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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν,
παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής. Γι’ αυτό και η ομαλή
λειτουργία του σχολείου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς, στη συμπεριφορά, το ήθος και την
καλλιέργειά τους.
Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως ακριβώς σε μια κοινωνία, έτσι και στον
χώρο του σχολείου πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας και συνεργασίας σε ένα
όμορφο κλίμα μέσα στο οποίο μαθητές και καθηγητές θα εργάζονται και θα συνεργάζονται
αρμονικά ώστε να πραγματοποιούνται οι στόχοι του κάθε μαθητή αλλά παράλληλα και της σχολικής
κοινότητας.
Το σχολείο αγωνίζεται και φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές/τριες τις ευκαιρίες απόκτησης
και ανάπτυξης γνώσεων, κριτικής σκέψης και σωστής αγωγής, που θα συμβάλουν θετικά στη
διαδικασία καλλιέργειας, ανάπτυξης και ολοκλήρωσής τους σε χρήσιμους και δημοκρατικούς
αυριανούς πολίτες.
Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων οι οποίοι θα δοθούν στους μαθητές και προς ενημέρωσή σας και
φέρουν τον τίτλο «Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του Γυμνασίου Ναρέκ». Στο έντυπο αυτό
περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες οι οποίοι υπαγορεύονται από το
υφιστάμενο νομικό καθεστώς, που η κυβέρνηση έχει θεσπίσει, που απορρέουν όμως και από
άγραφους κανόνες συμπεριφοράς, που ούτως ή άλλως ισχύουν στο σχολείο μας και εκφράζουν τον
ευσυνείδητο μαθητή και εκπαιδευτικό.
Η πιστή εφαρμογή τους θα βοηθήσει όχι μόνο το σχολείο αλλά και τους ίδιους τους μαθητές/τριες
σε ατομικό επίπεδο, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ασκηθούν στην αυτοπειθαρχία και στον
αυτοέλεγχο, διασφαλίζοντας παράλληλα και το δημοκρατικό τους δικαίωμα να εργάζονται σε ένα
ήρεμο περιβάλλον με αμοιβαία κατανόηση και ειλικρινή συνεργασία.
Τη σχολική χρονιά που διανύουμε προσβλέπουμε σε μια πιο στενή επαφή, ενημέρωση και
συνεργασία μαζί σας σε θέματα που αφορούν το παιδί σας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ενημερώνετε
τη Διεύθυνση για οτιδήποτε απασχολεί το παιδί σας όσον αφορά τη μαθησιακή του πορεία,
προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, διαπροσωπικές του σχέσεις κ.λπ. Για τα θέματα αυτά θα
τυγχάνετε και εσείς ενημέρωσης από το Σχολείο και κυρίως από τον Υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης.
Εκ μέρους της Διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού προσωπικού σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική
σχολική χρονιά.
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