
  54ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

  Έναρξη Ημερήςιου Προγράμματοσ/ Προςέλευςη - Αποχώρηςη μαθητών/ Αςφάλεια μαθητών 

Επεηδή δηαπηζηώλνπκε όηη κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζην ζρνιείν ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε  - γεγνλόο πνπ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην εκεξήζην πξόγξακκα 

αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ- ζαο ελεκεξώλνπκε θαηαξρήλ γηα ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην.  

 

Σύκθσλα κε ην ΠΓ 79/2017 (ΦΔΚ 109Β): 
Τν θαζεκεξηλό εκεξήζην ζρνιηθό πξόγξακκα αξρίδεη κε ηελ πξνζέιεπζε ηωλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ  ώξα 

8.00-8.15.Οη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη νη 

γνλείο-ζπλνδνί απνρωξνύλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζέιεπζεο ηωλ καζεηώλ δελ παξεπξίζθεηαη ρωξίο 

άδεηα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαλείο εθηόο ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. Μεηά ην θνπδνύλη, κε επζύλε ηωλ 

εθεκεξεπόληωλ θιείλεη ε είζνδνο θαη νη καζεηέο ζπγθεληξώλνληαη θαηά ηκήκαηα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν θαη 

ηα ηκήκαηα επηηεξνύλ νη δηδάζθνληεο ζε απηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ώξα. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή πξνζεπρή ηωλ καζεηώλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Η 

ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ άιινπ δόγκαηνο ζηελ θνηλή πξνζεπρή δελ είλαη ππνρξεωηηθή. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

ή ν αλαπιεξωηήο ηνπ ή δηδάζθωλ εθπξνζωπώληαο ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόληωλ πξνβαίλεη ζε πηζαλέο αλαθνηλώζεηο-

νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε καζεηηθή δωή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέξαο ή θαη 

ζε γεληθόηεξα ζέκαηα. (§18) 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξωηλήο ζπγθέληξωζεο νη καζεηέο θαηά ηκήκαηα θαη νξγαλωκέλα θαηεπζύλνληαη ζηηο αίζνπζέο 

ηνπο ζπλνδεία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ 1ε ώξα.  

 

Με ζθνπό λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηωλ καζεηώλ θαη λα απνηξέπεηαη ε αλαίηηα είζνδνο θαη έμνδνο απηώλ από 

ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ε είζνδνο αηόκωλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη 

ζύξεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επζύλε 

ηωλ Γηεπζπληώλ ηωλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ. Καλέλα άηνκν πιελ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δε κπνξεί λα παξακέλεη εληόο 

ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Η απνρώξεζε ηωλ καζεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ ηεο ηάμεο. Απνρώξεζε καζεηή 

από ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ γίλεηαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ έρνπλ 

ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ (ελεκέξωζε θαη ζύκθωλε γλώκε γνλέωλ ή θεδεκόλωλ, 

εμαζθάιηζε ζπλνδείαο καζεηώλ κε επζύλε ηωλ γνλέωλ). (§12) 
 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 79/2017 (ΦΔΚ 109Β) αλήθνπλ-ζύκθωλα κε ηελ εγθύθιην κε 

ΑΠ 184795/Γ1/30-10-2017- θαη απηέο ηωλ καζεηώλ ηωλ νπνίωλ νη γνλείο αηηνύληαη πξόωξε απνρώξεζε ή 

θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ζην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ γηα ιόγνπο ηαηξηθήο ππνζηήξημεο ή ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο ηωλ καζεηώλ, θαηόπηλ βεβαίωζεο από δεκόζην θνξέα, από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε αλάγθε ηεο 

αλωηέξω απνπζίαο θαη ν αθξηβήο ρξόλνο απηήο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηόζν ν θνξέαο πνπ εθδίδεη ηελ βεβαίωζε, όζν 

θαη ν θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή ηαηξηθήο ππνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη δεκόζηνη θνξείο. 

Εθηόο από ην λνκνζεηηθό πιαίζην, είλαη πνιινί νη ςπρνθνηλσληθνί, παηδαγσγηθνί θαη  δηδαθηηθνί  

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν.  

 Τν δηάζηεκα από ηηο 8:00 κέρξη ηηο 8:15  πνπ ρηππάεη ην θνπδνύλη, είλαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα πνιύηηκν γηα ηα 

παηδηά. Δίλαη ρξόλνο πξνζαξκνγήο θαη κεηάβαζεο από ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα ζην ζρνιείν θαη ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα, ρξόλνο πνπ βνεζά λα μεθηλήζνπλ ηελ εκέξα ηνπο κε εξεκία. Φξόλνο λα πνπλ ηα λέα ηνπο θαη λα 

θνπβεληηάζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ ώξα ηεο πξνζεπρήο, ρξόλνο ζπγθέληξσζεο όινπ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαθνηλώζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε καζεηηθή δσή. Δίλαη θξίκα ην ρξνληθό απηό 

δηάζηεκα λα ην ζηεξνύληαη ηόζα  παηδηά!  

 

Υπάξρνπλ επίζεο καζεηέο/ηξηεο πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ ηάμε, αθνύ όινη έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαη έρεη μεθηλήζεη 

ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, άξα αξρίδνπλ ηελ εκέξα ηνπο κε άγρνο πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ ηελ εξγαζία ησλ 

ππνινίπσλ. Άιινηε όιε ε ηάμε πεξηκέλεη λα ηαθηνπνηεζεί ην παηδί θαη λα γξάςεη ην κάζεκα πνπ έραζε. Έηζη 

ράλεηαη πνιύηηκνο δηδαθηηθόο ρξόλνο. 



  

Η θαζπζηεξεκέλε άθημε ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν, θαη κάιηζηα όηαλ βιέπεη όηη απηή ε θαζπζηέξεζε δελ 

αμηνινγείηαη αξλεηηθά από ηνπο γνλείο ηνπ ή όηη νθείιεηαη ζε απηνύο, θαιιηεξγεί εζθαικέλεο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη  ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζρνιείν θαη ακβιύλεη θάζε έλλνηα ζπλέπεηαο 

θαη ηάμεο πνπ πξνζπαζεί λα δηακνξθώζεη ην ζρνιείν ζηνπο καζεηέο ηνπ. Βνεζώληαο ην λα πξνζέιζεη εγθαίξσο  

ην βνεζάκε λα γίλεη ππεύζπλν θαη ώξηκν.  

 

Δμάιινπ ε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν δελ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή εηθόλα ηνπ παηδηνύ, 

επεξεάδνληαο αξλεηηθά θαη ηελ απηνεηθόλα ηνπ. 

 

Τέινο, ππάξρνπλ θαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Τν ζρνιείν δε δηαζέηεη 

πξνζσπηθό πνπ λα επηθνξηίδεηαη κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο κεηά ηελ πξνζεπρή. Όηαλ ινηπόλ νη πόξηεο θιείλνπλ 

από ηνπο εθεκεξεύνληεο εθπαηδεπηηθνύο, δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ηηο αλνίγεη πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα κπνπλ κε ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ζηελ ηάμε γηα λα αξρίζεη ην κάζεκα, ελώ πξέπεη θαη λα ξπζκηζηνύλ πιήζνο δεηεκάησλ από ηε 

Γ/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία επίζεο έρεη θαη δηδαθηηθό σξάξην. Όπνηνο/α  αλνίγεη ηελ πόξηα, ειέγρνληαο 

ζπλάκα ην πνηνο/πνηα  ζα κπεη, παξεκπνδίδεηαη από ην λα νινθιεξώζεη άιιεο εξγαζίεο. Απηό δεκηνπξγεί 

κεγάιε δπζιεηηνπξγία ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όισλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ καο, ώζηε όινη/όιεο λα πξνζέξρνληαη εγθαίξσο (8.00-8.15) ζην ζρνιείν.  

 

 Η πόξηα 8.15 ζα θιείλεη  θαη όπνηνο/α  θαζπζηεξεί ζα κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζρνιείν ζην πξώην 

δηάιεηκκα (9.40-10.00), νπόηε θαη ζα αλνίγεη ε πόξηα κε επζύλε ησλ εθεκεξεπόλησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

 Οη γνλείο-ζπλνδνί ζα ππνγξάθνπλ δήισζε γηα ηελ ώξα πξνζέιεπζεο θαη ηνπο ιόγνπο ηεο 

θαζπζηέξεζεο. Αλάινγε δήισζε ζα ππνγξάθνπλ θαη ζε πεξίπησζε πξόσξεο απνρώξεζεο 

καζεηή/ηξηαο.  

 

Εμαίξεζε ζα γίλεηαη κόλν γηα πινπνίεζε  ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή ηαηξηθήο ππνζηήξημεο κε βάζε 

βεβαίσζε από δεκόζην θνξέα.  
 

 

Δίκαζηε βέβαηνη όηη ζα βνεζήζεηε ηα παηδηά ζαο, κε ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζή ηνπο, λα μεθηλνύλ 

ηελ εκέξα ηνπο κε εξεκία θαη λα απνθηήζνπλ ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά!  

 


