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Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας καλωσορίζουμε στο Σχολείο και σας 
ευχόμαστε η νέα σχολική χρονιά, 2020-2021, να είναι χαρούμενη, αποδοτική και 
δημιουργική για όλους. 
 
Στόχος δικός μας είναι να εργαστούμε σκληρά, υπεύθυνα και φιλότιμα για την 
πρόοδο σας και να σταθούμε δίπλα σας σε κάθε πρόβλημά σας. Από μέρους σας 
αναμένουμε θέληση και εργατικότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία, διάθεση 
συνεργασίας και αίσθημα αλληλοσεβασμού. 
 
Το Σχολείο είναι χώρος στον οποίο όλοι μας, καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες,  
ξοδεύουμε πολύ χρόνο από τη ζωή μας. Αξίζει να κάνουμε κάθε προσπάθεια, 
ώστε η εργασία μας να είναι αποδοτική αλλά συγχρόνως και ευχάριστη. 
 
Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά και ικανοποίησή μας για τις 
επιτυχίες σας στις εξετάσεις.  Είναι, επίσης, ενδεικτικό ότι πολλοί από εσάς κατά 
την περσινή σχολική χρονιά ξεχωρίσατε σε διαγωνισμούς και αθλητικές  
διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας βραβεία και διακρίσεις, που τιμούν εσάς, την 
οικογένειά σας και το Σχολείο. 
 
Προσπάθειά μας πάντοτε είναι να προσφέρουμε σε σας παράλληλα με τη γνώση 
και μια πολύπλευρη ποιοτική αγωγή μέσα σε ένα ευχάριστο μαθησιακό κλίμα.  
Γι’ αυτό, πέρα από την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση 
της υλικοτεχνικής υποδομής, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, 
διοργανώνοντας Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, Θέατρο, Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και μαθητικές πολιτιστικές ανταλλαγές . 
 
Εμείς, ως Καθηγητές σας, είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που θα χρειαστείτε μελλοντικά και να σας προσφέρουμε κάθε δυνατή 
βοήθεια, για να προσαρμοστείτε πιο εύκολα στο Σχολείο, ιδιαίτερα οι μαθητές 
της Α΄ τάξης.  Από σας ζητούμε να είστε φιλότιμοι, εργατικοί, συνεπείς και 
υπεύθυνοι, αποφασισμένοι να ζήσετε με καλή διάθεση και εμπιστοσύνη μέσα 
στη νέα σχολική κοινωνία μαζί με τους συμμαθητές σας και τους καθηγητές σας. 
 
Ιδιαίτερα, θέλουμε να τονίσουμε τα πιο κάτω: 
 
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7.30΄π.μ.  Πρέπει να έρχεστε έγκαιρα στο Σχολείο, 
ώστε με το κτύπημα του κουδουνιού να είστε έτοιμοι να μπείτε στις τάξεις χωρίς 
καθυστέρηση. Αν καθυστερήσετε να έρθετε στο Σχολείο, πρέπει να προσέλθετε 
στον εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, που θα βρίσκεται στο γραφείο των 
εφημερευόντων, για να εξασφαλίσετε άδεια εισόδου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο 



 

 

πρέπει να απουσιάσετε από το σχολείο έστω και μία ώρα, πρέπει να προσέλθετε 
στον εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, για να εξασφαλίσετε άδεια εξόδου, πριν 
φύγετε και άδεια εισόδου επιστρέφοντας. Σε περίπτωση που ο εφημερεύων 
Βοηθός Διευθυντής δεν βρίσκεται στο γραφείο του, να αποταθείτε στη ΒΔΑ΄ ή σε 
άλλο Βοηθό Διευθυντή.                                                      

 
Θα πρέπει να προσέξετε πολύ το θέμα της τακτικής φοίτησής σας, ώστε να μη 
βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να μη σας επιτραπεί να παρακαθίσετε στις 
εξετάσεις τον Ιούνιο ή να κινδυνέψετε να παραμείνετε στάσιμοι λόγω απουσιών. 
Τονίζουμε ότι για το σχετικό κανονισμό θα ενημερωθείτε αναλυτικά και εσείς και 
οι γονείς σας, με σχετικό φυλλάδιο. 
                                                              
Η προτροπή μας είναι να μην απουσιάζετε από το Σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Σε 
περίπτωση απουσίας πρέπει, με την επάνοδο σας στο Σχολείο, να φέρετε 
δικαιολογητικό από τον γιατρό ή από τους γονείς σας και να το παραδώσετε στον 
Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματός σας, το αργότερο εντός πέντε ημερών για την 
περίοδο Σεπτεμβρίου-Απριλίου και εντός 2 ημερών για την περίοδο Μαΐου-
Ιουνίου.  
 
Κατά τα διαλείμματα δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή, να μένει στην τάξη και 
ούτε να φεύγει από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τον εφημερεύοντα Βοηθό 
Διευθυντή. Στα διαλείμματα να είστε προσεκτικοί. Να μην ενοχλείτε τους άλλους 
και να μην εκθέτετε τον εαυτό σας και τους συμμαθητές/τριες σας σε κίνδυνο. 
 
Όταν απουσιάζει Καθηγητής, ο Πρόεδρος του τμήματος να ενημερώνεται από την 
πινακίδα των μαθητών για τον Καθηγητή που θα επιβλέψει το τμήμα τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Οι μαθητές θα πρέπει να παραμένουν στην τάξη τους, 
πάντοτε μαζί με τον Καθηγητή που θα αναλάβει την επίβλεψή τους. 
 
Στο Σχολείο πρέπει να έρχεστε με τη μαθητική σας στολή, όπως έχει οριστεί, και 
να μην ξεχνάτε να φέρνετε και τη στολή της Φυσικής Αγωγής, όταν έχετε στο 
πρόγραμμά σας το μάθημα αυτό. Η καθαριότητα πρέπει να συμπληρώνει την 
απλότητά σας και η εμφάνισή σας πρέπει να ταιριάζει με τη μαθητική σας 
ιδιότητα. 
 
Απαγορεύεται αυστηρά να συναναστρέφεστε με εξωσχολικούς, όταν είστε στο 
σχολείο, γιατί είναι πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, κάθε πρόοδο στα μαθήματά σας καθώς και 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 
 
Βούλα Μόρμορη 
Διευθύντρια 
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