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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
 

Εισαγωγή 
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο 

του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική 

κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των 

δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος 

στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης 

κοινότητας. 
  

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 
 

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης  του Σχολείου, 

με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου Αριστοτέλη. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του 

γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου. 
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της 

Προϊσταμένης του Σχολείου,  των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού,  των μαθητών, των γονέων 

και κηδεμόνων. 

 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από 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, κατά 
καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

 

 Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 
 

     Το Σχολείο μας έχει ως πρώτιστο στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, 

το οποίο συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

δυνάμεων των μαθητών, ώστε, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και 

να ζήσουν δημιουργικά σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο λόγω των ραγδαίων οικονομικών, 
τεχνολογικών, πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών. 

 

     Όραμα και στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, ανθρώπινο, χαρούμενο κι αειφόρο σχολείο, όπου 

εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες,, εργάζονται μέσα σ’ ένα κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζει η συλλογικότητα, η 

ομαδικότητα, η αλληλεπίδραση και η πολυφωνία. 
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      Ένα σχολείο που στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, 

δυνατότητες και αδυναμίες της σχολικής μας μονάδας, ώστε να δημιουργήσει αυριανούς υπεύθυνους κι 

ενεργούς πολίτες με δεξιότητες, δημοκρατικό ήθος και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ένα σχολείο που 
στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας, παρέχοντάς του/της τα 

εφόδια να χαρεί το παρόν και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον. 

 

  

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας:  
  Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα 

παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία 
του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, 

διδακτικών, και άλλων πρακτικών. 

 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να 

διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και 

κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η 

δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς 

συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της 

ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

  

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:  

• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και 

η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας 
αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

• Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

• Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και 
εργασίας. 

  

2. Λειτουργία του Σχολείου 
  
Ι. Διδακτικό Ωράριο: Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του 

ολοήμερου, 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 στους μαθητές/τριες με την έναρξη του διδακτικού έτους. 
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Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:  

 

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: 13:25 (εξάωρο)  

Ολοήμερο πρόγραμμα 

• Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:30. 

• Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00. 

 
ΙΙ. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 
 
 Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών  είναι 08:00 έως 08:15.  

 Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας  COVID-19, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα 

εισέρχονται στο σχολείο φορώντας υποχρεωτικά μάσκα σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  Η έγκαιρη 
προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την  εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με 

την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των 

μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου 

 

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα και σε  εξαιρετικές περιπτώσεις (επίσκεψη 

σε γιατρό),  έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος. 
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  

αποχωρούν αμέσως και  δεν  εισέρχονται στο  χώρο των  τάξεων. 

 

 Οι μαθητές και  οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων 

χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 

ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο 

σπίτι του. 

 
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 

μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως την Προϊσταμένη του Σχολείου και να υπογράψει το σχετικό 

έντυπο. 

  

ΙΙΙ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

  Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και 

εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Προϊσταμένης. 
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Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των 

προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως 

επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

  
3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
 

Ι.Φοίτηση  

  Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, ακριβώς γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 

συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό η φοίτηση 

των μαθητών είναι υποχρεωτική και η συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις πρέπει να είναι ενεργός και 

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

και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
πραγμάτωση του εκπαιδευτικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό 

λόγο. Η ελλιπής φοίτηση δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο και την πρόοδο των μαθητών. Σε περίπτωση 

απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Σχολείο. 

 

 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 

ημερών 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. Οι μαθητές οφείλουν 

να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος –την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης 

σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, κ.ά.). Η απουσία 

από τα μαθήματα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά 

γεγονότα). 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές 

δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των 
τάξεων Α' και Δ' σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. 

 

  

II. Σχολικοί χώροι 
 

  Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του 

Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική 

υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και 
την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται 

μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. 

  

ΙΙΙ. Διάλειμμα: Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει 

καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.  
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Κάθε τάξη παραμένει σε συγκεκριμένο σημείο της αυλής, ώστε να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ διαφορετικών 

τάξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στο τμήμα τους με την επίβλεψη του 
εκπαιδευτικού. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία από την αίθουσα, 

φροντίζοντας να ανοίγει τα παράθυρα για να αεριστεί η αίθουσα.. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών 

και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι 

μαθητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στους/στις εφημερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικούς που επιτηρούν τους 

διάφορους χώρους του σχολείου. 

 

IV. Σχολική εργασία 
 

  Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και 

δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. 

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο 

ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. 

 

Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής 

συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν είναι δυνατό να 
παραχθεί επαρκές έργο στον γνωστικό, στον συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης. 

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι 

κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν 

να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες 

συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το.  

  
V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 
 

Η Προϊσταμένη του Σχολείου 

• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των 

μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της 

πειθαρχίας. 

• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις 
αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη 

σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς. 

• Είναι υπεύθυνη μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του 

διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. 
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Οι εκπαιδευτικοί 

• Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης. 

• Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες 
μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών 

αντικειμένων. 

• Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, 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/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την 

επίδοση των παιδιών τους. 

• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, 

ηθική και κοινωνική. 

• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού 
σχολικού κλίματος. 

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά 

των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν 
πιθανά προβλήματα. 

• Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για 

θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και 

συλλογικότητας. 

• Συνεργάζονται με την Προϊσταμένη, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα 

των μαθητών/μαθητριών. 

Οι μαθητές/μαθήτριες  

• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.  

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή 

εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των 

συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.  

• Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στην Προϊσταμένη του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, 
για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους 

• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το 

σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Επίσης, δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται 

δωρεάν από την πολιτεία. 

• Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).  
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• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω 

βήματα:  

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.  
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 

3. Απευθύνονται στην Προϊσταμένη  

 

 Γονείς και κηδεμόνες 
 
- Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση 

απουσίας του. 

 

- Συνεργάζονται αρμονικά  με την Προϊσταμένη και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν 

τους μαθητές/μαθήτριες. 

 

- Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα 
οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και 

συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.  

 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος 

 
  Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των 

γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, την Προίσταμένη  της σχολικής 
μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και την Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου, 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. 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών 

τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα 

αναγκαία και επιβεβλημένη. 
 

  

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 
 

  Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας είναι σημαντικός, δεδομένου ότι το 

σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν 

μηχανισμός πρόληψης, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές. 
Βασική επιδίωξή μας είναι η Σχολική Μονάδα να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες ώστε να διαπαιδαγωγήσει 
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τους μαθητές για τους τρόπους με τους οποίους θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους από τις 

βίαιες συμπεριφορές των άλλων και θα συμμετέχουν στην αναζήτηση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και 

στην αποτροπή βίαιων συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα της ζωής τους. 

Στόχος του Σχολείου μας είναι η συνέργεια όλων όσων έχουν τη διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη για τη 
λειτουργία του, η γόνιμη συνεργασία και η αποτελεσματικότητα στο πεδίο της πρόληψης, αλλά και της 

αντιμετώπισης των φαινομένων της βίας και του εκφοβισμού. 

 

Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 
 

  Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ταυτόχρονα ως 

δικαίωμα και υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες, ώστε ο μαθητής να 

χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία. 
 

Οι   ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι 

πολιτιστικές, οι φιλανθρωπικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες του Σχολείου και των μαθητικών 

κοινοτήτων, η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα και η οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων 

πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών. Η δυνατότητα να 

ανακατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες στους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής ζωής είναι κανόνας της 

δημοκρατίας. Τότε όλοι οι μαθητές αισθάνονται υπεύθυνοι, η συμμετοχή αφορά όλους και παρέχεται η 

ευκαιρία και η δυνατότητα να αναδείξουν τις δικές τους ικανότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο 
τους. Τα παραπάνω προσωπικά γνωρίσματα είναι παιδαγωγικά χρήσιμο να προβάλλονται. 

 

Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει 

έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη 

γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

Κατά την τέλεση των σχολικών εορτών και εκδηλώσεων, οι μαθητές παρακολουθούν με σεβασμό και προσοχή 
τους ομιλητές ή τις εκδηλώσεις των συμμαθητών τους. Είναι απρέπεια προς τους ανθρώπους που 

εργάστηκαν για την παρουσίαση μιας εκδήλωσης να αντιμετωπίζονται με ομιλίες, σχόλια, αδιαφορία και 

ανοίκεια συμπεριφορά. Σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές 

ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής 

ωραρίου κάποιας σχολικής εκδήλωσης (από πρωί να μεταφερθεί απόγευμα) 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά οι εκδηλώσεις γίνονται στην αίθουσα κάθε τμήματος, ξεχωριστά, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 
Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής 

  

  Οι σχολικές δράσεις είναι οι οργανωμένες από το σχολείο ομαδικές μεταβάσεις σε τόπους που βρίσκονται σε 

μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με χαρακτήρα παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό, πολιτιστικό. 

Συμμετοχή σε σχολική δράση συνεπάγεται αυτομάτως και την αποδοχή του κώδικα συμπεριφοράς τόσο από 

τους γονείς/κηδεμόνες όσο και από τους μαθητές/-τριες. Οι σχολικές δράσεις  εγκρίνονται από τους Συλλόγους 
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των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών κατά τα προβλεπόμενα από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Διακρίνονται σε: α. 

Διδακτικές επισκέψεις β. Εκπαιδευτικές εκδρομές γ. Εκπαιδευτικές επισκέψεις δ. μονοήμερη εκδρομή. Σε 

περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο (υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου σε 

περίπτωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής).  
 

Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

ξεναγήσεις κ.ά.), καθώς αυτές αποτελούν μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και να ακολουθούν γενικά το 

πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. 

 

Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις παραπάνω σχολικές δράσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση 

του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά επιτρέπονται οι σχολικές εκδρομές μόνο ανά τμήμα εφαρμόζοντας 

αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

  

 4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων – Σχολείου 
 

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 
 
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 τον 

Σύλλογό Γονέων/Κηδεμόνων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των 

γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.  

 

Για οποιοδήποτε αίτημα τους, οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στην Προϊσταμένη του 
Σχολείου. 

  

ΙΙ. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων:  

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:   

• Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

• Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση. 

• Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. 

•  Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών 
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Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες 

συναντήσεων με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα 
τους/τις εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ. 

  

ΙΙΙ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
  

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & 

Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος 
Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας 

και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με 

την Προϊσταμένη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

του Δήμου. 

 

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων 
 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων – 
των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών, της Προϊσταμένης, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, της 

Σχολικής Επιτροπής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του. 

  

5. Πολιτική του σχολείου – προστασία από πιθανούς κινδύνου 
  
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 επικαιροποιείται  τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση 

του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 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. 
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Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 
 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και 

πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

6. Ποιότητα του Σχολικού χώρου 
  

Η ποιότητα του σχολικού χώρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την ψυχική καλλιέργεια του παιδιού. 

Καθώς στο σχολείο περνούμε αρκετές ώρες της ημέρας, ο χώρος του είναι εκ των πραγμάτων ένα δεύτερο 

σπίτι και γι’ αυτό θα πρέπει να τον σεβόμαστε και να τον προστατεύουμε. 
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για 

εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν: 

• Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου. 

• Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των   αχρήστων. 

• Να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους. 

• Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων. 

       
Σχολική βιβλιοθήκη. 

Στο σχολείο μας υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα στέγασης Σχολικής Βιβλιοθήκης,  με ποικιλία βιβλίων, που 

μπορεί ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια να χρησιμοποιήσει στην τάξη ή να δανειστεί για το σπίτι. 

Η Σχολική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως προέκταση της σχολικής αίθουσας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 

υπόλοιπο σχολικό οργανισμό, με αποστολή την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της 

σχολικής κοινότητας. Σκοπός είναι να έρθει το παιδί κοντά στη λογοτεχνία, αλλά και να το βοηθήσει στην 

ενημέρωσή του πάνω σε θέματα ειδικά και εγκυκλοπαιδικά, δημιουργώντας μια κουλτούρα φιλαναγνωσίας. 

 

Βοηθητικό προσωπικό 

Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστρια) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου το καθορισμένο ωράριο 

και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του, ενώ απευθύνεται στην Προίσταμένη του Σχολείου για τυχόν 

προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

 

7. 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, , γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο   
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