
 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ & 

ΚΑΝΟΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

  

 Τα μακιματα κα διεξάγονται ςτο χώρο του ςχολείου τισ κακθμερινζσ θμζρεσ το απόγευμα - μετά τθν 

λιξθ του ςχολικοφ ωραρίου - κακώσ και το Σάββατο κατά τισ πρωινζσ ώρεσ.  

 

 Ο χώροσ πρζπει να διατθρείται κακαρόσ, χωρίσ ηθμιζσ και με ςεβαςμό ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

 

 Τα παιδιά που ςυμμετζχουν, κα ςυνοδεφονται και κα παραδίδονται από τουσ γονείσ τουσ ςτουσ 

ειςθγθτζσ των δραςτθριοτιτων και κα παραλαμβάνονται από τουσ γονείσ μετά το πζρασ αυτών. 

 

 Όςα παιδιά ζρχονται και φεφγουν χωρίσ ςυνοδό κα πρζπει να προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ, 

υπογεγραμμζνθ από τον κθδεμόνα τουσ, ςτον ειςθγθτι του μακιματοσ. Παιδί το οποίο προςζρχεται 

χωρίσ τθν παρουςία γονζα ι κθδεμόνα κεωρείται αςυνόδευτο και ωσ εκ τοφτου τθν ευκφνθ τθν ζχει 

αποκλειςτικά ο γονζασ ι κθδεμόνασ του.  

 

 Παιδιά που δεν ςυμμετζχουν ςε κάποια δραςτθριότθτα δεν επιτρζπεται να περιφζρονται ςτουσ 

χώρουσ του ςχολείου. Οι γονείσ κα παραλαμβάνουν τα παιδιά από τουσ ειςθγθτζσ, μόλισ τελειώνουν τα 

μακιματά τουσ, χωρίσ να είναι επιτρεπτι θ παραμονι τουσ για επιπλζον χρόνο ςτο ςχολείο (π.χ. για 

παιχνίδι). 

 

 Στισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ορίηεται από τον ειςθγθτι, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ γονείσ των παιδιών 

που ςυμμετζχουν, ζνασ επιβλζπων γονζασ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τον χώρο κατά τθ διάρκεια 

διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ. 

 

 Οι γονείσ παρζχουν ςτουσ ειςθγθτζσ τθλζφωνο άμεςθσ επικοινωνίασ για ζκτακτεσ περιπτώςεισ. 

 

 Οι ώρεσ λειτουργίασ κάκε δραςτθριότθτασ αναρτώνται ςτον πίνακα ανακοινώςεων, ενώ για 

οποιαδιποτε μεταβολι ανά μάκθμα, τουσ γονείσ ενθμερώνει ο αντίςτοιχοσ ειςθγθτισ. 

 

 Οι δραςτθριότθτεσ δεν πραγματοποιοφνται ςτισ επίςθμεσ ςχολικζσ αργίεσ και γιορτζσ. 

    

 Όταν διαπιςτώνεται από τουσ γονείσ κάποιο πρόβλθμα ςε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα, 

παρακαλοφνται οι γονείσ να ενθμερώνουν τα μζλθ του ςυλλόγου.  

 

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα: 

τηλ. επικοινωνίασ: 
 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή  –   Σάξη:  

Δραςτηριότητα/εσ:  



 

 Σε περίπτωςθ που γονείσ ι κθδεμόνεσ δεν ακολουκοφν τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των 

δραςτθριοτιτων κα τουσ γίνεται ΑΜΕΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ και αν εξακολουκοφν να αγνοοφν τον κανονιςμό, τα 

παιδιά δεν κα ςυμμετζχουν ξανά ςτισ δραςτθριότθτεσ. 

 

 Οι γονείσ με τθν αίτθςθ εγγραφισ ςε μια δραςτθριότθτα δθλώνουν ότι αποδζχονται τουσ παραπάνω 

όρουσ.  

 

 
Έλαβα γνώςθ 

 

 

 

 

(Υπογραφι) 


