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Σχολική Χρονιά 2020-2021 

Έντυπο 2 

Στοιχεία μαθητή: 
 

Ονοματεπώνυμο μαθητή: 
 

Τηλ: 

Ονοματεπώνυμο πατέρα: 
 

Τηλ: 

Ονοματεπώνυμο μητέρας: 
 

Τηλ: 

Τμήμα/τάξη (για τη Σχολική 

Χρονιά 2021-2022): 

 

 

1. Μαθητική εμφάνιση 

 

Δεσμεύομαι να ελέγχω καθημερινά τόσο τη στολή όσο και την εμφάνιση του παιδιού μου προτού 

αναχωρήσει για το σχολείο, ώστε να είναι σύμφωνη με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας 

του Σχολείου για τους οποίους έχω ενημερωθεί.  Γνωρίζω  και αποδέχομαι, ότι η μη συμμόρφωση 

του παιδιού μου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται και ότι σε περίπτωση συστηματικής 

απειθαρχίας πιθανό να κληθώ για να παραλάβω το παιδί μου από το σχολείο, αφού δεν θα γίνεται  

δεκτό (λεπτομέρειες για τη μαθητική εμφάνιση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου). 

 

2. Πληροφορίες για την Ομάδα Προσανατολισμού/Κατεύθυνση μαθητή/τριας 
 

α. Ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού για την Α΄ Λυκείου και Κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου. 
 

i. Για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου 
 

Ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού (σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι) 

 
ΟΜΠ 1 ΟΜΠ 2 ΟΜΠ 3 ΟΜΠ 4 

Μαθήματα 

προσανατολισμού 

/εμβάθυνσης: 

 

Αρχαία/Αρχαιογνωσία 

Ιστορία 

 

Οδηγεί στις κατευθύνσεις:  

 

1. Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

2. Ξένων Γλωσσών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών  

3. Καλών Τεχνών 

Μαθήματα 

προσανατολισμού 

/εμβάθυνσης: 

 

Μαθηματικά  

Φυσική  

 

Οδηγεί στις κατευθύνσεις:  

 

1. Θετικών Επιστημών-

Βιοεπιστημών-

Πληροφορικής-

Τεχνολογίας  

2. Καλών Τεχνών 

Μαθήματα 

προσανατολισμού 

/εμβάθυνσης: 

 

Μαθηματικά  

Οικονομικά 

 

Οδηγεί στις κατευθύνσεις:  

 

1. Οικονομικών 

Επιστημών 

2. Καλών Τεχνών 

Μαθήματα 

προσανατολισμού 

/εμβάθυνσης: 

 

Οικονομικά  

Αγγλικά 

 

Οδηγεί στις κατευθύνσεις:  

 

1. Υπηρεσιών  

2. Καλών Τεχνών 
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ii. Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου (σημειώστε  στο επιλεγόμενο/α μάθημα/τα 

της κατεύθυνσης που δηλώσατε στον προγραμματιστή – αν τα υποχρεωτικά είναι 3 

θα σημειώσετε ένα επιλεγόμενο μάθημα – αν τα υποχρεωτικά είναι 2 θα σημειώσετε 

2 επιλεγόμενα μαθήματα) 

 
Α/Α Κατεύθυνση Υποχρεωτικά μαθ. Επιλεγόμενα μαθήματα Επιλογή 

1 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

Αρχαία Ελληνικά Λογοτεχνία  

Ιστορία Λογική-Φιλοσοφία  

Λατινικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη Γλώσσα  

2 
Ξένων Γλωσσών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Αγγλικά Λατινικά  

Ιστορία Γαλλικά  

 Άλλη ξένη γλώσσα  

 Αρχαία Ελληνικά  

 Οικονομικά  

3 

 

 

 

Θετικών Επιστημών - 

Βιοεπιστημών - Πληροφορικής 

- Τεχνολογίας 

 

Μαθηματικά Χημεία  

Φυσική Βιολογία  

 Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα  

 Δίκτυα  

 Πληροφορική  

 Σχεδιασμός και Τεχνολογία  

 Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο  

 Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  

 Γραφικές Τέχνες  

4 Οικονομικών Επιστημών 

Οικονομικά Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Μαθηματικά Πληροφορική  

Λογιστική Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα  

 Εμπορικά - Marketing  

5 Εμπορίου & Υπηρεσιών 

Οικονομικά Λογιστική  

Αγγλικά Εμπορικά - Marketing  

 Εφαρμογές Πληροφορικής  

 Βιολογία  

 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων  

 Σχεδιασμός και Τεχνολογία  

 Γαλλικά ή άλλη ξένη Γλώσσα  

 Οικιακή Οικονομία  

6 Καλών Τεχνών 

Θέματα Τέχνης Εικαστικές Εφαρμογές  

Θέατρο Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο  

Ιστορία Μουσική  

 Αγγλικά ή Γαλλικά ή άλλη ξένη γλώσσα  

 Φωτογραφία (μόνο για τη Β΄ Λυκείου)  

 Γραφιστικές Εφαρμογές (μόνο για τη Γ΄ 

Λυκείου) 

 

 

3. Εξοπλισμός/Διαδίκτυο (Σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι) 
 

Συσκευές που έχει το παιδί 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

Κινητό Τηλέφωνο  

Tablet  

Ταχύτητα Διασύνδεσης με Διαδίκτυο: 

10-30 Mbps  

30-60 Mbps  

60+ Mbps  

 

4. Ενημέρωση και Επικοινωνία από το Σχολείο 
 

Επιθυμώ όπως η 

ενημέρωσή μου από το 

Σχολείο να γίνεται μέσω: 

SMS (γράψτε το 

τηλέφωνο δίπλα) 

 

Email (γράψτε το 

email δίπλα) 

 

 

5. Μεταφορά του παιδιού στο σχολείο με λεωφορείο 
 

Ενδιαφέρομαι για τη μεταφορά του παιδιού μου στο σχολείο με λεωφορείο ΝΑΙ/ΟΧΙ (διαγράψτε ό,τι 

δεν ισχύει) 



6. Γνωστοποίηση Ονοματεπωνύμου και Διεύθυνσης του παιδιού για σκοπούς ενημέρωσης 

 

Ενημέρωση: Αποδέχομαι Δεν Αποδέχομαι 

Από διάφορους φορείς εγγεγραμμένους στο ΥΠΠΑΝ 

(Δημόσιες/Ιδιωτικές Σχολές, Κ.Ι.Ε/Επιμορφωτικά Κέντρα, 

Ιδιωτικά Σχολεία/Φροντιστήρια/Εκπαιδευτικούς 

Συμβουλευτικούς Οργανισμούς/Εγκεκριμένους 

Εκπαιδευτικούς Συμβούλους) 

  

Για πιθανή βράβευση ή συγκέντρωση στοιχείων από Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολικές Εφορείες, Ημικρατικούς 

Οργανισμούς και άλλους Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες 

  

Για διάφορα θέματα από τη Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης 

Εκπαίδευσης 

  

Για δημοσίευση αποτελεσμάτων σε όλες τις αθλητικές 

δραστηριότητες του ΥΠΠΑΝ 

  

 

7. Δήλωση για χρήση οχήματος 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου θα προσέρχεται στο Σχολείο με: 

  

μοτοποδήλατο με αριθμό εγγραφής  

αυτοκίνητο με αριθμό εγγραφής     

 

με ειδική ασφαλιστική κάλυψη για κυκλοφορία σε μη δημόσιους χώρους και πως είναι κάτοχος 

άδειας οδήγησης για το εν λόγω όχημα. 

 

Όσοι μαθητές προσέρχονται με μοτοποδήλατο ή αυτοκίνητο οφείλουν να το σταθμεύουν στον χώρο 

στάθμευσης του Σχολείου.  Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται στους κανονισμούς χρήσης του 

χώρου. Για τη μη συμμόρφωση στους κανονισμούς θα επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα ή θα 

ειδοποιείται η Αστυνομία.  

 

8. Αποχώρηση από το σχολείο την 7η περίοδο 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω/δεν επιτρέπω (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει) να σχολάνει  το παιδί μου 

την 7η περ. σε περίπτωση που απουσιάζει καθηγητής.  Αντιλαμβάνομαι ότι σε περίπτωση αποδοχής 

θα έχω την ευθύνη για την ασφαλή μετάβαση του παιδιού μου από το σχολείο στο σπίτι. 

 

9. Γραπτή συγκατάθεση για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο μαθητή/τριας 

  

Στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων του σχολείου εκδίδεται έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που 

μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο με μαθητές του σχολείου (π.χ. εφημερίδα 

τάξης/σχολείου, ιστοσελίδα σχολείου, ενημερωτικά έντυπα κ.τ.λ.).  

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι/δεν αποδέχομαι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει) να δημοσιοποιηθεί 

φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο του παιδιού μου σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που εκδίδει το 

σχολείο. 

 

 

Έχω διαβάσει προσεκτικά όλα τα πιο πάνω στοιχεία και δηλώνω ενυπόγραφα ότι τα αποδέχομαι. 

 

 

……………………….. 

(Υπογραφή) 

 

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος/ουσας:……………………………………………. 


