
 

 
 

 

Κανονισμός σχολής 
 

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της σχολής 

μας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της και την μεταξύ μας ειλικρινή και ομαλή 

συνεργασία καθ’ όλη τη σχολική χρόνια. 

 

 

 Τα μαθήματα της σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 ξεκινάνε την 1η 

Οκτωβρίου και τελειώνουν στις 30 Ιουνίου. 

 

 Οι μαθητές πρέπει να έρχονται στο μάθημα με κορμάκι και καλσόν για το 

μπαλέτο, με ολόσωμη φόρμα για το μοντέρνο και φόρμα ή κολάν για το pilates και 

τη zumba. Τα παπούτσια πρέπει να είναι ειδικά και ανάλογα με το μάθημα. Για τα 

μαθήματα του κλασικού μπαλέτου και μοντέρνου χορού, τα μαλλιά πρέπει να 

είναι μαζεμένα. 

 

 Οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στη σχολή 10 λεπτά πριν την έναρξη των 

μαθημάτων για να προλαβαίνουν να ετοιμάζονται. Τα μαθήματα θα ξεκινούν 

αυστηρά στην προγραμματισμένη τους ώρα. 

 

 Παρακαλούμε να μην φέρνετε μαζί σας αντικείμενα αξίας, τα προσωπικά σας 

είδη να κλειδώνονται στα ντουλαπάκια των αποδυτήριων και να παίρνετε τα 

κλειδιά στο μάθημα μαζί σας. Σε περίπτωση απώλειας, η σχολή μας δεν φέρει 

καμία ευθύνη. 

 

 Οι γονείς οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον πίνακα 

ανακοινώσεων αναρτημένο στη γραμματεία, ώστε να ενημερώνονται για τα 

διάφορα δρώμενα ή ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία της σχολής. 

 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος σε αγνώστους ή μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 

μαθητολόγιο της σχολής. 

 



 Οι γονείς δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας παρά μόνο 

κατά τη διάρκεια των ανοιχτών μαθημάτων. 

 

 Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας 

όπως και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 

παρακαλούνται οι γονείς ή κηδεμόνες να ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση της 

σχολής. 

 

 Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο της σχολής, η χρήση κινητών 

τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και τα αναψυκτικά και το 

φαγητό στην αίθουσα διδασκαλίας και τα αποδυτήρια. Οι μαθητές και οι γονείς 

τους παρακαλούνται να προσέχουν τους χώρους της σχολής, ιδιαιτέρως τους 

χώρους υγιεινής και των αποδυτηρίων. 

 

 Οι γονείς των μικρών μαθητών μας οφείλουν να τους συμβουλεύουν για την 

ήρεμη παρουσία τους στα μαθήματα. Πρέπει να τους τονίζουν θέματα ασφάλειας 

και ειδικά να μην σκαρφαλώνουν ή να κρεμιούνται από τις μπάρες μπαλέτου και 

να μην κλωτσάνε τους καθρέπτες. 

 

 Η εξόφληση των διδάκτρων γίνετε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του εκάστοτε 

μήνα. Παρακαλούμε να είστε κατά το δυνατόν συνεπείς για την καλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής. 

 

 Σε περίπτωση διακοπής των μαθημάτων, παρακαλείστε να ενημερώσετε το 

συντομότερο δυνατόν τη διεύθυνση της σχολής, διαφορετικά θα θεωρείστε 

ενεργό μέλος και θα οφείλετε να καταβάλετε τα δίδακτρα κανονικά. 

 

 

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή αυτών των απλών κανονισμών θα μας βοηθήσουν να 

οργανώσουμε τη σχολή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αναβαθμίσουμε το 

επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών. 

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία όσον αφορά στη λειτουργία της σχολής χορού, 

μη διστάσετε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση. 

 

 

 

 

 


