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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, 

σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών όπως και η δημιουργία 

ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. 

 
Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, 

δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες 

ζωής. 

 
Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό 

τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο 

σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. 

 
Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας 

 
Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που 

αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και 

αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη 

διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη 

συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με 

αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική 

πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό 

στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΑΙΘ) 

 
Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά 

την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως 

εναρμονισμένος με αυτήν ενσωματώνοντας αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι 

προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα 

χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

 
Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του 

Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, της μαθητικής κοινότητας και το Δ.Σ του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής 

μας κοινότητας. 
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1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του 

ολοημέρου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου 

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες 

διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με 

την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 

 
Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 
Πρωινή Ζώνη (προαιρετική ζώνη) 

 
 υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 07:00-07:15 

 
 έναρξη πρωινής ζώνης: 07:15 

 
 λήξη προαιρετικού προγράμματος : 08:00 

 
Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

 
 υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08:00-08:15 

 
 έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15 

 
 λήξη υποχρεωτικού προγράμματος-αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 

 
Ολοήμερο πρόγραμμα 

 
(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο 

Ολοήμερο) 

 
 έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 

 
 λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00 

 
Οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα 

αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00. 
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α. Άφιξη μαθητών/τριών 

 
Η άφιξη των μαθητών το πρωί ξεκινά στις 8:00 και ολοκληρώνεται έως τις 8.15 που 

χτυπά το κουδούνι( εκτός των μαθητών που φοιτούν στην Πρωινή Ζώνη). 

 
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

 
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο 

χώρο του σχολείου και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των 

μαθημάτων. 

 

Για τη διευκόλυνση των μαθητών χρησιμοποιούνται δύο είσοδοι στο σχολείο: για τις 

τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ η είσοδος επί της οδού Αγν. Στρατιώτου και για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

η είσοδος επί της οδού Τέρμα Μ. Αλεξάνδρου. Και οι δυο είσοδοι επιτηρούνται από 

τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. 

 
Σε περίπτωση που μαθητής /μαθήτρια προσέρχεται με καθυστέρηση, εισέρχεται στο 

σχολείο μόνο από την κόκκινη πόρτα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου. 

 
Για την καθυστερημένη άφιξη ενημερώνεται ο Διευθυντής, ο οποίος και δίνει την άδεια 

για την είσοδο του μαθητή / μαθήτριας στην τάξη. 

 
β. Αποχώρηση μαθητών/ τριών 

 
Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς 

άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

(π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού 

έχει ενημερώσει, για αυτό ο/η δάσκαλος/α της τάξης και ο διευθυντής. 

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει 

αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να 

γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις 

του σχολείου. 

 
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν 

έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την 

παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των 

μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. 

 

Σε περίπτωση που, λόγω κωλύματος, ο συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την 

ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

Τέλος, μετά την παρέλευση του πρώτου δεκάλεπτου από τη λήξη του προγράμματος, 

μετά τις 13:25, εάν παραμένει μαθητής/τρια στο χώρο του σχολείου, ειδοποιούνται 

τηλεφωνικώς οι γονείς του από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς για την άμεση 

παραλαβή του παιδιού. Η/Ο μαθήτρια/μαθητής στο μεσοδιάστημα παραμένει στον 1ο 

όροφο του κτηρίου έξω από το Γραφείο του Διευθυντή. Ο συνοδός του μαθητή/της 
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μαθήτριας που προσέρχεται με καθυστέρηση, εισέρχεται στο σχολείο μόνο 

από την κόκκινη πόρτα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου. 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η 

πανδημία covid-19 οργάνωσε  ένα σχέδιο υγειονομικής, διδακτικής και 

διοικητικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του 

Ε.Ο.Δ.Υ. Οι οδηγίες αυτές για τα σχολικό έτος 2021-2022 εξειδικεύονται ως 

εξής : 

 

 Προσέλευση-Αποχώρηση 

 Η είσοδος των μαθητών,-τριών του Τμήματος της Πρωινής ζώνης (7.00 -8.00) 

από την μικρή κόκκινη πόρτα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 Η είσοδος των μαθητών,-τριών στις αίθουσες διδασκαλίας από τις 8 π.μ. 

(προσωρινή κατάργηση της συνήθους πρωινής συγκέντρωσης).Οι πόρτες της 

αυλής θα κλείνουν στις 8.15 π.μ. 

 Από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 αναπροσαρμόζονται οι ώρες προσέλευσης 

και αποχώρησης των μαθητών ως εξής : 

Α’  τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:00-8:05     Ώρα αποχώρησης 13:05 

         (είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Αγνώστου Στρατιώτη) 

Β’ τάξη  :  Ώρα προσέλευσης  8.05-8.10     Ώρα αποχώρησης 13:10 

       (  είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Αγνώστου Στρατιώτη) 

Γ’ τάξη  :  Ώρα προσέλευσης  8.10-8.15     Ώρα αποχώρησης 13:15 

   (  είσοδος από την μεγάλη αυλόπορτα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

έξοδος από τη μικρή κόκκινη  πόρτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου)       

Δ’ τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:00-8:05     Ώρα αποχώρησης 13:05 

     (  είσοδος από την μεγάλη αυλόπορτα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και έξοδος από τη μικρή κόκκινη  πόρτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου) 

Ε’  τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:05 - 8:10  Ώρα αποχώρησης 13:10 

     ( είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου) 

ΣΤ’ τάξη :  Ώρα προσέλευσης 8:10-8:15     Ώρα αποχώρησης 13:15 

       ( είσοδος & έξοδος από την αυλόπορτα επί της οδού  Μεγάλου Αλεξάνδρου) 

Εννοείται πως οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν δύο ή περισσότερους μαθητές 

/μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο μας θα ακολουθούν ως προς την 

προσέλευση το ωράριο/χρονοδιάγραμμα των μικρότερων τάξεων και ως προς 

την αποχώρηση θα ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν και οι 

υπόλοιποι γονείς/κηδεμόνες (π.χ. ένας γονιός που έχει έναν μαθητή στην Α΄ τάξη 
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και έναν μαθητή στην Ε΄ τάξη θα προσέρχεται στο σχολείο στις 08:00 -08:05 

επιλέγοντας μια από τις εισόδους του σχολείου για να αφήσει τους δύο μαθητές. 

Στην αποχώρηση όμως θα παραλάβει τον  

μικρό μαθητή της Α΄ τάξης στις 13:05 από την έξοδο της Αγνώστου Στρατιώτη 

και στη συνέχεια τον μαθητή της Ε΄ τάξης στις 13:10 από την έξοδο επί της οδού 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να περιμένετε και το 

δεύτερο μαθητή στην έξοδο της οδού Αγνώστου Στρατιώτη θα πρέπει να το 

γνωρίζουν οι δάσκαλοι-υπεύθυνοι των τμημάτων και των δύο μαθητών). 

 

 Χρήση των χώρων του σχολείου 

Προβλέπεται : 

 Χωροθέτηση στις αίθουσες διδασκαλίας (συγκεκριμένη θέση για κάθε μαθητή), 

 Κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων διαφοροποιούνται οι ώρες 

διδασκαλίας και τα διαλείμματα των τάξεων . 

 Χρήση  τριών (3) διαφορετικών αιθουσών αποκλειστικά από τους μαθητές των 

τριών (3) τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος ( η σίτιση του Ολοήμερου 

θα λαμβάνει χώρα σε αυτές τις αίθουσες και όχι στην τραπεζαρία του σχολείου 

για τη αποφυγή συγχρωτισμού), 

 Ορθή χρήση των χώρων υγιεινής (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού), 

 Είσοδος και η έξοδος από τις αίθουσες διδασκαλίας ανάλογη με τις ασκήσεις 

σεισμικού κινδύνου,  

 Κατανομή και οριοθέτηση της αυλής ανά τάξη/τμήμα. 
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2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 α. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο, στον 

χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Ο κάθε εκπαιδευτικός φροντίζει για τον 

αερισμό της τάξης του. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στις αίθουσες ή στους διαδρόμους 

του σχολείου. Όταν κατεβαίνουν από τους ορόφους, δεν τρέχουν στους διαδρόμους, 

και τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι 

ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος για την τουαλέτα. 

 

Επίσης επειδή η ευθύνη της υγιεινής και της καθαριότητας βαραίνει όλους όσους 

βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, οι μαθητές πρέπει : να πετούν τα σκουπίδια τους 

στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε το σχολικό 

περιβάλλον να διατηρείται καθαρό , να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες σύμφωνα με 

το φύλο τους και να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα χαρτιά στους 

κάδους, κλείσιμο της βρύσης, κ.ά. Τέλος να μην εισέρχονται στις τουαλέτες άλλου 

φύλου για κανένα λόγο. 

 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, ο χώρος παραμονής των μαθητών είναι: ισόγειο (μπροστά 

στη σχολική βιβλιοθήκη) για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και 1ος όροφος (στον χώρο της 

αίθουσας εκδηλώσεων) για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. 

 

Διάλειμμα  (ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ) 

Κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2021 -2022 

διαφοροποιούνται οι ώρες διδασκαλίας  και τα διαλείμματα των τάξεων (υγειονομικοί λόγοι).  

Αναλυτικά : 

 

 διαλείμματα 

τάξεις 1ο 2ο 3ο 

Α’, Β’, Γ’ 09:20 – 09:40 11:15 – 11:30 12:15 – 12:25 

Δ’, Ε’, ΣΤ’ 09:40 – 10:00 11:30 – 11:45 12:25 – 12:35 
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β. Διδακτικό προσωπικό 
 

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι πολυσήμαντος και η 

επίδρασή τους καθοριστική. 

• Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και 

εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 

Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους 

ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα 

της ίδιας τάξης έχουν έναν χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ 

τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να 

προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων 

επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν 

ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία 

όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη, αλλά και επιβεβλημένη. 

• Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης 

για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και 

συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

• Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι 

πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει 

να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα 

προβλήματα και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και 

αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους 

κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους 

προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του. 

• Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει 

τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες 

δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

• Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή, καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα 

στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του 

σχολείου κατά τα διαλείμματα και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του 

σχολείου. 
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γ. Φοίτηση/ συμπεριφορά 
 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις 

καθημερινές απουσίες και τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. 

 

Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο, 

όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Επίσης, η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε 

φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας 

τάξης. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο Σχολείο και την 

πολιτεία για την φοίτηση των μαθητών, φέρουν σύμφωνα με το νόμο οι γονείς/ 

κηδεμόνες τους. 

 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Σχολείο 

(είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αλλά και ο/η υπεύθυνος/η 

εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να επικοινωνεί με την οικογένεια, όταν πρόκειται για 

μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία μαθητή. 

 

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση απουσίας έως 4 ημέρες, εκτός από την τηλεφωνική 

ενημέρωση ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να προσέρχεται στο σχολείο και να 

υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δικαιολογεί τις ημέρες απουσίας 

του παιδιού του από το σχολείο. Αν η απουσία υπερβαίνει τις 4 ημέρες, απαιτείται 

ιατρική γνωμάτευση. 

 

Ακόμα οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να διακρίνονται για την καλή, ευπρεπή και 

καθαρή τους εμφάνιση. Το ντύσιμό τους πρέπει να είναι κόσμιο και ανάλογο με την 

εποχή και τις καιρικές συνθήκες. 



13 
 

δ. Παιδαγωγικός έλεγχος 
 

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να αναλαμβάνουν 

την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

 

Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου 

είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των 

κανόνων. Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον 

κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά 

είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο. Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά 

και συστηματικά τους κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις 

πράξεις και τη συμπεριφορά του. 

 

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο 

αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης , τον 

Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον 

εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τις υποστηρικτικές δομές Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ), καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους 

φορείς για την προστασία και υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών, 

προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική 

αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 

Στο σχολείο μας καταλυτική είναι η συνδρομή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), 

της Ψυχολόγου και της Κοινωνικού Λειτουργού, η υποστήριξη των οποίων είναι 

συνεχής, μέσα από προγράμματα τροποποίησης της αρνητικής συμπεριφοράς αλλά και 

παιδαγωγικά μέτρα, που συστήνουν σε κάθε περίπτωση, σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

 

Τα πειθαρχικά μέτρα: 

 

• Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που 

βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς. 

• Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή. 

• Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια 

• Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του μαθητή, αλλά και 

για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

• Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο, η αντιμετώπιση του μαθητή που συνεχίζει να έχει 

συστηματικά παραβατική συμπεριφορά, η αλλαγή περιβάλλοντος είναι μέτρο 

παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 

όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος ή με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα, όταν 

πρόκειται για αλλαγή σχολείου. 
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ε. Πρόληψη φαινομένων βίας/σχολικός εκφοβισμός 
 

H ανάπτυξη θετικού́ σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό́ παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, 

εξαναγκασμού́ και σχολικού εκφοβισμού́. Χαρακτηριστικά́ του θετικού́ και υγιούς 

σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή́ της διαφορετικότητας, η 

προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια. 

 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται: 

 

• να μαλώνουν ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, 

σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

• να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το 

βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς. 

• να διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δραστηριότητες, 

παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και να ασκούν κακόβουλη 

κριτική. 

• να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους. 

 

Αντιθέτως οι μαθητές πρέπει : 

 

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, να απευθύνονται στους εφημερεύοντες 

εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. 

• Αν κάποιος τους ενοχλήσει ή ασκήσει κάθε είδους βίας, να ενημερώνουν άμεσα τον 

δάσκαλο/δασκάλα εφημερίας και κατόπιν αυτός/ή τον διευθυντή. Βέβαια, 

προστατεύουν τον εαυτό τους χωρίς να ασκούν και οι ίδιοι βία. 

• Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να δίνουν και οι υπόλοιποι μαθητές που παρατηρούν 

τα γεγονότα, αυτοί οι μαθητές, που ονομάζονται και παρατηρητές έχουν την πιο μεγάλη 

δύναμη να σταματήσουν τις βίαιες συμπεριφορές. Υποστηρίζουν το θύμα και 

αποδοκιμάζουν όχι τον μαθητή που ασκεί τη βία αλλά την συμπεριφορά του, που δεν 

είναι καθόλου αποδεκτή. Οι μαθητές που παρατηρούν τα φαινόμενα βίας -χωρίς να τα 

ενισχύουν- πρέπει αφού βοηθήσουν, να ενημερώσουν συνέχεια τον εφημερεύοντα και 

αυτός τον διευθυντή. 

• Οι μαθητές που δέχονται οποιαδήποτε μορφής βία ή αποκλεισμό πρέπει να το 

αναφέρουν σε έναν ενήλικα: εκπαιδευτικό ή γονέα 

• Οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της εφημερίας τους όσο και σε κάθε στιγμή της σχολικής 

ζωής λειτουργούν ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε γεγονότα και καταστάσεις που 

πιθανόν να υποκρύπτουν μορφές σχολικής βίας. 

• Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ πραγματοποιούν παρεμβάσεις 

πρόληψης της σχολικής βίας στα τμήματά τους και είναι έτοιμοι να ζητήσουν τη 

συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και των γονέων στην προσπάθεια αποκλεισμού 

κάθε μορφής βίας και σχολικού εκφοβισμού. 
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στ. Σχολικές γιορτές-δραστηριότητες 
 

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) 

καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν 

στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, για αυτό οι μαθητές 

απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. 

 

Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη 

με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα. 

 
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό 

ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του 

προς γονείς και μαθητές. 

 
Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς 

ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές 

π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο). 

 

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε 

καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη 

των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται 

υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα 

ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

 

Οι σχολικές δράσεις μπορούν να υλοποιούνται εντός της σχολικής μονάδας (πχ. 

επισκέψεις και ομιλίες επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορωδίες 

κλπ) ή εκτός (διδακτικές επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, εκπαιδευτικές ανταλλαγές 

κλπ) και απαιτούν μετακίνηση μαθητών/τριών. 

 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός 

σχολείου ή από ειδικούς ύστερα από πρόσκληση στο σχολείο, απαιτείται η έγγραφη 

σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων. 
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3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του 

κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με 

τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με το Σύλλογο Γονέων. Η 

εμπιστοσύνη του παιδιού ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς 

το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

 

α. Γονείς και κηδεμόνες 
 

Οι γονείς/κηδεμόνες συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να 

παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, 

συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο. 

Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με 

τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του σχολείου στην επίλυση τυχόν ζητημάτων 

που προκύπτουν. Η ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών είναι 

δικαίωμα των γονέων/κηδεμόνων και καθήκον των εκπαιδευτικών. 

 

Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη σχολική εργασία, την πρόοδο των 

μαθητών και για θέματα αγωγής ή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου 

πραγματοποιείται: 

 

1. στην αρχή του διδακτικού έτους, όταν οι εκπαιδευτικοί ή/και ο Διευθυντής του σχολείου 

ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες κατά τάξη ή συλλογικά για το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες και ημέρες επικοινωνίας και 

συνεργασίας μαζί τους ή για γενικότερα θέματα που αφορούν την αγωγή και την πρόοδο 

των μαθητών και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. 

2. μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του 

τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού 

προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας 

καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων και γνωστοποιούνται 

έγκαιρα στους γονείς/κηδεμόνες. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να 

συναντηθεί και εκτάκτως με τους γονείς/κηδεμόνες κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. 

3. κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

τριμήνου με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του εκπαιδευτικού του τμήματος 

προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. 

 

 
 

Οι γονείς/κηδεμόνες 

 

 οικοδομούν σχέσεις αλληλοσεβασμού με όλους τους εκπαιδευτικούς 

 ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και 

συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης σε καθορισμένη 

ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης. 
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 προσέρχονται στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησης από το Σχολείο, για την 

παραλαβή του ελέγχου προόδου και για ενημέρωση. 

 διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές σε έντυπη 

μορφή αλλά και παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, τις ψηφιακές 

τάξεις, όπως επίσης και την ιστοσελίδα του Σχολείου, ώστε να ενημερώνονται για 

θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 

 γνωστοποιούν στον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης και στη Διεύθυνση του 
Σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού τους. 

 Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό ή διδακτικό, απευθύνονται πρωταρχικά στον 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. 

 Αποφεύγουν την επικοινωνία με τους μαθητές καθώς και την παράδοση αντικειμένων 
ή φαγητού ανάμεσα από τα κάγκελα στη διάρκεια των διαλειμμάτων 

 Δεν επιτρέπεται σε κανέναν από τους γονείς και κηδεμόνες και, γενικότερα, σε κανένα 

ενήλικο άτομο να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί παιδί στον χώρο του σχολείου. 

Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, αυτό συζητείται με τον/ην υπεύθυνο/η 

εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια με τον 

Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος και θα πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με τον ρόλο του. 

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους. 

 

 
β. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 

Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη 

συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. 

 

Δίνεται μεγάλη σημασία στην ουσιαστική συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων για τα 

θέματα που έχουν να κάνουν με την συνολική λειτουργία του σχολείου, των 

ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, την οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών 

δράσεων προς όφελος των μαθητών και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. 

 

Μέσα από εποικοδομητικό διάλογο που διενεργείται στα πλαίσια των συλλογικών 

οργάνων όπως το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και το Σχολικό Συμβούλιο αλλά και 

στις συχνές συναντήσεις με τα εκλεγμένα μέλη του Συλλόγου Γονέων και τη Σχολική 

Επιτροπή επιδιώκεται η αναζήτηση λύσεων σε κάθε πρόβλημα λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής ζωής. 
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γ. Ο Διευθυντής του σχολείου 
 

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της σχολικής μονάδας και, ως εκ 

τούτου, έχει τις πιο πολλές ευθύνες. Συντονίζει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο 

έργο τους, θέτει μαζί τους υψηλούς στόχους και δρα έτσι, ώστε να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων αυτών για ένα Σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό 

και ανοιχτό στην κοινωνία. 

 

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου και το συντονισμό της 

σχολικής ζωής. 

 

Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία 

του Σχολείου. 

 

Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του. Επικοινωνεί 

με τους μαθητές και απευθύνεται σε αυτούς με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για 

όποιο ζήτημα ανακύπτει. 

 

Αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη κάθε απόκλιση από την ορθή μαθητική 

συμπεριφορά, κάνοντας παρατηρήσεις, υποδείξεις, ανακαλώντας στην τάξη αυτούς 

που διέπραξαν παραπτώματα. 

 

Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των 

χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

μαθητών. 

 

Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, 

τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή κατ' άλλον τρόπο και πάντα 

σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος με γνώμονα την 

αποδοτική λειτουργία του. 

 

Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος 

συνεργασίας ανάμεσα στο Σχολείο και την Οικογένεια, με στόχο πάντα το όφελος των 

μαθητών. 
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4. ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Προκειμένου να υποστηριχτεί και να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό έργο και να 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό για τους μαθητές/μαθήτριες 

στη σχολική μας μονάδα λειτουργούν ακόμα: 

 

α. Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης  (Ε.Δ.Υ.) 
 

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται 

με: τον Διευθυντή του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους 

γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας Ε.Δ.Υ.( Επιτροπή 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης), με τα οικεία ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Κέντρα Διεπιστημονικής 

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης), τον αρμόδιο συντονιστή 

εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής. 

 

Στο Σχολείο μας, βασική υποστηρικτική δομή είναι η Ε.Δ.Υ. Αποτελεί έναν καινοτόμο 

θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες ) και γενικά στην 

οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. 

 

Η Ε.Δ.Υ δραστηριοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων στο 

πλαίσιο της διαδικασίας της διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης μαθητών που 

έχουν ανάγκη υποστήριξης α) στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή εμποδίων και β) 

επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης. 

 

 
 

β. Βιβλιοθήκη 
 

Η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης, χώρο 

κοινωνικοποίησης και προαγωγής της Φιλαναγνωσίας, καθώς και ένα χρήσιμο, 

υποστηρικτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

Σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, ο οποίος διαθέτει όλες τις υποδομές για 

αναγνωστήριο και με οργανωμένους ψηφιακά τίτλους βιβλίων από επιστήμονα 

βιβλιοθηκονόμο, προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση δανεισμό βιβλίων σε όλους τους 

μαθητές και μαθήτριες. Για το σκοπό αυτό ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

διαχείρισης βιβλιοθήκης. 

 

Επιπλέον στο σχολείο μας υπάρχει και λειτουργεί ο σχολικός κανονισμός της 

Βιβλιοθήκης μας, βασικός κανόνας του οποίου είναι η αντικατάσταση του βιβλίου που 

χάθηκε ή καταστράφηκε με υπαιτιότητα εκείνου που το δανείστηκε. 

 

γ. Σχολική ιστοσελίδα 
 

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα και ιστολόγιο στη βάση του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) 

Υπεύθυνος για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστότοπων είναι ο Διευθυντής. 
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Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή 

στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο 

του σχολείου. 

Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές 

της τάξης τους. 

Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που 

επιθυμεί να δημοσιοποιήσει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 

 
Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές 

οδηγίες του ΠΣΔ. 

 

 
 

δ. Βοηθητικό προσωπικό 
 

Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες/καθαριστές) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο 

του σχολείου το καθορισμένο ωράριο και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο βοηθητικό προσωπικό για ό,τι σχετίζεται με το 

έργο τους, αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή και εκείνος 

φροντίζει για ό,τι χρειαστεί.. Οι καθαρίστριες οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που 

τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατούν την αποθήκη πάντα κλειδωμένη, 

ενώ απευθύνονται στον Διευθυντή για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 

δέχονται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο τους μόνο από αυτόν. Το βοηθητικό 

προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται στους μαθητές, τους γονείς τους και τους 

εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά 

του. 
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5. ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
 

Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των 

τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών 

και προσωπικού. 

 

Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και του 

ΥΠ.ΥΓ.    και    ακολουθεί    πιστά    τις    υγειονομικές    υποδείξεις     της νομοθεσίας. 

 

Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου καθώς 

και την τιμολογιακή πολιτική. 

 

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την 

πρόσβαση μαθητών. 

 

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά 

του. 
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

 
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι 

φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο 

βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς και συνωδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά 

το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και 

υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή ο Προϊστάμενος/η Προϊσταμένη του σχολείου, στην αρχή 

του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες 

τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για 

τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων 

αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά 

παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες 

έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 

μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, 

Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις 

οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 

διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 
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7. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 
 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από́ τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου 

και τις, κατά́ καιρούς, αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του. 

 Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από́ τον Κανονισμό́, αντιμετωπίζονται 

κατά́ περίπτωση από́ τον Διευθυντή́ του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, 

καθώς και από́ τον Συντονιστή́ Εκπαιδευτικού́ Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική́ νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
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8. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Διαδικασίες διασφάλισης 

της εφαρμογής του 
 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους 

παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό 

προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, Χώρος συγκέντρωσης βοηθητικό προσωπικό) με 

αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της 

εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το 

Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που 

ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, 

σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική 

νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με 

τον κανονισμό του σχολείου. 

 

                                                                             6  Δεκεμβρίου  2021 

                                                                           Ο Διευθυντής 

 
 

                                                                              Λασκαράκης Γεώργιος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

(οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

σχολείου) 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία: 
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9. ΠΗΓΕΣ 
 

Νομοθετικές ρυθμίσεις 
• Ν.4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

• ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» 

• Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 

για το σχολικό έτος 2019-2020 (Η Εγκύκλιος για Δημοτικά Σχολεία σε μορφή 

pdf) 

• Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

• « Προεδρικό Διάταγμα. 79/2017 (με τις τροποποιήσεις) 

• «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021» 

• « Σχολικός Οδηγός ΥΠΠΕΘ, 2019» 

• «Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων» 

• Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσηςδημοσιευμένο στο ΦΕΚ 491/2021 

• Προτάσεις του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

• Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 18ου Δ. Σχ. Θεσ/νίκης 

• Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 1ου ολοήμερου Δ. Σχ. Άργους Ορεστικού 

• Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 6/θ Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

• Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 4ου Δ. Σχ. Ξάνθης 
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