1Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΟΤ
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

με τθν ευκαιρία ζναρξθσ του ςχολικοφ ζτουσ, ςασ ευχόμαςτε καλι και δθμιουργικι
χρονιά. Στο πλαίςιο οργάνωςθσ και βελτίωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ, ςυντάχκθκε και
εγκρίκθκε από το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ, ο εςωτερικόσ
κανονιςμόσ λειτουργίασ. Με τον όρο «εςωτερικόσ κανονιςμόσ» εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ αποβλζπουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ κλίματοσ το οποίο
κα εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, χωρίσ εντάςεισ
και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό και αναγνϊριςθ. Ελπίηουμε και προςδοκοφμε με τον τρόπο αυτό, να διαμορφϊςουμε από κοινοφ (εκπαιδευτικοί ,μακθτζσ
και γονείσ), τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ, γεγονόσ που κα εξαςφαλίςει τθν
ομαλι λειτουργία του ςχολείου μασ. Ο παρακάτω εςωτερικόσ κανονιςμόσ περιλαμβάνει τισ εξισ βαςικζσ κζςεισ :
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
1. Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι διοικθτικόσ αλλά και επιςτθμονικόσ παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ ςτο χϊρο αυτό.
2. Συνεργάηεται με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, τα Στελζχθ τθσ Διοίκθςθσ, τουσ
εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ για τθν από κοινοφ
επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων.
3. Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ προςκαλεί τα μζλθ του Συλλόγου ςτισ
ςυνεδριάςεισ, ςτισ οποίεσ και προεδρεφει. Καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ
και ειςθγείται ο ίδιοσ ι ανακζτει τθν ειςιγθςθ κεμάτων ςε άλλον εκπαιδευτικό.
4. Είναι υπεφκυνοσ, μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των μακθτϊν.
5. Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για τθν επίτευξι τουσ για ζνα ςχολείο δθμοκρατικό και ανοικτό ςτθν κοινωνία.
6. Εφαρμόηει τουσ νόμουσ, τα προεδρικά διατάγματα, τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ, τισ εγκυκλίουσ και τισ υπθρεςιακζσ εντολζσ των Στελεχϊν Διοίκθςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςι τουσ και υλοποιεί τισ αποφάςεισ του Συλλόγου των Διδαςκόντων.
7. Κακοδθγεί και βοθκά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, και ιδιαίτερα τουσ
νεότερουσ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ
χαρακτιρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
8. Φροντίηει να καλφπτονται οι διδακτικζσ ϊρεσ ςε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικϊν, τροποποιϊντασ το θμεριςιο πρόγραμμα διδαςκαλίασ ι ανακζτοντασ τθν κάλυψθ του κενοφ ςε διακζςιμο εκπαιδευτικό

9. Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να γίνει ςτοιχειϊδθσ μονάδα επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διοικθτικά, παιδαγωγικά και επιςτθμονικά.
10. Προΐςταται των εκπαιδευτικϊν και ςυντονίηει το ζργο τουσ. Συνεργάηεται
μαηί τουσ ιςότιμα και με πνεφμα αλλθλεγγφθσ. Διατθρεί και ενιςχφει τθν ςυνοχι του Συλλόγου Διδαςκόντων, αμβλφνει τισ αντικζςεισ, ενκαρρφνει τισ
πρωτοβουλίεσ των εκπαιδευτικϊν, εμπνζει και παρζχει κετικά κίνθτρα ςϋ
αυτοφσ.
11. Ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ καλεί τα μζλθ του Σχολικοφ Συμβουλίου
ςτισ ςυνεδριάςεισ του οργάνου με γραπτι πρόςκλθςθ που τθν απευκφνει
τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ νωρίτερα και καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ,
φςτερα από ειςθγιςεισ των οργάνων που μετζχουν ςτο Σχολικό Συμβοφλιο.
12. Καλεί τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν για ενθμζρωςθ και ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ τουσ, όταν προςκαλείται και το κεωρεί αναγκαίο.
13. Παρζχει πλθροφορίεσ ςε κάκε πολίτθ που ζχει ζννομο ςυμφζρον, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και δεν τον παραπζμπει ςε άλλεσ υπθρεςίεσ για
κζματα που εκείνοσ οφείλει να γνωρίηει.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ
1. Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Στο ζργο τουσ
περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ, θ διδαςκαλία και θ διαπαιδαγϊγθςθ των
μακθτϊν. Εκτόσ από τθ διδαςκαλία των μακθμάτων, διαπαιδαγωγεί με το
παράδειγμα και τθν κακθμερινι του παρουςία.
2. Προςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο και δεν παραβιάηουν το χρόνο ζναρξθσ
και λιξθσ των μακθμάτων. Μακθτισ που απομακρφνεται από το διδάςκοντα
για παιδαγωγικοφσ λόγουσ αποςτζλλεται ςτθ Διεφκυνςθ. Στο διάλειμμα ο
διδάςκων ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ για τθ ςυμπεριφορά του μακθτι.
3. Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για τθ ςυμπεριφορά και τθν επίδοςθ των μακθτϊν .
4. Συμπεριφζρονται με ςεβαςμό προσ τουσ μακθτζσ. Αποχωροφν τελευταίοι
από τθν τάξθ τθν ϊρα τθσ λιξθσ. Οφείλουν, και όταν ακόμθ δεν είναι εφθμερεφοντεσ, να ελζγχουν τουσ μακθτζσ, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδιποτε
εκτροπι τουσ.
5. Φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν και τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ κατά
τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο. Εξαςφαλίηουν τθν ευταξία μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο ςχολικό χϊρο με τιρθςθ των κανόνων
δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ. Παράλλθλα προςπακοφν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι
και τθν αιςκθτικι του χϊρου ςτον οποίο φοιτοφν.
6. Σζβονται τθν προςωπικότθτα, τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, κρθςκευτικζσ ι φυλετικζσ ιδιαιτερότθτεσ του μακθτι. Αντιμετωπίηουν όλουσ τουσ μακθτζσ με ευαιςκθςία και με αίςκθμα δικαιοςφνθσ .
7. Αξιοποιοφν τθ ςχολικι ιςτοςελίδα με τουσ μακθτζσ τουσ και για επικοινωνία
με τουσ γονείσ ζχοντασ τθν ευκφνθ για ό,τι αναρτοφν ςε αυτι. Συνεργάηονται
μεταξφ τουσ, ειδικά όταν διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα, και ςζβονται τισ απόψεισ όλων των ςυναδζλφων χωρίσ να υποτιμοφν το διδακτικό αντικείμενο
κανενόσ.

8. Οι εκπαιδευτικοί, με τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τουσ, οφείλουν να ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ ιρεμου, ευχάριςτου και ςυνεργατικοφ κλίματοσ
μζςα ςτο ςχολείο. Τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι απαραίτθτο να τισ διζπει ο
αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και να τισ χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, ςυναδελφικι και
ανκρϊπινθ επικοινωνία.

ΜΑΘΗΣΕ
1. Η ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν ςτο ςχολείο ορίηεται από τισ 8:00 π.μ.8:15 π.μ. Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ υποδζχονται τουσ μακθτζσ
ςτθν είςοδο του ςχολείου και οι γονείσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Οι μακθτζσ των
τμθμάτων που βρίςκονται ςτο ιςόγειο προτείνεται να ειςζρχονται από τθν
είςοδο του ςχολείου ςτθν οδό Στανίςθ . Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτο χϊρο του ςχολείου κανείσ εκτόσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. Στισ 8.15 μετά το
θχθτικό ςιμα (κουδοφνι), με ευκφνθ των εφθμερευόντων κλείνει θ είςοδοσ
και οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνονται κατά τμιματα ςτον προκακοριςμζνο χϊρο
και τα τμιματα επιτθροφν οι διδάςκοντεσ ςε αυτά τθν 1θ διδακτικι ϊρα.
Πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων πραγματοποιείται κοινι προςευχι των
μακθτϊν και του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτο προαφλιο του ςχολείου με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν που εφθμερεφουν. Οι ετερόδοξοι μακθτζσ παρευρίςκονται με το τμιμα που ανικουν ςτον χϊρο τθσ ςυγκζντρωςθσ χωρίσ να
ςυμμετζχουν ςτθν προςευχι, τθρϊντασ απόλυτθ θςυχία, ςεβόμενοι τουσ
δαςκάλουσ και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ που προςεφχονται. Ο Διευκυντισ του
ςχολείου ι ο αναπλθρωτισ του ι διδάςκων εκπροςωπϊντασ τον Σφλλογο
Διδαςκόντων προβαίνει ςε πικανζσ ανακοινϊςεισ-οδθγίεσ που αφοροφν
ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου και ςτθ μακθτικι ηωι τθσ ςυγκεκριμζνθσ μζρασ ι και ςε γενικότερα κζματα. Μετά το πζρασ τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ οι μακθτζσ κατά τμιματα και οργανωμζνα κατευκφνονται ςτισ αίκουςζσ τουσ ςυνοδεία των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τθν 1θ ϊρα. Με τθ
λιξθ των μακθμάτων ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μακθτζσ κατά τμιματα και οργανωμζνα κατευκφνονται ςτθν ζξοδο του ςχολείου ςυνοδεία των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τθν τελευταία διδακτικι ϊρα.
2. Οι μακθτζσ που για οποιοδιποτε λόγο αργοποροφν ςτθν προςζλευςθ τουσ,
κα περνοφν από το γραφείο του Διευκυντι.
3. Η ϊρα αναχϊρθςθσ από το ςχολείο είναι οριςμζνθ: α) για τουσ μακθτζσ όλων των τάξεων ςτισ 13:15, β) για τουσ μακθτζσ του ολοιμερου ςχολείου είτε ςτισ 15:00 ι ςτισ 16:00.
4. Κατά τθν ϊρα του μακιματοσ δεν επιτρζπεται ςε κανζνα μακθτι ν’ απομακρυνκεί από τθν αίκουςα για οποιονδιποτε λόγο χωρίσ άδεια από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ.
5. Όλοι οι μακθτζσ βγαίνουν υποχρεωτικά ςτθν αυλι του ςχολείου ςε όλθ τθ
διάρκεια όλων των διαλειμμάτων. Όςοι μακθτζσ δθλϊνουν ανάρρωςθ από
αςκζνεια, παραμζνουν ςτον εςωτερικό χϊρο διαλείμματοσ (1οσ όροφοσ) μόνο με άδεια από τον υπεφκυνο δάςκαλο τθσ τάξθσ.

6. Όταν ο καιρόσ δεν το επιτρζπει, τα διαλείμματα γίνονται ςτουσ εςωτερικοφσ
χϊρουσ διαλειμμάτων και ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολικοφ κτιρίου.
7. Δεν επιτρζπεται ςτουσ μακθτζσ ν’ ανεβοκατεβαίνουν ςτισ αίκουςεσ κατά τθ
διάρκεια του διαλείμματοσ. Φροντίηουν από πριν να παίρνουν μαηί τουσ
τροφι και νερό. Εναλλακτικά μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα από το
κυλικείο του σχολείου . Επιτρζπεται φυςικά θ χριςθ τουαλζτασ.
8. Απαγορεφεται ς’ όλουσ τουσ μακθτζσ να τρζχουν ςτο διάδρομο και ςτθ ςκάλα για οποιοδιποτε λόγο. Κάκε μετακίνθςθ εντόσ του ςχολείου γίνεται προςεκτικά και με ςεβαςμό ο ζνασ ςτον άλλο.
9. Στα διαλείμματα οι μακθτζσ παίηουν προςεκτικά χωρίσ να ενοχλοφν τουσ άλλουσ. Για το λόγο αυτό δεν επιτρζπεται να παίηουν παιχνίδια με μπάλα, ακόμθ και αυτοςχζδια (πλαςτικά μπουκάλια, καπάκια, μπάλεσ από χαρτί ι αλουμίνιο, τρελόμπαλεσ κ.ά).
10. Απαγορεφεται αυςτθρά θ παρουςία μακθτϊν ςτθ δυτικι (πίςω) αυλι.
11. Οι μακθτζσ ςζβονται τον δάςκαλο τθσ τάξθσ και το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν.
12. Οι μακθτζσ ςζβονται το ςχολικό χϊρο και φροντίηουν να παραμζνει άρτιοσ
και κακαρόσ. Απαγορεφεται επίςθσ θ ρίψθ χαρτιϊν ι οποιαδιποτε αντικειμζνου ςτισ λεκάνεσ των τουαλετϊν.
13. Η χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων και θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν δεν επιτρζπεται
δια νόμου ςε καμία περίπτωςθ (οφτε ςε εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ι εκδρομζσ).
14. Η τθλεφωνικι επικοινωνία ενόσ μακθτι με τουσ γονείσ του γίνεται με το
τθλζφωνο του ςχολείου, μόνο ςε εξαιρετικι ανάγκθ.
15. Απαγορεφεται θ χριςθ του φωτοτυπικοφ από τουσ μακθτζσ, κακϊσ και θ
χριςθ των υπολογιςτϊν και του διαδικτφου χωρίσ τθν παρουςία δαςκάλου.
16. Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο αντικείμενα πολφτιμα ι
επικίνδυνα.
17. Οι μακθτζσ που μζνουν ςτο ολοιμερο το πρωί αφινουν τα τςαντάκια με το
φαγθτό τουσ ςτον ειδικά διαμορφωμένο χώρο(ισόγειο) , τοποκετϊντασ τα
σκεύη με το φαγητό ςτο ψυγείο, εάν χρειάηεται. Τα ςκεφθ πρζπει να είναι
γυάλινα ι κατάλλθλα πλαςτικά όχι μεταλλικά για να μποροφν να ηεςτακοφν
ςτον φοφρνο μικροκυμάτων.
18. Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ βαραίνει αποκλειςτικά τους γονείς - κθδεμόνες. Οι γονείσ - κθδεμόνεσ είναι
υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των παιδιϊν τουσ και να
ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ του ςχολείου.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Είναι αυτονόθτο ότι οι ποινζσ ωσ εξωτερικό κίνθτρο ζχουν φτωχά αποτελζςματα
ςτθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν και, ωσ εκ τοφτου, για τθν Παιδαγωγικι δεν προκρίνονται παρά ωσ θ ζςχατθ επιλογι των εκπαιδευτικϊν. Εντοφτοισ, οι
μακθτζσ πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει κάποιεσ επιπτϊςεισ ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά τθσ, ϊςτε να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ
των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ.
Ο παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ περιλαμβάνει :
α. Παρατιρθςθ
β. Επίπλθξθ
γ. Παραπομπι ςτον διευκυντι
δ. Ενθμζρωςθ γονζων
ε. Ενθμζρωςθ Συλλόγου Διδαςκόντων
ςτ. Ενθμζρωςθ Σχολικοφ Συμβοφλου
η. Αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ
Αρμόδια όργανα για τισ περιπτϊςεισ α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου
,τθσ περίπτωςθσ δ ο διευκυντισ με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, των ε, ςτ και η ο διευκυντισ και ο ςφλλογοσ διδαςκόντων . Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν επιτρζπονται.

ΓΟΝΕΙ
1. Φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ προςζλευςθ των παιδιϊν τουσ το πρωί αλλά
και για τθν παραλαβι – αποχϊρθςι τουσ το μεςθμζρι.
2. Η επίςκεψθ των γονζων για ενθμζρωςθ κα γίνεται ςε χρόνο που ζχει ορίςει
και ζχει κάνει γνωςτό ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ.
3. Σε κάκε ζκτακτθ και αναγκαία περίπτωςθ οι γονείσ επικοινωνοφν τθλεφωνικά με το ςχολείο ςτο τθλζφωνο 2310696185 για να ορίςουν προςωπικό ραντεβοφ.
4. Όταν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι (αςκζνεια, φκειρίαςθ κλπ.) οι γονείσ κρατοφν τα παιδιά ςτο ςπίτι και ενθμερϊνουν το δάςκαλο τθσ τάξθσ ι το δ/ντι.
5. Πρζπει να γνωρίηουν πωσ εάν δεν υπάρχουν λόγοι υγείασ ι ανωτζρασ βίασ
κάκε απουςία μακθτι από το ςχολείο είναι αδικαιολόγθτθ.
6. Οφείλουν να ενθμερϊνουν τον Διευκυντι του ςχολείου ςε κάκε περίπτωςθ
που το παιδί τουσ (μακθτισ-τρια) κα απουςιάςει από οποιαδιποτε εκδιλωςθ του ςχολείου (πχ. ςχολικι γιορτι, παρζλαςθ).
7. Επιςθμαίνουμε πωσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ παραμονι των γονζων
ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ αλλά και ςτουσ άλλουσ χϊρουσ του κτιρίου τθν
ϊρα του μακιματοσ.
8. Για κάκε διαφορά μεταξφ των μακθτϊν οι γονείσ οφείλουν να ενθμερϊνουν
άμεςα τον υπεφκυνο δάςκαλο ι το Διευκυντι του ςχολείου. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ςτο χϊρο του ςχολείου, γονζασ να ¨ςυμβουλεφςει¨ ή
να επιπλιξει άλλο παιδί.
9. Μεριμνοφν ςε κακθμερινι βάςθ ϊςτε οι μακθτζσ-τριεσ να ζχουν μαηί τουσ το
δικό τουσ μπουκάλι με νερό (να μποροφν να το ξεχωρίηουν & όχι γυάλινο) για
λόγουσ προςωπικισ υγιεινισ & αςφάλειασ, το φαγθτό τουσ και καπζλο τισ
θμζρεσ με θλιοφάνεια.
10. Για κάκε αλλαγι ςτοιχείων (δ/νςθ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου κλπ.) οι
γονείσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν το δάςκαλο τθσ τάξθσ και το διευκυντι.
11. Φροντίηουν για τθ ςίτιςθ του παιδιοφ τουσ από το ςπίτι και όχι κατά τθν
διάρκεια των διαλειμμάτων.
12. Να αποφεφγεται θ ςτάςθ ι θ ςτάκμευςθ των Ι.Χ. αυτοκινιτων ςτθν είςοδο
του ςχολείου ι πάνω ςτισ διαβάςεισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του
ςχολείου ειδικά τισ ϊρεσ προςζλευςθσ και αναχϊρθςθσ των μακθτϊν.
13. Το ςχολείο δεν εμπλζκεται ςτθ χοριγθςθ φαρμάκων ςτουσ μακθτζσ.
ΧΟΛΙΚΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ
Το ςχολείο διακζτει ιςτοςελίδα ςτθν οποία αναρτϊνται ανακοινϊςεισ και δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςε αυτό.
http://dim-palaiok.thess.sch.gr

