
 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Τακτική φοίτηση 
Τα παιδιά πρέπει να φοιτούν στο σχολείο τακτικά. Όταν ένα παι-
δί θα απουσιάσει, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώνουν το 
σχολείο με email ή τηλεφωνώντας στον/στην δάσκαλο/α ή στη 
Διευθύντρια Ειρήνη Ζήνωνος στο τηλέφωνο  0450 112 421. 
 

Προσέλευση -Αποχώρηση 
Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 15 λεπτά 
πριν την κανονική έναρξη των μαθημάτων και πρέπει να απο-
χωρούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη λήξη των μαθημά-
των. Πριν ή μετά από αυτήν την ώρα υπεύθυνοι για τα παιδιά 
είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες. 

 

Χώρος παραμονής 
Απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος/αποχώρηση παιδιών από τον 
καθορισμένο χώρο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Εάν 
μαθητές πρέπει να φύγουν από το σχολείο νωρίτερα ή έρθουν 
αργά, οι γονείς πρέπει να ενημερώσουν το δάσκαλο ή τη δασκά-
λα εκ των προτέρων και να υπογράψουν. 

 

Σχολικές δραστηριότητες 
Όλα τα παιδιά του σχολείου μας οφείλουν να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνουν ή συμμετέ-
χουν τα σχολεία μας.  

 

Κοινοί Εκκλησιασμοί 
Όλα τα παιδιά προτρέπονται να εκκλησιάζονται τακτικά και πρέ-
πει να συμμετέχουν στους κοινούς εκκλησιασμούς του σχολείου 
μας. 

 

Κινητά τηλέφωνα 
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. Μαθητές που επιλέγουν να φέρουν 
μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα είναι υποχρεωμένοι να τα 
παραδώσουν στον/στη δάσκαλο/α ή και στη διευθύντρια στην 
αρχή των μαθημάτων και θα τα παραλάβουν μετά τη λήξη τους.  

 

Περιουσία σχολείου 
Τα παιδιά πρέπει να σέβονται και να εκτιμούν το σχολείο που 
μας φιλοξενεί. Οποιεσδήποτε ζημιές ή βανδαλισμοί προκληθούν 
στο σχολείο θα πληρωθούν από το μαθητή που τους προκάλε-
σε. Ζημιά στο σχολείο μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή του μα-
θητή. 

 

Πειθαρχία 
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε απρεπής συμπεριφορά και 
ασέβεια προς το διδακτικό προσωπικό ή συμμαθητές. Οι κηδε-
μόνες των παιδιών που παρουσιάζουν τέτοια συμπεριφορά θα 
ενημερωθούν πάραυτα. 

 

 

SCHOOL RULES 
 

Attendance 
Students are required to attend school regularly. When  students 
are absent the teacher must be notified via email or by calling 
the teacher or the school on 0450 112 421 (Ms. Irene Zinonos 
Principal). 

 

 
Arrival and departure from school 
Students are expected to arrive at school at least 15 minutes 
prior to commencement of lessons and must be picked up 
straight after the conclusion of school. The parents/caregivers 
are responsible for their children before and after these times. 

 

 
Prescribed School Area 
Leaving from the prescribed school area is not allowed. If par-
ents would like their child to be dismissed from school early or 
arrive late, teachers should be notified in advance and parents 
are required to sign their child in or out.  

 

 
School activities 
All students are required to participate in planned activities and 
functions organised by our school or in which our school is par-
ticipating.  

 

 
Church attendance 
All students are encouraged to attend church regularly and are 
required to participate when the whole school is attending 
church. 

 

 
Mobile phones 
The use of mobile phones is strictly prohibited during school and 
lesson hours. Students who chose to bring mobile phones to 
school must submit their phones to their teacher or the principal 
at the start of the day and collect them at the conclusion of les-
sons. 

 

 
School property 
Respect and appreciation of the host school’s property is essen-
tial. Any damage or vandalism caused will be paid by the stu-
dent responsible. Damage to school property may lead to sus-
pension. 

 
 

 

Discipline 
Improper behaviour and disrespect towards staff and fellow stu-
dents  will not be tolerated and parents will be notified of any 
inappropriate behavior immediately.  

 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

STRUCTURE AND 
SCHOOL RULES 



 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

 
 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Για παιδιά που είναι 4 χρονών την 1

η
 Μαΐου 2019 

 

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 
Για παιδιά που είναι 5 χρονών την 1

η
 Μαΐου 2019 

 

ΕΠΤΑΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
1

η
 μέχρι 7

η
 τάξη 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
8

η
 μέχρι 10

η
 τάξη 

 
ΛΥΚΕΙΟ 

11
η
 τάξη (SACE Stage 1)  

12
η
 τάξη (SACE Stage 2) 

 
Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα ελληνικών χορών 

και θρησκευτικών. 
 
 
 

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Γυμνάσιο – Λύκειο:  Παρασκευή  5.00μ.μ. – 9.00μ.μ. 

Νηπιαγωγείο:           Σάββατο 9.00π.μ. – 11.30π.μ. 

Δημοτικό:                  Σάββατο 9.00π.μ. – 1.00μ.μ. 

 

**Οι μαθητές αναμένονται να βρίσκονται στο σχολείο 
15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων.  
 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 

 

Γυμνάσιο και              Υλικά και Υπηρεσίες: $80.00 
Δημοτικό:                   Δίδακτρα: $120.00     
                                             

Νηπιαγωγείο:            Υλικά και Υπηρεσίες: $50.00 
                                  Δίδακτρα: $60.00                 

SCHOOL STRUCTURE 
 

 
 

 

KINDERGARTEN 
Children who will be 4 years old on 1

st
 May 2019 

 

RECEPTION 
Children who will be 5 Years old on 1

st
 May 2019 

 

PRIMARY SCHOOL 
Years 1 to 7 

 

JUNIOR HIGH SCHOOL 
Year levels 8 to 10 

 

SENIOR HIGH SCHOOL 
Year 11 (SACE stage 1)  
Year 12 (SACE stage 2) 
 

Also included in the curriculum are lessons in Greek 
dance and religion. 
 
 
 
 

SCHOOL PERIOD 
 
High School:    Friday 5.00p.m. – 9.00p.m 

Kindergarten:     Saturday 9.00a.m. – 11.30a.m.  

Primary School: Saturday 9.00a.m –  1.00p.m 

 

** Student attendance is expected 15 minutes prior to  
lesson starting. 

 
 
 
 

SCHOOL FEES 
 
 

High School and Primary:      Material/Services: $80.00 
                                               Tuition fee: $120.00  

 

Kindergarten:                         Material/Services: $50.00 
                                               Tuition fee: $60.00 

  GREEK SCHOOL OF PARENTS AND GUARDIANS 
  OF THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY/PARISH 

  “THE NATIVITY OF CHRIST”   
PORT ADELAIDE AND ENVIRONS 

  Telephone: (Irene Zinonos)  0450 112 421 

For  further information and updates you can 
also find us on 


