
 

 

 

 

 
 
 

 
Όνομα μαθητή/ριας: _____________________ Τμήμα: __________ 
 

 

ΓΟΝΕΑΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ  

Ως γονέας/κηδεμόνας μαθητή/τριας  στο σχολείο Χέντον (Hendon) θα: 

• Φροντίζω ότι ο γιος/ η κόρη μου πηγαίνει στο σχολείο ανελλιπώς, εγκαίρως, με 

στολή και με τον σωστό εξοπλισμό  

• Υποστηρίζω τον γιο/την κόρη μου στην ολοκλήρωση των «εργασιών για το σπίτι» 

• Υποστηρίζω την πολιτική του σχολείου σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς στο 

σχολείο 

• Παρίσταμαι στις συγκεντρώσεις γονέων και άλλες τυχόν συγκεντρώσεις σχετικά με 

την επίδοση και ενημέρωση προόδου του γιου/της κόρης μου  

• Ενημερώνω το σχολείο εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δύναται να επηρεάσει 

την εκπαίδευση του γιου/της κόρης μου  

• Δώσω την συγκατάθεσή μου στο σχολείο για την λήψη φωτογραφίας του γιου/ της 

κόρης  μου, η οποία θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του σχολείου για 

λόγους ταυτοποίησης. 

 

ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Ως μαθητής/ρια του σχολείου Χέντον (Hendon) θα: 

• Πηγαίνω στο σχολείο ανελλιπώς, εγκαίρως, με την στολή, και με τον σωστό 

εξοπλισμό 

• Έχω θετική στάση απέναντι στη μάθηση τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι  

• Γνωρίζω τον κώδικα συμπεριφοράς του σχολείου και να τον τηρώ στο σχολείο ανά 

πάσα στιγμή 

• Τηρώ τους κανόνες του σχολείου  

• Σέβομαι τη σχολική κοινότητα και το περιβάλλον του στο σύνολό τους. 

• Ενημερώσω μέλος του προσωπικού εάν τυχόν έχω κάποιο πρόβλημα ή αγωνίες 

• Συμβάλλω ενεργά στη ζωή του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας. 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

Ως μέλος του προσωπικού και ως σχολείο στο σύνολό του θα: 

• Επιδιώκουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους της «Δήλωσης Οράματος του Σχολείου 

Χέντον (Hendon)»  και να μεταμορφώσετε τις ζωές των μαθητών μέσω των υψηλών 

προσδοκιών μας και των υψηλών προτύπων για όλους. 

• Διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο εργασίας και συμπεριφοράς δημιουργώντας καλές σχέσεις 

μεταξύ μαθητών, σπιτιού και σχολείου  

• Προσφέρουμε ένα προσιτό και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη των 

αναγκών του παιδιού σας 

• Θέτουμε, βαθμολογούμε και εποπτεύουμε τις «εργασίες για το σπίτι» σύμφωνα με την 

πολιτική του σχολείου  

• Παρέχουμε στο παιδί σας τις απαραίτητες υποδομές ώστε να μπορεί να εκπονήσει τις 

Σχολείο Χέντον 
Πιστεύω ότι επιτυγχάνετε το Lead  

Συμφωνητικό Σχολείου- 

Γονέων/Κηδεμόνων 



«εργασίες για το σπίτι» κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου 

• Φροντίζουμε για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του γιου/της κόρης σας 

• Αφουγκραζόμαστε γονείς και μαθητές και θα αντιμετωπίζουμε τον καθένα με σεβασμό  

• Δίνουμε τα εφόδια στον γιο/ την κόρη σας ώστε να συμβάλει θετικά στην κοινωνία 

 

Συμφωνούμε να στηρίξουμε το παρόν συμφωνητικό: 

Υπογραφή (Γονέα/ κηδεμόνα): Υπογραφή (Μαθητή/τριας):          Υπογραφή (Προσωπικού) : 
 

 

   Όνομα:             Όνομα:    Όνομα: 


