση μαθητών 

• Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες – Εκκλησιασμός  

• Ενδυμασία μαθητών 

• Ασφάλεια μαθητών στη Σχολή  

• Υγεία – Ασφάλιση μαθητών 

• Κυλικείο 

• Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 

• Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

• Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

• Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές 
14. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 
16. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
17. ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
20. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Ο παρών  «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου»,  είναι σύμφωνος με την 

ισχύουσα νομοθεσία, (Νόμος 682/77, άρθρο 11, παράγρ.1, Νόμος υπ’ αριθμ.4713/29-7-2020), τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης και του Παιδαγωγικού Συμβουλίου της Σχολής. Σκοπός του 

είναι η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής μας, 

τους κανόνες, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλα 

τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα παρουσιάζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές 

της Σχολής, σύμφωνα με τον Παιδαγωγικό της Σχεδιασμό. Ρυθμίζει επίσης, τους όρους και τη 

διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, καθώς και τις 

υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων – κηδεμόνων αυτών. 

 

Η τήρηση του  εσωτερικού  κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις δυναμικές που 

αναπτύσσονται στη σύγχρονη κοινωνία, δεν είναι αυτοσκοπός. Οι γενικά αποδεκτές και 

εφαρμόσιμες διατάξεις του  έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση μέσα στον σχολικό χώρο ενός 

παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα διευκολύνει τη μεθοδική και αποτελεσματική 

λειτουργία της Σχολής, χωρίς να θέτει εμπόδια στην ελεύθερη έκφραση και στον πλουραλισμό 

απόψεων. Η αρωγή και η στήριξη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών είναι απαραίτητη, ώστε 

να ευοδωθεί η εκπαιδευτική πολιτική της Σχολής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 

«Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’ Arc»  

 

ΙΔΡΥΣΗ- ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Jeanne D’ Arc» είναι ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα. Είναι Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού προσανατολισμού, που λειτουργεί στον 

Πειραιά από την 9η Ιανουαρίου του 1859. Τότε, με απόφαση του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας 

ιδρύεται από τις Αδελφές του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως το «Οικοτροφείο 

απόρων κορασίδων» με κύριο στόχο την περίθαλψη των ορφανών. Το Τάγμα ιδρύθηκε από την  

Αγία Αιμιλία ντε Βιαλάρ, η οποία γεννήθηκε το 1797 στο Γκαγιάκ (Gaillac), μια κωμόπολη της 

νοτιοδυτικής Γαλλίας κοντά στην Τουλούζη (Toulouse). 

Το έργο των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ στην Ελλάδα είναι μεγάλο και ουσιαστικό. 

Στην Ελλάδα η Αγία Αιμιλία ήρθε για πρώτη φορά το 1846. Φθάνει στη Σύρο, συνοδεύοντας 

τέσσερις Αδελφές. Ένα σχολείο και ένα οικοτροφείο, για άπορα κυρίως παιδιά, θα λειτουργήσουν 
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σύντομα. Δεύτερη στη σειρά ακολουθεί η τουρκοκρατούμενη Χίος το 1848, όπου οι Αδελφές 

ίδρυσαν παράλληλα με το σχολείο και ιατρείο με πλούσια δράση και προσφορά. Το 1852 οι 

Αδελφές φθάνουν στα Χανιά, όπου θα λειτουργήσουν ιατρείο, οικοτροφείο και σχολείο, αλλά και 

στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης βρέθηκαν και σε άλλα νησιά πότε 

περιστασιακά και πότε για κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Το 1856, πέντε μήνες πριν από τον θάνατό της, η Αγία Αιμιλία, περνώντας από την Αθήνα, 

υπόσχεται να στείλει  Αδελφές στην πόλη. 

Λίγους μήνες αργότερα τέσσερις Γαλλίδες μοναχές φτάνουν στην Ελλάδα, μισθώνουν ένα οίκημα 

στους πρόποδες της Ακρόπολης και ιδρύουν ένα ορφανοτροφείο. Έναν χρόνο αργότερα, το 1857, 

ιδρύουν ένα μικρό σχολείο. 

Στην Αθήνα η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» λειτουργούσε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 

μέχρι το σχολικό έτος 1978-79, οπότε έγινε η μετεγκατάστασή της στην Πεύκη, όπου συνεχίζει τη 

λειτουργία της μέχρι σήμερα. 

 

Το 1859 τρεις Αδελφές θα αρχίσουν το έργο του Τάγματος στον Πειραιά με ορφανά παιδιά.  

Η φιλανθρωπική όμως δράση δεν περιορίζεται μόνο στα ορφανά. Οι Αδελφές απλώνουν τα χέρια 

τους για να βοηθήσουν τον άρρωστο, που τον επισκέπτονται καθημερινά στο σπίτι του, τον 

εγκαταλελειμμένο γέρο, τον φυλακισμένο, τον δυστυχή. 

Μετά τα πρώτα δύσκολα βήματα της πατρίδας μας, όταν πια αρχίζει να παρατηρείται ζωηρή 

εμπορική κίνηση και γρήγορη ανάπτυξη στον Πειραιά, ο σκοπός των Αδελφών διευρύνεται. Γίνεται 

και μορφωτικός, παιδευτικός.  Οι Αδελφές τώρα παρακινημένες από τις παρακλήσεις πολλών 

γονέων αρχίζουν τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στα κορίτσια, ενώ παράλληλα ιδρύουν 

Δημοτικό Σχολείο. 

Το 1893 προστίθεται Οικοκυρική Σχολή, πάλι για τα άπορα παιδιά, όπου συγχρόνως διδάσκεται 

και η γαλλική γλώσσα. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σχολή μετατράπηκε σε νοσοκομείο. Μετά 

την καταστροφή της Σμύρνης το Οικοτροφείο γεμίζει προσφυγόπουλα. 

Το 1934 ιδρύεται πεντατάξιο Γυμνάσιο, που συμπληρώνεται σε εξατάξιο το 1937. 

Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η ομαλή λειτουργία της Σχολής διαταράσσεται. 

Κατά την περίοδο της Κατοχής 1942-1944 η Σχολή γίνεται κέντρο διανομής τροφίμων και συσσιτίου 

του Οργανισμού «Εστία Θείας Πρόνοιας». Στον μεγάλο βομβαρδισμό του Πειραιά το 1944, μια 

πτέρυγα της Σχολής κατέληξε σε ερείπια, κάτω από τα οποία βρήκαν τραγικό θάνατο η Ηγουμένη 

Mère Thérèse και η Αδελφή Valentine. Για ένα χρονικό διάστημα η Σχολή εγκαταλείπεται και  οι 

Αδελφές και οι μαθήτριες  φιλοξενούνται στην Αθήνα.  

Μεταπολεμικά ανοικοδομείται το 1949, ανασυγκροτείται και εκσυγχρονίζεται. Το 1960 

ολοκληρώνεται το κτίριο που στεγάζει το  Γυμνάσιο και Λύκειο. Το 1996 γίνονται τα εγκαίνια του 

νέου δωδεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου. Από  το 2013 λειτουργεί δεκαοκταθέσιο Δημοτικό 

Σχολείο. Το σχολικό έτος 2016 – 2017 σε νέες εγκαταστάσεις, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο 

νεοκλασικό κτίριο, ξεκινάει η λειτουργία Νηπιαγωγείου. Από το 2018 η Α’ Δημοτικού στεγάζεται σε 

νέο κτίριο επί της οδού Τζελέπη και το Δημοτικό γίνεται δεκαεννιαθέσιο.  

 

Τον Δεκέμβριο του 2009 σε πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών η Σχολή έλαβε 

βραβείο και τιμητική διάκριση για τα 150 χρόνια του πολύπλευρου παιδαγωγικού, κοινωνικού 

και φιλανθρωπικού της έργου. 
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Σήμερα, η Σχολή «Jeanne D΄ Arc» συνεχίζει το πολύτιμο εκπαιδευτικό της έργο που κάθε χρόνο 

αποτυπώνεται στην Επετηρίδα (Souvenir), που εκδίδει. Η Σχολή διαθέτει Ιστοσελίδα, 

λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζεται ως ιδιαίτερο λήμμα στη 

Βικιπαίδεια. 

Στο Τάγμα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ ανήκουν επίσης τα σχολεία: 

1. Άγιος Ιωσήφ Πεύκης ( έτος ίδρυσης 1857) 

2. Άγιος Ιωσήφ Βόλου ( έτος ίδρυσης 1904) 

___________________________________________________________________________ 
1 Στη συνέχεια του παρόντος κειμένου, για συντομία, υπό τον γενικό όρο «μαθητής/μαθητές» θα 

εννοούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες. 

Αντί του πλήρους τίτλου «Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’ Arc»  θα αναφέρεται ο όρος  «Σχολή»  ή  

«Σχολείο».   

Υπό τον όρο «Διευθυντής» και «Υποδιευθυντής» θα εννοούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες και 

Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες. Επίσης,  υπό τον γενικό όρο «εκπαιδευτικοί» θα εννοούνται οι 

δάσκαλοι και δασκάλες, καθηγητές και καθηγήτριες της Σχολής και υπό τον γενικό όρο  «γονείς»  

θα εννοούνται οι φυσικοί γονείς των μαθητών ή εκείνοι που νόμιμα ασκούν την κηδεμονία τους.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Οι στόχοι της Παιδείας οφείλουν να καθρεφτίζουν τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εποχής και της 

κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. 

Το Ευαγγελικό μήνυμα αποτελεί την πηγή της παιδαγωγικής της Σχολής μας.  

Σύμφωνα με τον Παιδαγωγικό Σχεδιασμό των σχολείων του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ, 

επιδιώκουμε: 

• Παιδεία βασισμένη στις αρχές του Ανθρωπισμού και του Χριστιανισμού, την Ελευθερία και 

την Αγάπη. 

• Παιδεία που στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτισμένων ατόμων, που λαμβάνει τα μηνύματα 

της εποχής και παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με τόλμη και 

χριστιανικό πνεύμα τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

• Παιδεία που καλλιεργεί υψηλή αισθητική και προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για να 

ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους.  

• Παιδεία που διαμορφώνει προσωπικότητα ικανή να αγωνίζεται, να συνεργάζεται και να 

αντιμετωπίζει και τις στιγμές αποτυχίας.  

• Παιδεία που καταργεί τις φυλετικές και ταξικές διακρίσεις, που σέβεται τη 

διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και τη μετατρέπει σε πλούτο και δύναμη, αλλά και 
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που παραμένει προσηλωμένη στην ιστορική πορεία του τόπου με σεβασμό και αγάπη για 

την πολιτιστική του κληρονομιά. 

• Παιδεία που παρέχει σφαιρική μόρφωση, που προάγει την άμιλλα και τη συλλογικότητα, 

που οδηγεί στη φροντίδα των λιγότερο ευνοημένων και προσφέρει νόημα ζωής μέσα από 

έργα αγάπης και αλληλεγγύης. 

• Παιδεία που αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην οικογένεια και την κοινωνία και ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας.  

• Παιδεία που οδηγεί τη νεολαία στην κατάκτηση αξιών, στην ανάπτυξη προσωπικότητας και 

στη διατήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και τη διεθνή 

κοινότητα. Οι νέοι και οι νέες που εκπαιδεύονται στη Σχολή αποκτούν διαβατήριο ζωής και 

επιτυχίας. 

 

Η εκπαιδευτική κοινότητα της Σχολής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους νέους με δυσκολίες: 

μαθησιακές, οικονομικές, πολιτισμικές και άλλες, ώστε να μη νιώθουν αποκλεισμένοι και σε καμιά 

περίπτωση να μην αποθαρρύνονται.  

 

Η αγάπη δε διδάσκεται, δεν επιβάλλεται, δεν ορίζεται, όμως καλλιεργείται με την προτροπή, την 

πνευματική άσκηση, τη συνέπεια, την αυτοπειθαρχία και το παράδειγμα των ενηλίκων, που 

αποτελεί μόνιμη βοήθεια για τα παιδιά, τους μαθητές μας.  

Η διαπαιδαγώγηση είναι πριν από όλα πράξη αγάπης. Ο εκπαιδευτικός μεταβιβάζει στους νέους, 

με την εμπιστοσύνη του, την αγάπη που του εμφύσησε ο Θεός.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Το Σχολείο ανήκει στο Τάγμα των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως και διοικείται από το 

Συμβούλιο Διοίκησης, του οποίου Πρόεδρος είναι η Νόμιμη Εκπρόσωπος του Τάγματος στην 

Ελλάδα και Ηγουμένη των σχολείων Πειραιά και Πεύκης.  Στο Συμβούλιο συμμετέχουν άλλες δύο 

Αδελφές και τρεις λαϊκοί.   

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης διοικεί και συντονίζει και τα άλλα δύο Σχολεία του Τάγματος, την 

Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» Πεύκης και την Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου. 

Συνεργάζεται με την Οικονομική και Λογιστική Υπηρεσία, με τη Διοικητική Υπηρεσία, με τους 

Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Εκπαιδευτικών Μονάδων και με τους Γενικούς Συντονιστές 

Παιδαγωγικών Θεμάτων, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής και Ποιμαντικής, ώστε να εξασφαλίζεται 

η Παιδαγωγική Υπεροχή, η τήρηση των Παιδαγωγικών Αρχών της Ιδρύτριας του Τάγματος Αγίας 

Αιμιλίας, ο κοινωνικός και μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Εκπαιδευτηρίου και η απρόσκοπτη 

πορεία της Σχολής.  
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Το σχολείο είναι μικτό και περιλαμβάνει: 

• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:  Με τμήματα προνηπίων και νηπίων. 

• ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

• ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

• ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 

Τα απολυτήρια είναι ισότιμα με εκείνα των δημόσιων σχολείων. 

 

Όλες οι σχολικές μονάδες ακολουθούν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Επιπλέον 

του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, όπως ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών 

αντικειμένων ( όμιλοι δραστηριοτήτων). 

 

Διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες, η Γαλλική, ως πρώτη ξένη γλώσσα και η Αγγλική. Η διδασκαλία 

οδηγεί στην απόκτηση διπλωμάτων, απόλυτα αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος αλλά και σε μη διδακτικές ημέρες, η Σχολή παρέχει 

και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, 

μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές κ.ά. Επίσης, η 

Σχολή συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και μορφωτικές ανταλλαγές, που στηρίζουν την 

εκμάθηση των γλωσσών και διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

 

6.1.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Ο Διευθυντής είναι ο επικεφαλής της σχολικής μονάδας. Είναι ο διοικητικός αλλά και 

επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος. 

Ο Διευθυντής συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης, με τους Γενικούς Συντονιστές 

Παιδαγωγικών Θεμάτων, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής και Ποιμαντικής, με τους εκπαιδευτικούς 

και διοικητικούς προϊσταμένους του, με τους εκπαιδευτικούς της Σχολής, καθώς και με τους 

μαθητές και τους γονείς τους για την από κοινού επίτευξη των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών 

στόχων. 

Ο Διευθυντής συμμετέχει στο Παιδαγωγικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους Διευθυντές και 

Υποδιευθυντές των τεσσάρων σχολικών μονάδων και τους συντονιστές της γαλλικής και αγγλικής 

γλώσσας. Το Παιδαγωγικό Συμβούλιο συνδιαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική της Σχολής 
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μεριμνώντας για τη διαρκή επιμόρφωση των διδασκόντων, ενθαρρύνοντας και αξιολογώντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία, παρακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.  

Κάθε μία από τις σχολικές μονάδες έχει τη δική της αυτόνομη οργάνωση  της εκπαιδευτικής και 

μαθητικής κοινότητας. 

Ο Διευθυντής συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των 

αποφάσεών του. Καλεί τους γονείς των μαθητών σε ενημερωτικές συναντήσεις και συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όταν είναι αναγκαίο. 

    

6.2.  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

O Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας βοηθά τον Διευθυντή, διεκπεραιώνει  τις αρμοδιότητες 

που ο Διευθυντής του αναθέτει και τον αναπληρώνει σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής,  

όταν ο Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους και ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

συνεχώς  επιμορφώνονται μέσα από σεμινάρια εντός και εκτός σχολείου. Μαζί με τον Διευθυντή 

και τους Υποδιευθυντές αποτελούν τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του στους 

μαθητές καθοριστική. Δε διδάσκει μόνο. Διαπαιδαγωγεί και δημιουργεί πρότυπα αναφοράς για 

τους μαθητές. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως αυτά 

αναφέρονται στην αντίστοιχη περιγραφή θέσης που έχει ορίσει η Σχολή. Φροντίζει για την 

ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Σχολή και κατά την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη της Σχολής. Συνεργάζεται με τους μαθητές, 

τους γονείς τους και με τον Διευθυντή της μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην ίδια 

τάξη ή στο ίδιο τμήμα συζητούν για τα εκπαιδευτικά θέματα και επιλύουν παιδαγωγικά 

προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους. Οι εκπαιδευτικοί 

συμβουλεύουν αλλά και ελέγχουν τους μαθητές για τη συμπεριφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

της παρουσίας τους στον σχολικό χώρο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται στη Σχολή μας α) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς β) αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με ανάλογη 

εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται για  τα δημόσια σχολεία και πρόσθετων κριτηρίων 

που απορρέουν από τον Παιδαγωγικό Σχεδιασμό της Σχολής. Αυτή η  αξιολόγηση  διενεργείται  
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από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους Γενικούς Συντονιστές 

Παιδαγωγικών Θεμάτων,  αλλά και από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 Ο σχολικός ψυχολόγος του Δημοτικού έχει ενεργό παρουσία στη σχολική ζωή, υποστηρίζοντας το 

παιδαγωγικό έργο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς. Υποδέχεται τους 

νέους μαθητές. Ανιχνεύει το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Προβαίνει στην  ψυχολογική 

εκτίμησή τους. Συνεργάζεται με τους γονείς για την παραπομπή σε δημόσιους φορείς, εάν κρίνει 

ότι απαιτείται περαιτέρω μαθησιακή ή άλλη αξιολόγησή τους. Διασυνδέει το Σχολείο με την 

Κοινότητα. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές κατόπιν 

ραντεβού σε συνεννόηση με τον Διευθυντή. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο και υλοποιεί σύγχρονα βιωματικά προγράμματα κοινωνικής και 

συναισθηματικής αγωγής σε επίπεδο σχολικής τάξης. 

Όλες οι δράσεις ακολουθούν τις αρχές της Δεοντολογίας και έχουν ως στόχο την προαγωγή της 

ψυχικής υγείας όλων όσοι απαρτίζουν τη σχολική κοινότητα. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

10.1. Το χριστιανικό πνεύμα και οι παιδαγωγικές αρχές της Σχολής την καθιστούν ένα σχολείο που 

αποδέχεται και σέβεται κάθε μαθητή ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.  

10.2. Οι εγγραφές στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc γίνονται σύμφωνα με τον νόμο (ΠΔ 

79/2017) μετά από αίτηση που υποβάλλουν οι γονείς για εγγραφή του μαθητή στο σχολείο. Οι 

γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να 

είναι έγκυρη η εγγραφή του μαθητή.  

Στην Α’ Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.  

10.3. Κριτήρια εισαγωγής νέων μαθητών  

Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Λόγω της φύσης του ακαδημαϊκού προγράμματος της 

Ελληνογαλλικής Σχολής, προτού εγγραφεί ένας υποψήφιος μαθητής, χρειάζεται να έχει η Σχολή 

μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για εκείνον. Τα κριτήρια της εισαγωγής νέων 

μαθητών περιλαμβάνουν: 

• την ηλικία 

• τον βαθμό ωριμότητας και αυτονομίας 

• την ακαδημαϊκή επίδοση 

• τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του μαθητή. 
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Ανάλογα με την ηλικία και την τάξη φοίτησης, οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων 

μαθητών διαφοροποιούνται και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δραστηριότητες ανίχνευσης 

σχολικής ετοιμότητας, ασκήσεις αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας και μαθηματικών γνώσεων 

καθώς και εκτίμηση, εφόσον υπάρχουν, των γνωματεύσεων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

10.4. Διαδικασία εγγραφής νέων μαθητών 

• Συμπλήρωση από τους γονείς της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η αίτηση βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα της Σχολής, www.ellinogalliki.gr). 

• Πρώτη ενημερωτική συνάντηση:  

Ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης υποδέχεται τους γονείς και σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη 

προσκομίσει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους τη δίνει προς συμπλήρωση. Στη 

συνέχεια – ανάλογα με τη βαθμίδα ενδιαφέροντος – παρουσιάζει στους γονείς το 

ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, τη φιλοσοφία της Σχολής και τους ξεναγεί στους χώρους 

της Σχολής. 

• Συνάντηση γνωριμίας με τον υποψήφιο μαθητή: 

Μετά την πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς και εφόσον η οικογένεια 

ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού στην Ελληνογαλλική Σχολή, ορίζεται 

συνάντηση γνωριμίας/αξιολόγηση του υποψήφιου μαθητή. Η διαδικασία γνωριμίας με 

τους υποψήφιους μαθητές διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη στην οποία πρόκειται να 

φοιτήσει ο κάθε μαθητής και περιλαμβάνει:  

α) Γνωριμία/συζήτηση του υποψήφιου μαθητή με τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του 

Δημοτικού καθώς και με τη Σχολική Ψυχολόγο. 

β) Διαγνωστική αξιολόγηση στα Ελληνικά/Μαθηματικά. 

γ) Διαγνωστική αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες (Γαλλικά και Αγγλικά) με σκοπό να 

διαπιστωθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας του παιδιού. 

δ) Ειδικότερα, για τους υποψήφιους μαθητές της Α’ Δημοτικού, η αξιολόγηση αυτή 

παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης δεξιοτήτων.  

Παράλληλα οι γονείς του υποψήφιου μαθητή προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 

εκθέσεις και ελέγχους επίδοσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τάξης. 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μαθητές έχουν αξιολογηθεί από επίσημο φορέα σε σχέση 

με αναπτυξιακές, μαθησιακές, κοινωνικές ή συναισθηματικές δυσκολίες, η Σχολή ζητά να 

προσκομίζονται και οι επίσημες γνωματεύσεις.  

• Αποφάσεις εισαγωγής νέων μαθητών: 

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εισαγωγής νέων μαθητών, η οποία 

απαρτίζεται από τον Διευθυντή της μονάδας, τους Υποδιευθυντές της μονάδας, τη σχολική 

ψυχολόγο και εκπαιδευτικούς της τάξης εισαγωγής των νέων μαθητών.  

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί στο σχολείο όλα τα 

σχετικά έγγραφα.  

Η Ελληνογαλλική Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εισαγωγή μαθητή, ή να 

προτείνει παρεμβάσεις εάν κριθεί ότι οι δομές της Σχολής σε σχέση με τη δυνατότητα 

παροχής υπηρεσιών μαθησιακής στήριξης ή οι συνολικές συνθήκες του τμήματος και της 

http://www.ellinogalliki.gr/
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τάξης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

συναισθηματικές, συμπεριφορικές ανάγκες του υποψήφιου μαθητή.  

• Ανακοίνωση της απόφασης της Σχολής στην οικογένεια του υποψήφιου μαθητή: 

Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη συνάντηση γνωριμίας με τον υποψήφιο 

μαθητή, εκπρόσωπος της Σχολής ενημερώνει τους γονείς του υποψήφιου μαθητή για την 

απόφαση της Σχολής. Εάν η απόφαση είναι θετική, οι γονείς έχουν πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες προθεσμία να απαντήσουν αν θα εγγράψουν το παιδί τους στη Σχολή. 

• Ολοκλήρωση εγγραφής: 

Οι γονείς των υποψήφιων μαθητών που γίνονται δεκτοί για εγγραφή, αφού αποδεχτούν 

και υπογράψουν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής υποχρεούνται να 

καταβάλουν την προβλεπόμενη προκαταβολή ή δόση διδάκτρων. Σε περίπτωση μη 

καταβολής της προκαταβολής ή δόσης ή μη υπογραφής/αποδοχής του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας, η Σχολή έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει τη θέση σε άλλο 

υποψήφιο.  

10.5. Επανεγγραφή μαθητών 

Η εγγραφή για τους ήδη φοιτώντες μαθητές στις επόμενες τάξεις γίνεται κατόπιν υποβολής 

σχετικής δήλωσης και καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων.  

10.6. Μη επανεγγραφή μαθητών 

Σύμφωνα με τον νόμο 4713/2020 (άρθρο 7, παρ.6β) είναι δυνατή η μη επανεγγραφή μαθητή στην 

περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων. 

Η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc διατηρεί το δικαίωμα να μην ανανεώσει την εγγραφή και να 

διακόψει τη συνεργασία με γονείς των οποίων οι ενέργειες υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης 

προς τις αρχές της Σχολής, τη Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό και οι αντιλήψεις τους 

βρίσκονται σε δυσαρμονία με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 

Οι ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις καθορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης της Σχολή, το οποίο 

λαμβάνει πάντοτε υπόψη τυχόν σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργείων, και 

κοινοποιούνται στους γονείς πριν από την έναρξη των εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος. Οι 

εν λόγω οικονομικές υποχρεώσεις της κάθε χρονιάς δε δεσμεύουν το σχολείο για τα επόμενα έτη. 

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής. 

 

Η εγγραφή ή επανεγγραφή των μαθητών γίνεται κατόπιν προκαταβολής έναντι διδάκτρων εντός 

του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 9 ισόποσες δόσεις 

το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός από το Σεπτέμβριο έως τον Μάιο. 
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Τον Μάιο κάθε έτους αποστέλλεται στους γονείς των μαθητών το ειδικό έντυπο δήλωσης για 

εγγραφή/επανεγγραφή, το οποίο συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους. 

 

Σε περίπτωση αλλαγής απόφαση από πλευράς των γονέων μετά την 30/6 εκάστου έτους, το ποσό 

της προκαταβολής δεν επιστρέφεται. 

 

Σε περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης των διδάκτρων δύο σχολικών ετών δεν είναι δυνατή η 

επανεγγραφή του μαθητή στο Σχολείο (Ν.4713/20). 

 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής έκπτωσης 5% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των διδάκτρων 

έως την 30/6 εκάστου έτους. Διευκρινίζεται πως αυτή αφορά μόνο στα δίδακτρα και δεν 

προσφέρεται στην περίπτωση που παρέχεται οποιαδήποτε άλλη έκπτωση. 

 

Ο γονέας / κηδεμόνας κάθε έτος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Σχολείο, εάν ο ίδιος ή με την 

άδεια του, άλλο συγγενικό πρόσωπο καταβάλλει τα δίδακτρα. 

 

Το Λογιστήριο λειτουργεί από 08:00 έως 14:30. 

 

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μόνο με τους εξής τρόπους: 

1. με κατάθεση/μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

2. με πιστωτική / χρεωστική κάρτα (Visa / Mastercard). 

3. με επιταγές τραπέζης ή με προσωπικές επιταγές. 

 

Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ο γονέας 

έχει την υποχρέωση να εξοφλήσει το ποσό των διδάκτρων που 

 

αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που παρακολούθησε τα μαθήματα και βάσει των παραπάνω 

δόσεων κατά το διάστημα φοίτησης της σχολικής χρονιάς. 

 

Το Σχολείο αποτελεί έργο της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωσήφ Θ.Ν.Π. , είναι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και δέχεται αριθμό μαθητών με μειωμένα δίδακτρα ή παρέχει δωρεάν φοίτηση σε 

άπορους μαθητές. Το δε τυχόν περίσσευμα του Σχολείου επενδύεται προς όφελος των μαθητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
  
Τα Σχολεία του Τάγματος των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως, παραμένουν πιστά στην 
παρακαταθήκη που μας άφησε η Αγία Αιμιλία ντε Βιαλάρ, Ιδρύτρια του Τάγματος, η οποία στις 30-
1-1840 έγραψε: «Θα εξακολουθήσουμε να αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας στην ανακούφιση των 
δυστυχισμένων, στην περίθαλψη των αρρώστων και των φτωχών, στην εκπαίδευση των παιδιών 
και σε όλα τα έργα Αγάπης». 
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Ως εκ τούτου, παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές και ιδρύματα υποστήριξης παιδιών 
επωφελούνται από την Παιδεία του Σχολείου μας και φοιτούν δωρεάν ως υπότροφοι σε αυτό.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

13.1. Έναρξη διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος – Προσέλευση μαθητών – Αποχώρηση 

μαθητών 

Το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει για το Δημοτικό Σχολείο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

30 διδακτικών ωρών.  

Το Δημοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc ακολουθεί διευρυμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μαθητών. 

Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στον χώρο 

του σχολείου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές και οι γονείς – 

συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών στον χώρο του 

σχολείο δεν παρευρίσκεται κανείς χωρίς άδεια εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Με τη λήξη των μαθημάτων οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο 

του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.  

13.2. Απογευματινοί όμιλοι / Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Σχολής είναι η δημιουργική και εποικοδομητική αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου των μαθητών. Γι’ αυτό προσφέρει μετά το πέρας του διευρυμένου 

ωραρίου πρόσθετες δράσεις προαιρετικής παρακολούθησης ιδίως εκπαιδευτικού και μορφωτικού 

περιεχομένου καθώς επίσης και αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σκοπός 

είναι οι μαθητές να προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, να εμβαθύνουν στις ξένες 

γλώσσες, να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους γύρω από τον 

αθλητισμό, τη μουσική και την τεχνολογία. Τα τμήματα του απογευματινού προγράμματος είναι 

ολιγομελή και λειτουργούν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων και ειδικευμένων 

εκπαιδευτικών και προπονητών. 

13.3. Πρωινή προσευχή – Έπαρση σημαίας 

Κάθε πρωί, στις 08:00 π.μ., γίνεται η σύνταξη των τμημάτων στις προκαθορισμένες θέσεις για την 

πρωινή προσευχή. Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές έχουν 

δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να σέβονται την ιερότητα 

της στιγμής, όπως και όλοι οι μαθητές. Το ίδιο ισχύει και για την έπαρση της σημαίας.   

 

13.4. Απουσίες μαθητών 

Η φοίτηση των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, 

καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα 

MySchool. 
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13.5. Αξιολόγηση μαθητών 

Στο Δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc πέραν της αξιολόγησης η οποία 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζεται η περιγραφική αξιολόγηση μαθητών. Με 

την περιγραφική αξιολόγηση παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης των επιδόσεων 

του κάθε μαθητή με περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα. Η περιγραφική αξιολόγηση δεν 

περιορίζεται, στις γνώσεις που αποκτά ο μαθητής, αλλά λαμβάνει υπόψη τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που αναπτύσσει. Επιπρόσθετα, εστιάζει και στις στάσεις και συμπεριφορές που 

επιδεικνύει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η συμμετοχή και το ενδιαφέρον, η συνέπεια 

και η ομαλή συνεργασία με την ομάδα. 

13.6. Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες – Εκκλησιασμός 

Η Σχολή λόγω του χριστιανικού χαρακτήρα της και της παράδοσής της αφιερώνει χρόνο στα έργα 

αγάπης. Τα παιδιά με τη βοήθεια των δασκάλων τους οργανώνουν εκδηλώσεις  και μετέχουν σε 

αποστολές και επισκέψεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα έχοντας την ευκαιρία να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προσφοράς στον συνάνθρωπο. 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώνονται θεατρικές παραστάσεις, μορφωτικές επισκέψεις, 

εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα, διαγωνισμοί και εκθέσεις με γνώμονα τη διεύρυνση των 

γνώσεων και την αισθητική καλλιέργεια. Για την ψυχαγωγία τους οργανώνονται εκδρομές 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου. 

Μια ιδιαίτερη δραστηριότητα των παιδιών είναι η έκδοση σχολικής εφημερίδας. 

Στον χώρο της Σχολής λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για τη σφαιρικότερη μόρφωση των 

παιδιών. Η σχολική βιβλιοθηκονόμος πραγματοποιεί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των 

τμημάτων, προγράμματα φιλαναγνωσίας, ομιλίες – επισκέψεις συγγραφέων κ.ά. 

Ο εκκλησιασμός γίνεται σύμφωνα με τις εγκύκλιες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.  

Η Σχολή μας συμμετέχει σε παρελάσεις και οργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις για τις εθνικές 

επετείους.  

13.7. Ενδυμασία μαθητών 

Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται στη Σχολή ντυμένοι απλά και κόσμια, γι’ αυτό η Σχολή επιβάλλει 

ομοιόμορφη ενδυμασία. Στους εκκλησιασμούς και στις επίσημες εμφανίσεις (εορταστικές 

εκδηλώσεις, παρελάσεις κ.ά.) φορούν την επίσημη στολή της Σχολής. 

13.8. Ασφάλεια μαθητών στη Σχολή 

Τα όρια της Σχολής και οι είσοδοί της ελέγχονται συστηματικά.  

Για την ασφάλεια των μαθητών κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών και του διοικητικού 

προσωπικού δεν μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας. 

Όλοι οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στους χώρους της Σχολής οφείλουν να δηλώνουν το όνομά 

τους και αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων τους, να εισέρχονται στη Σχολή.  

13.9. Υγεία – Ασφάλιση μαθητών 

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ωραρίου του Δημοτικού, το παιδί  ασθενήσει, η 

νοσηλεύτρια της Σχολής παρέχει τις πρώτες βοήθειες και ενημερώνεται άμεσα ο γονέας. Εάν 
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υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας  ή αλλεργίες σε τροφές ή φάρμακα, πρέπει να αναφέρονται 

από τους γονείς στη νοσηλεύτρια και να δίνονται οι σχετικές οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό.  

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί 

οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010).  Αν πρέπει να 

δοθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί, πρέπει αυτό να τοποθετείται σε συσκευασία καλά κλεισμένη, να 

συνοδεύεται με γραπτή οδηγία για τον τρόπο λήψης του από το παιδί και να ενημερώνεται 

τηλεφωνικά η Γραμματεία. Οι γονείς οφείλουν να συμπληρώνουν έντυπο που είναι αναρτημένο 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σχολής  με το οποίο θα ζητούν να χορηγηθεί το φάρμακο από τη 

νοσηλεύτρια του σχολείου.   

Όλοι οι μαθητές είναι ασφαλισμένοι σε Ασφαλιστική Εταιρεία μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού 

ανά συμβάν για ατυχήματα εντός σχολικού ωραρίου,  καθώς και για μία ώρα πριν και μία ώρα μετά 

τη λήξη του καθημερινού προγράμματος, δηλαδή κατά τις διαδρομές άφιξης και αναχώρησης από 

το σχολείο. Επίσης είναι ασφαλισμένοι για τους μορφωτικούς περιπάτους ή εξορμήσεις που 

γίνονται εντός του καθημερινού σχολικού ωραρίου.  

 Σε περίπτωση απουσίας άνω των τριών ημερών λόγω ασθενείας, ο γονέας συνιστάται να 

προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στην οποία να πιστοποιείται η δυνατότητα του παιδιού να 

παρακολουθήσει με ασφάλεια το πρόγραμμα του σχολείου.  

13.10. Κυλικείο 

Η Σχολή διαθέτει κυλικείο σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη και τηρεί  όσα προβλέπει η 

νομοθεσία για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στους μαθητές. 

13.11. Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές δεν 

επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου, όπως και 

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας 

και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Το ανωτέρω ισχύει και κατά τη διάρκεια των μορφωτικών 

επισκέψεων.  

Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, όταν υπάρχει ανάγκη, μέσω της 

Γραμματείας της Σχολής, μετά από άδεια της Διεύθυνσης. 

13.12. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται στη χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Υποχρεούνται 

να τηρούν τους κανόνες των εργαστηρίων πληροφορικής. Οφείλουν να χρησιμοποιούν τον 

εξοπλισμό του εργαστηρίου μόνο για τις ανάγκες του μαθήματος και χωρίς να προβαίνουν σε 

ενέργειες που ενδεχομένως δημιουργήσουν βλάβη στους υπολογιστές ή στο δίκτυο.  

13.13. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

Στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών πραγματοποιούνται όλα τα μαθήματα Φυσικής της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού, καθώς επίσης και συγκεκριμένες θεματικές ενότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος των 

μικρότερων τάξεων.  

Κατά την προσέλευση και παραμονή στον χώρο του εργαστηρίου, οι μαθητές οφείλουν να φορούν 

την εργαστηριακή ποδιά, να κινούνται προσεκτικά και να ακολουθούν τις οδηγίες του δασκάλου. 
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13.14. Μνημόνιο ενεργειών διαχείρισης έκτακτων αναγκών. 

Η Σχολή έχει καταρτίσει Μνημόνιο ενεργειών διαχείρισης έκτακτων αναγκών, το οποίο 

επικαιροποιείται κάθε σχολικό έτος, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, 

ενημερώνει τους μαθητές, το προσωπικό και διοργανώνει ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο 

σεισμού ή άλλου έκτακτου περιστατικού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο   

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

                                                                                                                                                                       

Ο σεβασμός των κανόνων είναι μια από τις πρωταρχικές παιδαγωγικές προκλήσεις  που 

αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους.  

Το παιδί έχει ανάγκη την πειθαρχία, ώστε να γνωρίζει και να εναρμονίζεται με κάποιους κανόνες 

συμπεριφοράς και να αποκτά σταδιακά συναίσθηση ευθύνης για τις πράξεις του και τα 

αποτελέσματα αυτών. Αυτό θα το βοηθήσει αργότερα, ως ενήλικας πλέον, να  γίνει ένα άτομο 

συγκροτημένο που μπορεί και ξέρει να οριοθετεί τη συμπεριφορά του, και που σέβεται τους 

κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την καθημερινή μας ζωή. 

Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται εμπράκτως  και να εφαρμόζει  τους κανόνες 

που διέπουν τη σχολική ζωή. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της Σχολής και τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος διαμορφώνεται από τους 

εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους μαθητές και ανάλογα με την ηλικία και τάξη των παιδιών. 

Βασική αρχή του Δημοτικού σχολείου της Jeanne d’ Arc  σχετικά με το θέμα της πειθαρχίας είναι 

όχι η επιβολή της ως σωφρονιστικό μέτρο, αλλά η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού για 

ενσυνείδητη αυτοπειθαρχία. Με βάση αυτή την αρχή πορευόμαστε έχοντας ως στόχο την 

ανάπτυξη στους μαθητές μας μιας κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς καθώς και την πρόληψη 

της εκδήλωσης μη αποδεκτής συμπεριφοράς παρά αντιμετώπισης ή «θεραπείας» της. 

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ικανότητας για ενσυνείδητη αυτοπειθαρχία είναι η 

ευκαιρία να αποκτήσουν οι μαθητές βιώματα και εμπειρίες επιτυχίας, όχι μόνο στον μαθησιακό 

τομέα αλλά και στον σημαντικό τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων, μέσα σ’ ένα σχολικό 

περιβάλλον, όπου επικρατεί θετικό κλίμα που ελκύει τα παιδιά. Τέτοιο κλίμα επιτυγχάνεται εκεί 

όπου υπάρχουν σχέσεις αποδοχής, ενθάρρυνσης, αλληλοσεβασμού, συνέπειας, σταθερότητας και 

συναισθηματικής ασφάλειας. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες το παιδί μαθαίνει να σέβεται και να 

εκτιμά τον εαυτό του και κατ’ επέκταση τους άλλους. Όσο πιο καλά νιώθει ένα παιδί για τον εαυτό 

του και το κοινωνικό του περιβάλλον, τόσο λιγότερους λόγους έχει για να εκδηλώσει ανεπιθύμητη 

ή μη αποδεκτή συμπεριφορά.    

Μέσα σ ένα τέτοιο μορφωσιογόνο κλίμα ο μαθητής μπορεί και πρέπει: 

• Να τηρεί το ωρολόγιο πρόγραμμα 

• Να παραμένει στους χώρους που ορίζει η Σχολή, είτε εντός του σχολικού χώρου είτε εκτός, 

π.χ. μορφωτικές επισκέψεις. 
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• Να συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση καλού κλίματος εργασίας μέσα στην τάξη. 

• Να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην προετοιμασία του. 

• Να είναι συνεπής με τους κανονισμούς της Σχολής. 

• Να τηρεί τον κώδικα συμπεριφοράς. Έναν κώδικα στη διαμόρφωση του οποίου έχει ενεργό 

συμμετοχή και ο ίδιος ο μαθητής, σε συνεργασία με τον δάσκαλο , γιατί όσο πιο ενεργά 

συμμετέχουν τα μέλη μιας ομάδας στη διαμόρφωση των κανόνων της, τόσο περισσότερο 

δεσμεύονται και τείνουν να συμμορφώνονται προς αυτούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

 

15.1. Ενημέρωση γονέων 

Η Σχολή θεωρεί την εποικοδομητική επικοινωνία εκπαιδευτικών – γονέων ως τον ακρογωνιαίο λίθο 

για την πραγμάτωση των στόχων της. Η αμοιβαία και γνήσια επικοινωνία βασίζεται στον 

αλληλοσεβασμό, την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και την ειλικρίνεια. Αναγνωρίζοντας τη σημασία 

της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας δίνεται η δυνατότητα τακτικής 

επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. 

• Ενημερωτική συνάντηση με γονείς (ομαδική) 

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους πραγματοποιείται συνάντηση γονέων-εκπαιδευτικών σε 

επίπεδο σχολικής τάξης κατά την οποία οι γονείς ενημερώνονται για την εκπαιδευτική 

πράξη, την οργάνωση της τάξης και θέματα συναφή με τις απαιτήσεις του διδακτικού έτους. 

• Ατομική ενημέρωση σε εβδομαδιαίες συναντήσεις 

Αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου όπου οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς σε 

καθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται στην αρχή κάθε σχολικής 

χρονιάς. 

• Ενημερωτικές συναντήσεις τριμήνων (ατομικές) 

Στο τέλος κάθε τριμήνου πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση κατά την οποία γίνεται 

παράδοση δελτίων προόδου και αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο και τη συμπεριφορά 

του μαθητή. 

• Ειδική ενημέρωση γονέων  

Σε ειδικές περιπτώσεις με πρωτοβουλία της Σχολής πραγματοποιούνται έκτακτες 

συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση για σημαντικά θέματα που προκύπτουν. 

• Ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση 

Η Σχολή ενημερώνει τους γονείς με έντυπες επιστολές, sms και με ανακοινώσεις μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της. 
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15.2. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

Με στόχο την εποικοδομητική συνεργασία οι γονείς: 

• Λαμβάνουν γνώση και  μελετούν με προσοχή τις ανακοινώσεις  που τους αποστέλλει η 

Σχολή. Φροντίζουν να συνδέονται τακτικά στην ιστοσελίδα της Σχολής και στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της. 

• Προσκομίζουν στη Σχολή μέσω των παιδιών τους ή οι ίδιοι αν απαιτείται η παρουσία τους, 

έγγραφα, δηλώσεις κ.ά. μέσα στις αναφερόμενες ημερομηνίες.  

• Παρίστανται στις ενημερωτικές - παιδαγωγικές συγκεντρώσεις, που οργανώνονται από τη 

Σχολή. Ανταποκρίνονται στο κάλεσμα στο Σχολείο από τους εκπαιδευτικούς ή τον 

Διευθυντή για θέματα που αφορούν στο παιδί τους. 

• Παρακολουθούν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του παιδιού τους και  προσέρχονται στη Σχολή 

για να παραλάβουν τα δελτία προόδου. 

• Εάν είναι ανάγκη, καλούν στη Σχολή και συνομιλούν με τους εκπαιδευτικούς τηλεφωνικώς. 

• Στην επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς καλλιεργούν μια θετική στάση και σέβονται την 

προσωπικότητα και το έργο τους, προσπαθώντας να ξεπεράσουν με τον διάλογο  πιθανά 

προβλήματα, για το καλό του παιδιού. 

• Κινούνται μόνο σε όσους χώρους της Σχολής επιτρέπεται. 

• Φροντίζουν για την ευπρεπή ενδυμασία των παιδιών τους, όπως την ορίζει η Σχολή,  τόσο 

κατά την παρουσία τους μέσα στο σχολείο όσο και κατά την έξοδό τους από αυτό 

(Εκκλησιασμοί, βραβεύσεις, διαγωνισμοί, χορωδία, μορφωτικές επισκέψεις και εκδρομές).  

                                                

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

 

                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Σχολή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εναρμονιζόμενη πλήρως με τους 

κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ( ΓΚΠΔ - GDPR – ΕΕ 2016/679). Οι γονείς 

ενημερώνονται και υπογράφουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης. Η Σχολή 

συνεργάζεται με  Νομικό, υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

 

Το γραφείο κίνησης του σχολείου είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση της μεταφοράς των 

μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Καθορίζει τα δρομολόγια και τις στάσεις παραλαβής και 

αποβίβασης των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών. Καμία 

αλλαγή σε στάση δεν μπορεί να γίνει, εάν δε δοθεί άδεια από το γραφείο κίνησης. 

Η μεταφορά των μαθητών προς και από το Σχολείο γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Μεταφοράς, που οι γονείς παραλαμβάνουν ενυπογράφως από τον Υπεύθυνο του Γραφείου 
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Κίνησης.                                              

Τόσο τα σχολικά όσο και τα τουριστικά λεωφορεία με τα οποία πραγματοποιούνται μετακινήσεις 

μαθητών μέσα στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, αποτελούν προέκταση του σχολικού χώρου. Τα 

παιδιά που βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία δεν παύουν να είναι μαθητές του σχολείου μας. 

Οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους 

συνοδούς και στους οδηγούς αλλά και μεταξύ τους. Δεν επιτρέπεται να είναι όρθια ή να 

μετακινούνται χωρίς λόγο, να ανοίγουν τα παράθυρα ή να ενοχλούν τους περαστικούς και τέλος 

απαγορεύεται να τρώνε ή να προξενούν φθορές στο λεωφορείο. Πρέπει να φοράνε τις ζώνες 

ασφαλείας. Σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος μαθητή, ο/η συνοδός οφείλει 

να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Η παραπτωματική συμπεριφορά στο λεωφορείο εκτός του πειθαρχικού ελέγχου συνεπάγεται και 

τη χρέωση τυχόν ζημιών. Ειδικά για τα σχολικά λεωφορεία μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό 

μαθητή από τη χρήση του λεωφορείου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 

                                                ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε το 1981 και στη μακρόχρονη πορεία του συνέβαλε 

στην καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης, σεβασμού και αποδοχής μεταξύ των γονέων, 

συνενώνοντάς τους στον κοινό αγώνα που καθημερινά κάθε οικογένεια δίδει, ώστε η νέα γενιά να 

μην αποκτά μόνο γνώσεις αλλά και αγωγή – εφόδιο για το μέλλον. 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων:  

1. Στηρίζει ηθικά και υλικά δράσεις της Σχολής στο μέτρο των δυνατοτήτων του 

2. Διοργανώνει ομιλίες από ειδικούς εγνωσμένου κύρους στο χώρο τους 

3. Συμμετέχει στην Ομοσπονδία Γονέων και  Κηδεμόνων Ελληνογαλλικών Σχολείων 

4. Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων 

5. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις της Σχολής 

6. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις των Ελληνογαλλικών Σχολείων 

 Από την ίδρυσή του και εφεξής ο Σύλλογος έχει στόχο : 

1. Να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το Διδακτικό προσωπικό, ώστε οι μαθητές μέσω της 

εκπαίδευσης και της αγωγής να αναδείξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους. 

2. Να συμπαραστέκεται σε ανήλικα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη βοήθειας 

(υλικής, ηθικής ή πνευματικής). 

 
Η Σχολή προτρέπει τους Γονείς  και Κηδεμόνες να εγγραφούν  στον Σύλλογο, ώστε αυτός να 

ενισχυθεί, με σκοπό τη συνεργασία όλων στην προσπάθεια της Σχολής, χωρίς παρεμβάσεις σε 

θέματα λειτουργίας της. Η Σχολή παρέχει στον Σύλλογο τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας όλων των 

γονέων και κηδεμόνων, που είναι αναγκαία για την πρόσκλησή τους στις γενικές συνελεύσεις  
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(Φ1/159813/Δ2/23-11-2020 Υ.Α.) κατόπιν προηγούμενης γραπτής αίτησης του Συλλόγου, ήτοι τα 

εξής: όνομα, επώνυμο και ένα στοιχείο επικοινωνίας – τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

των γονέων και κηδεμόνων. 

 

                                                                          ΑΡΘΡΟ 19ο 

 

                                                               ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
 
Ο Σύλλογος Αποφοίτων έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη στενών δεσμών και 

αλληλεγγύης μεταξύ των αποφοίτων και την επικοινωνία τους με τη Σχολή. 

Ανάμεσα στις ποικίλες δράσεις του Συλλόγου είναι η στήριξη συναποφοίτων και η στήριξη των 

πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεις της Σχολής, όπως το Bazaar. 

                                                                   

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της 

Σχολής, ώστε να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη παιδεία. 

Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η αποδοχή και η τήρηση των κανόνων που περιλαμβάνει  

από όλα τα μέλη της σχολικής ζωής. 

Η εγγραφή μαθητή στη Σχολή προϋποθέτει την  αποδοχή από τον ίδιο και τους γονείς του, όλων 

ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος κανονισμού. 

Ο Κανονισμός είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα της Σχολής,  ώστε να είναι γνωστός σε όλους.  

Οι γονείς βεβαιώνουν ενυπόγραφα ότι μελέτησαν τον Κανονισμό και συμφωνούν ανεπιφύλακτα 

με το περιεχόμενό του. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει άρθρα του Κανονισμού, 

εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του Κανονισμού,  μετά 

την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου είναι υποχρεωμένη  να ενημερώσει εγκαίρως  

όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίγραφο του παραπάνω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας έχει κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 
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