Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Summer Camp «Παναγία Προυσιώτισσα»
Άρθρο 1: Υγειονομικό Πρωτόκολλο
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Οι γονείς οφείλουν να παραδίδουν τα παιδιά στις εξωτερικές πόρτες (αυλόπορτες) και δεν εισέρχονται
στον χώρο του Σχολείου.
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή θερμομέτρηση του παιδιού στο σπίτι και ενημερώνουν το
Σχολείο σε περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια έχει δέκατα ή πυρετό.
Ακόμη οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνουν το Σχολείο, σε περίπτωση που το παιδί εμφανίσει άλλα
συμπτώματα συμβατά με covid - 19.
Σε δέκατα, πυρετό ή άλλα συμπτώματα, το παιδί δεν προσέρχεται στο Σχολείο και η οικογένεια
επικοινωνεί με τον γιατρό της.
Επίσης, εάν οι γονείς/κηδεμόνες έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή / και πυρετό δε θα
επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά στο Σχολείο. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η λοίμωξή τους από
τον SARS - CoV- 2 πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Εάν ένα παιδί έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό covid – 19, δε θα προσέρχεται στο
Σχολείο για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή. Στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται
στενά η υγεία του.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.
Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο, έχοντας μαζί τους Βεβαίωση Αρνητικού
self-test, το οποίο πραγματοποιήθηκε το αργότερο 24 ώρες πριν. Η βεβαίωση παραδίδεται το πρωί στη
συνοδό του σχολικού λεωφορείου ή, εάν δε χρησιμοποιείτε σχολικό, στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό,
στην είσοδο του σχολείου και παραμένει στο σχολείο.
Μαθητής που δεν έχει υποβληθεί σε self-test δε θα γίνεται δεκτός.
Οι μαθητές δε συνωστίζονται σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, π.χ. σκάλα, προαύλιο, είσοδο.
Πλένουν συχνά και σχολαστικά τα χέρια τους, για 20 περίπου δευτερόλεπτα, ιδίως πριν το φαγητό και
μετά τη χρήση τουαλέτας.
Δεν ακουμπούν το πρόσωπό τους (μάτια, μύτη, στόμα), δεν ακουμπούν τους συμμαθητές τους.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με
χαρτομάντιλο, με απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και
επιμελές πλύσιμο των χεριών.
Το νερό στις βρύσες των προαυλίων μας είναι πόσιμο, αλλά απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από
τη βρύση με το στόμα. Χρησιμοποιούν το μπουκάλι ή το παγουρίνο τους.

Άρθρο 2: Μεταφορά μαθητών
Δίνοντας αξία στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών από και προς το σπίτι και στην ομαλή διεξαγωγή των
δρομολογίων και του Προγράμματος παρακαλούμε να δώσετε την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:
○ Να τηρούνται οι ώρες δρομολογίων.
○ Το σχολικό δεν περιμένει, εάν ο μαθητής δεν είναι στη στάση.
○ Σε περίπτωση που το παιδί πρόκειται να απουσιάσει ή αποφασίσουν να το φέρουν οι ίδιοι οι γονείς το
πρωί στο Σχολείο, παρακαλούμε να ενημερώνουν το σχολικό έγκαιρα.
○ Οι γονείς υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση παράδοσης - παραλαβής τέκνου, σύμφωνα με την
οποία
ορίζουν ποιος μπορεί να παραδίδει και να παραλαμβάνει το παιδί. Το σχολικό αφήνει το παιδί μόνο σε
όσους αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση, αφού η συνοδός πρώτα ελέγξει αστυνομική ταυτότητα. Σε
διαφορετική περίπτωση, το παιδί επιστρέφει στο Σχολείο. Τηλεφωνική αλλαγή για το άτομο που
παραλαμβάνει το παιδί δεν είναι έγκυρη και το παιδί παραμένει στο Σχολείο.

○ Επίσης, αν θέλουν να παραλάβουν οι ίδιοι το παιδί από το Σχολείο το μεσημέρι, ενώ κανονικά
θα έφευγε με το σχολικό, όταν φτάσουν στο Σχολείο, θα πρέπει να ενημερώσουν τον φύλακα, ο
οποίος με τη σειρά του θα ενημερώσει τον ομαδάρχη και το σχολικό.

Άρθρο 3: Συμπεριφορά μαθητών
• Οι µαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώµη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά
σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.
• Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωµατική βία κατά των συµµαθητών είναι
απαράδεκτες πράξεις.
• Το ίδιο απαράδεκτες πράξεις θεωρούνται και η διάδοση φηµών, ο αποκλεισµός συµµαθητή από οµαδικές
εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την αποµόνωση αυτών.
• Είναι σηµαντικό να φέρονται φιλικά σε όλους τους µαθητές σε όλες τις στιγµές, τόσο µέσα στο σχολείο, όσο
και εκτός σχολείου.
• Αν δουν κάποιον συµµαθητή τους να φέρεται άσχηµα σε κάποιον άλλο, δε γελάνε και δεν τον υποστηρίζουν.
Έχουν υποχρέωση να µιλήσουν στον ομαδάρχη τους.
• Κινούνται χωρίς τρέξιµο, βιασύνη, συνωστισµό.
• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι µαθητές δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.
• Οι µαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός
από τη ζηµιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, υποβαθµίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την
ημέρα.
• Απαγορεύεται να γράφουν στους τοίχους, στις πόρτες, να χαράσσουν τα έπιπλα.
• Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά προκαλέσει ο μαθητής, οι γονείς του υποχρεούνται να την αποκαταστήσουν.
• Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειµένων των συµµαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώµατα.
• Οι µαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραµµά τους εφόδια και να µην τα ξεχνούν.

Άρθρο 4: Οικονομικές υποχρεώσεις γονέων – κηδεμόνων
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Οι γονείς/κηδεμόνες προπληρώνουν κάθε εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή.
Κόστος ανά εβδομάδα 80 € (για 1 παιδί), 145 € (για 2 παιδιά), 190 € (για 3 παιδιά).
Κάθε εβδομάδα προκαταβάλλεται ολόκληρη.
Σε περίπτωση απουσίας, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο μεμονωμένων ημερών.

Άρθρο 5: Εγγραφή μαθητή
•

Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής και τις επισυναπτόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

•

Υπογράφουν εις διπλούν τη Δήλωση Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης για την επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων.
Προσκομίζουν επίσης το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από παιδίατρο, που
πιστοποιεί ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να λάβει μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.

•

