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ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017 -2018

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα: ………………………………………………………..
Όνομα μαθητή/μαθήτριας:……………………………………………………..

Αρ. Μητρώου:……………………
Αρ. Ταυτότητας: ………………..

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου θα προσέρχεται στο Σχολείο με
(α) μοτοποδήλατο με αριθμό εγγραφής

…………………….

(β) 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 οφείλουν να το σταθμεύουν στον ειδικό χώρο που
προσφέρει το Σχολείο, στο μοτοροστάσιο. Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται στους
κανονισμούς χρήσης του χώρου ο οποίος κλειδώνει στις 7:45 και ανοίγει στις 12:50. Για τη μη
συμμόρφωση στους κανονισμούς θα επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα ή θα ειδοποιείται η
Αστυνομία. Ιδιωτικά αυτοκίνητα μαθητών ΔΕΝ μπορούν να σταθμεύουν εντός του σχολικού
χώρου για λόγους ασφαλείας.
Έλαβα γνώση και συμφωνώ: ………….………………………..

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο : ……………………………….
Μέσω Email στο …………………………………………………………..
Επιθυμώ να παρακολουθήσω σεμινάρια για τη χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τα οποία θα οργανώσει δωρεάν το σχολείο τόσο σε απογευματινό όσο και σε
εργάσιμο (πρωινό) χρόνο.
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Έλαβα γνώση: ………….………………………..

Γ. ΣΤΟΛΗ
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 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.
Έλαβα γνώση και συμφωνώ: ………….………………………..

Δ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝ 7Η ΠΕΡΙΟΔΟ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Επιτρέπω
Δεν επιτρέπω
να σχολάζει 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.
Έλαβα γνώση και συμφωνώ: ………….………………………..

Ημερομηνία:…………………………
………………………………………….
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα

