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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
Με τον όρο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ  Λειτουργίασ» του χολείου εννοοφμε το ςφνολο των όρων, των 
ςυνκθκϊν και των κανόνων, που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται απρόςκοπτα, 
μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του χολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ οφείλουν να αποβλζπουν 
ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ, το οποίο κα διαςφαλίηει τθ 
ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, ανοχι και αναγνϊριςθ. 

Ο παρόν «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ» του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου Φλϊρινασ 
«Κων Δραγοφμθσ» βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ 
λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν χολείων και ζχει ςυνταχτεί και ψθφιςτεί ςφμφωνα με τθν 
Τ.Α. με αρικμό 13423/ΓΔ4 (2) Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΦΕΚ 491/τ.Βϋ/09-02-2021 κατόπιν τθσ με αρικμό 50/22-10-2020 
Πράξθσ του Δ του ΙΕΠ).  

Ο παρϊν Κανονιςμόσ ενςωματϊνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του χολείου και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και 
ευρφτερθσ κοινότθτασ. Επιδιϊκει να εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι 
απαραίτθτεσ για να πραγματοποιείται όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του χολείου και να 
επιτυγχάνονται όςο γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι  που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα 
(μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ). 

το κείμενο που ακολουκεί περιγράφονται οι πιο ςθμαντικοί από αυτοφσ τουσ κανόνεσ, που 
ζχουν ςκοπό να δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ, ϊςτε να υποςτθρίηεται το εκπαιδευτικό ζργο, θ 
αποτελεςματικι μακθςιακι διαδικαςία, θ πρόοδοσ των παιδιϊν και θ ςυμμετοχι όλων 
ςτθ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, ςτθν εμπζδωςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ και ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ 
όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

ΤΝΣΑΞΗ, ΕΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

 

Ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διευκφντριασ 
του χολείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του υλλόγου Διδαςκόντων, των μελϊν του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κακϊσ και εκπροςϊπου του Διμου 
Φλϊρινασ. Ζχει εγκρικεί από τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ 
του χολείου μασ κακϊσ και από τον Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε όλουσ του 
γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ςτον ιςτότοπο του χολείου. Μια 
ςυνοπτικι μορφι του διανζμεται και ςυηθτείται διεξοδικά με όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ του 
χολείου. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ 
κοινότθτασ: τθσ Διεφκυνςθσ του χολείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των 
μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από τον 
νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι, ϊςτε να 
ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν 
λειτουργίασ του χολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του. 

 



Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΑ 

 

Σο 6ο Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο Φλϊρινασ «Κων Δραγοφμθσ» είναι θ κατάλθξθ του παλιοφ 
ιςτορικοφ 4ου Δθμοτικοφ χολείου μετά από διάφορα ςτάδια. Σο 4ο Δθμοτικό χολείο Φλϊρινασ 
λειτοφργθςε από το ςχολικό ζτοσ 1928-1929 ζωσ το 1948-1949, ωσ Πρότυπο  τθσ Παιδαγωγικισ 
Ακαδθμίασ από το 1949-1950 ζωσ το 1976-1977. τθ ςυνζχεια, λειτοφργθςε ωσ 1ο 6/κζςιο 
Πειραματικό Δθμοτικό χολείο από το ςχολικό ζτοσ 1986-1987 ζωσ 1999-2000 και ωσ 1ο 12/κζςιο 
Πειραματικό χολείο από το ςχολικό ζτοσ 2000 ζωσ το 2012 (Δ4/340/14/4/2002 Τπουργικι Απόφαςθ 
1067 ΦΕΚ τεφχοσ – Β “/30-8-2000) μετά τθ ςυγχϊνευςθ των 1ο  6/κ, 1ο  3/κ και 1ο  1/κ ςε ζνα 12/κ 
Πειραματικό χολείο. τισ 20/12/2012 με απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ το χολείο 
μετονομάηεται ςε 6ο Δθμοτικό χολείο Φλϊρινασ. τθν ίδια απόφαςθ (Φ.30/422/161575/Γ1) του 
Δεκεμβρίου του 2012 καταργικθκε από Πειραματικό και ζγινε Ολοιμερο.  

Σο κυρίωσ διδακτιριο κτίςτθκε το 1931 και περιλαμβάνει 12 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, μία αίκουςα 
πολλαπλϊν χριςεων, μία αίκουςα εργαςτθρίου πλθροφορικισ και δφο γραφεία. Θ νζα πτζρυγα 
περιλαμβάνει 4 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, 1 γραφείο εκπαιδευτικϊν και κλειςτό γυμναςτιριο. Θ αυλι 
του είναι πλιρωσ οργανωμζνθ (μπαςκζτεσ, ςκάμμα, γιπεδο χάντμπολ, γιπεδο βόλεϊ). Διακζτει 
μεγάλο ςχολικό κιπο με πράςινο, λουλοφδια, κιόςκι και δίκτυο φδρευςθσ και άρδευςθσ. το χολείο 
λειτοφργθςε  για 30 περίπου χρόνια ςχολικόσ Μακθτικόσ υνεταιριςμόσ με πλουςιότατθ και ποικίλθ 
δράςθ, για τθν οποία ζχει επανειλθμμζνα βραβευτεί με επαίνουσ και βραβεία από ΠΑΕΓΕ, 
Αγροτικι Σράπεηα, Τπουργείο, κ.λπ., κυρίωσ, για τθν ζκδοςθ τθσ Μακθτικισ Εφθμερίδασ 
«ΦΣΕΡΟΤΓΙΜΑΣΑ». Σο ςχολικό ζτοσ 2020-2021 εκδόκθκε και το Πολφγλωςςο Διαδικτυακό Μακθτικό 
Περιοδικό του τ2’ τμιματοσ «School-Eco-Μυρμθγκότρυπα». 

Σο χολείο υλοποιεί κάκε χρόνο πλικοσ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ αγωγισ, ευζλικτθσ ηϊνθσ, 
αγωγισ υγείασ, ςχολικϊν εορτϊν, δράςεων εκπαιδευτικϊν, κ.λπ. Ανταποκρίνεται ςε πολλζσ 
πρωτοβουλίεσ Τπουργείων και Φορζων και ζχει επιδείξει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε προςκλιςεισ 
τοπικϊν φορζων ςε κοινωνικοφσ τομείσ. Αςχολείται με πλικοσ κεμάτων και είναι ανοιχτό ςε 
ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία και εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

Όραμα τθσ Διεφκυνςθσ και των διδαςκόντων του χολείου μασ είναι θ ολόπλευρθ κι αρμονικι 
πνευματικι, γνωςτικι, ςωματικι και ψυχικι ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν, χωρίσ 
διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ, θ δθμιουργία, δθλαδι, ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων. 
Αντιλαμβανόμαςτε το χολείο ωσ ζναν χϊρο κριτικισ ςκζψθσ, μάκθςθσ, κοινωνικοποίθςθσ και 
δθμιουργίασ, όπου τα παιδιά διδάςκονται, μακαίνουν, παίηουν, δθμιουργοφν φιλίεσ, 
διαμορφϊνουν χαρακτιρα, αποκτοφν ποικίλεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ, ςτάςεισ και αξίεσ ηωισ. Για 
να υλοποιθκεί αποτελεςματικά το πολυδιάςτατο ζργο του χολείου είναι απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ θ φπαρξθ ενόσ πλαιςίου λειτουργίασ του.  

Επίςθσ, όραμα όλων μασ είναι θ δθμιουργία μιασ ςχολικισ ηωισ με ζμφαςθ ςτουσ ποικίλουσ 
εγγραμματιςμοφσ (αλφαβθτικό, ψθφιακό, επιςτθμονικό, τεχνολογικό, κ.λπ.), ςτισ διαχρονικζσ αξίεσ 
του ανκρωπιςμοφ,  ςτον πολιτιςμό, ςτθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ με ςτόχο τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ, ςτθν καινοτομία και ςτθν αρμονικι κοινωνικι ηωι και ανάπτυξθ όλων με ςυνζργειεσ και 
ςυλλειτουργίεσ προσ όφελοσ των μακθτϊν/τριϊν μασ.  

Θ οργάνωςθ μιασ ενδιαφζρουςασ ςχολικισ ηωισ, το κετικό παιδαγωγικό κλίμα μζςα και ζξω από τθν 
τάξθ, θ αγαςτι επικοινωνία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, θ δομι και θ λειτουργία τθσ 
ομάδασ ςτθν τάξθ και ςτο χολείο κα πρζπει να διαμορφϊνουν το πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο πρζπει να 
ενταχκεί κάκε παιδί. Μορφζσ αποδεκτισ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, ςχολικζσ επιδόςεισ, κίνθτρα, 
αξίεσ και ςτάςεισ διαμορφϊνονται με βάςθ τθν ανάγκθ του μακθτι να βρίςκεται ςε αρμονία με τθν 
ομάδα και να ζχει τθν αποδοχι και τθν αναγνϊριςι τθσ. Είναι, λοιπόν, πολλαπλά ςθμαντικό να 
διαμορφωκεί ζνα περιβάλλον κετικό για να διαςφαλιςτοφν όλεσ οι παραπάνω προχποκζςεισ. 



Να ςθμειωκεί, ότι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ υγειονομικζσ ςυνκικεσ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ 
τθσ νόςου covid-19 και το δεδομζνο τθσ αναγκαιότθτασ καταρχιν για τθν προςταςία τθσ υγείασ και 
τθσ ςωματικισ αςφάλειασ των παιδιϊν, το χολείο μασ τθρεί με απόλυτθ ςυνζπεια και επιμζλεια  τα 
εκάςτοτε ιςχφοντα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ που εκδίδει ο ΕΟΔΤ, το Τπουργείο 
Εςωτερικϊν και το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςε απόλυτθ προτεραιότθτα ςχετικά με 
όλουσ τουσ ςτόχουσ και τον προγραμματιςμό του χολείου. 

 

1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

Ο Κανονιςμόσ περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι, ϊςτε να 
διαμορφϊνεται ςτο χολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα, που διευκολφνει τθν 
οργανωμζνθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. Σαυτόχρονα, οι δυςκολίεσ και τα 
προβλιματα που προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ 
προκλιςεισ και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν, και 
άλλων πρακτικϊν. 

Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν τθν προςωπικότθτά 
τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ οι 
οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και, ταυτόχρονα, αποτελοφν 
δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ 
ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι 
ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 
δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με το όραμα του χολείου μασ. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του χολείου μασ επιδιϊκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Να καλλιεργείται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 
μακθτι/μακιτριασ, χωρίσ διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ,  αλλά και όλων των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ αξιοπρεπϊν και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν διδαςκαλίασ, 
μάκθςθσ και εργαςίασ για όλουσ. 

Εξαιροφνται από τον κανονιςμό ηθτιματα: α) για τα οποία υπάρχει ςχετικι πρόνοια ςε κανονιςτικά 
κείμενα (νόμουσ, υπουργικζσ αποφάςεισ, διατάγματα, εγκυκλίουσ), β) όςα αποτελοφν αντικείμενο 
του παιδαγωγικοφ και επιςτθμονικοφ ζργου του δαςκάλου, ιδίωσ αυτά που αφοροφν τθ 
ςυμπεριφορά, τισ ςτάςεισ και τισ ενζργειεσ των μακθτϊν και γ) όςα περιλαμβάνονται ςτισ πρόνοιεσ 
που πρζπει να λαμβάνει ζνασ εκπαιδευτικόσ για τθν τάξθ του. 

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονιςμόσ κα αναπροςαρμόηεται για να παραμζνει ςυγχρονιςμζνοσ με 
τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα και να ικανοποιεί με τον καλφτερο τρόπο τουσ ςτόχουσ για τουσ 
οποίουσ ςυντάχκθκε. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι προςκικθ κα προκφπτει από τθ ςυνεργαςία του 
υλλόγου Διδαςκόντων και του Επιςτθμονικοφ Εποπτικοφ υμβουλίου του ςχολείου. 

 
2. Λειτουργία του χολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του ολοιμερου, τα 
διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ αντικειμζνου κακϊσ και θ ζναρξθ και λιξθ του 



διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του ΤΠΑΙΘ. 
Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ και τα παιδιά με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και αναρτϊνται 
ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 το πρόγραμμα του χολείου μασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 Ζναρξθ πρωινισ ηϊνθσ: 07.00’ – 07.20’ 

 Τποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο χολείο: 08.00’- 08.15’ 

 Ζναρξθ μακθμάτων πρωινισ ηϊνθσ: 08.15ϋ 

 Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν:  
13.15’ 

 Ζναρξθ Ολοιμερου – απογευματινισ ηϊνθσ: 13.15’  

 Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν:  
15.00ϋ και 16.00’ 
 

II. Προςζλευςθ και αποχϊρθςθ μακθτϊν/μακθτριϊν 

Θ άφιξθ ι θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν το πρωί ολοκλθρϊνεται από τισ 08:00’ 
ζωσ τισ 08:15’ που χτυπά το κουδοφνι. Θ ϊρα προςζλευςθσ για τθν Πρωινι Ηϊνθ είναι τισ 07:00’ 
ζωσ τισ 07:20’. 

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
χολείου γενικότερα, είναι δε μαηί με τθν υπθρεςία των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν ο 
μθχανιςμόσ εκείνοσ που προςτατεφει τθν αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του 
προςωπικοφ του χολείου. 

Για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ οι είςοδοι του χολείου κλείνουν ςτισ 8:20’. 

Οι εκάςτοτε εκπαιδευτικοί, που είναι υπεφκυνοι εφθμερίασ, υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ ςτισ δυο ειςόδουσ του χολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Μετά το 
θχθτικό ςιμα (κουδοφνι), με ευκφνθ των εφθμερευόντων κλείνουν οι είςοδοι του χολείου. Κατά 
τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια 
ςτον χϊρο του χολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ κατά τθν 
άφιξι τουσ δεν ειςζρχονται ςτο χϊρο του χολείου και αποχωροφν, μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι 
τθσ ζναρξθσ των μακθμάτων. 

Θ επίςκεψθ και θ παραμονι των γονζων ςτισ αίκουςεσ τθν ϊρα του μακιματοσ δεν επιτρζπεται. Οι 
γονείσ ειςζρχονται ςτο χολείο μόνο κατά τισ προγραμματιςμζνεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ των τάξεων και μετά από άδεια του/τθσ Διευκυντι/ντριασ, εφόςον δεν ιςχφουν τα 
ζκτακτα μζτρα τθσ πανδθμίασ covid-19. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν από το χολείο πριν τθ λιξθ των 
μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται για αυτό ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ, ο διευκυντισ και ο 
γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο χολείο και να ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι του, αφοφ 
προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο.  

Σο ίδιο ςυμβαίνει όταν θ απουςία του μακθτι είναι πολυιμερθ, όπωσ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ. Κατά 
τθν επάνοδο του μακθτι ςτο χολείο, μετά από απουςία τριϊν (3) θμερϊν, χρειάηεται ιατρικι 
βεβαίωςθ. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι τουσ περιμζνουν 
τον γονζα/κθδεμόνα τουσ και δε φεφγουν ποτζ από το χολείο χωρίσ τθ ςυνοδεία τουσ.  

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, ενθμερϊνουν άμεςα τον/τθν δάςκαλο/δαςκάλα τουσ αν 



ενοχλθκοφν από οποιονδιποτε ενιλικα ι μακθτι/τρια. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και των μακθτριϊν 
και παραμζνουν ζξω από τισ ειςόδουσ του χολείου, χωρίσ να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία 
αποχϊρθςθσ. Κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν προςζλευςθ των ςυνοδϊν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν 
αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν που ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμά τουσ, αλλά και αυτϊν που 
παρακολουκοφν το Ολοιμερο Πρόγραμμα. 

Εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των 
μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του χολείου και τον υπεφκυνο 
εκπαιδευτικό του τμιματοσ. 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τθν τελευταία ϊρα αποχωροφν από τθν τάξθ, αφοφ ζχουν 
αποχωριςει όλοι οι μακθτζσ από αυτι. 

Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί μεριμνοφν για τθν αςφαλι αποχϊρθςθ των παιδιϊν μετά τθ λιξθ 
των μακθμάτων. 

Οι μακθτζσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αναχϊρθςι τουσ ι τουσ παραλαμβάνει 
ταξί ι λεωφορείο, δε φεφγουν ποτζ από το χολείο πριν τθν άφιξθ του ςυνοδοφ τουσ ι των 
μζςων μεταφοράσ τουσ με ευκφνθ των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν. 

Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ βαραίνει αποκλειςτικά 
τον γονζα/κθδεμόνα. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των 
παιδιϊν τουσ και να ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ του χολείου. 

 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολείου 

Σο χολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μακθμάτων, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ 
εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον φλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι/τθσ 
Διευκφντριασ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ 
αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθσ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ, 
επίςθσ, και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι διδαςκόντων ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα. Σο 
εκάςτοτε ιςχφον Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μακθμάτων αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου. 

 

IV. Προςευχι – Εκκλθςιαςμόσ 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτθν πρωινι προςευχι με ςεβαςμό. 
Ετερόδοξοι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα να μθ ςυμμετζχουν ςτθν προςευχι, οφείλουν, όμωσ, να 
βρίςκονται ςτο χϊρο του χολείου όςο αυτι διαρκεί και να ςζβονται τθν ιερότθτα τθσ ςτιγμισ. 

 
V. χολικζσ γιορτζσ - Διδακτικζσ Επιςκζψεισ 

Οι ςχολικζσ γιορτζσ, εκνικζσ, κρθςκευτικζσ ι άλλου τφπου (π.χ. λιξθσ ςχολικοφ ζτουσ) κακϊσ και 
οι διδακτικζσ επιςκζψεισ αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικι 
πραγμάτωςθ του ςχολικοφ ζργου, για αυτό οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ και να 
απουςιάηουν μόνο αν ζχουν ςοβαρό λόγο. 

τισ ςχολικζσ γιορτζσ το ωράριο διαμορφϊνεται κατά περίπτωςθ ανάλογα με τισ εγκυκλίουσ του 
ΤΠΑΙΘ και οι γονείσ ενθμερϊνονται εκ των προτζρων για το πρόγραμμα τθσ γιορτισ. τισ Εκνικζσ 
γιορτζσ, για παράδειγμα, ορίηεται θ ϊρα ζναρξθσ και θ διάρκεια τθσ γιορτισ και δε λειτουργεί 
το Ολοιμερο.  

ε περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ τθρείται το θμεριςιο ςχολικό διδακτικό ωράριο, ενϊ κα 
υπάρχει ενθμζρωςθ εκ των προτζρων για κάκε περίπτωςθ αλλαγισ του προσ γονείσ και μακθτζσ. Θ 



προετοιμαςία τθσ διδακτικισ επίςκεψθσ γίνεται ενδελεχϊσ και κατατίκεται πρόγραμμα 
ςυγκεκριμζνων δράςεων και διαδρομϊν με κάκε λεπτομζρεια για ζγκριςθ από τθ Διεφκυνςθ, ενϊ 
κοινοποιείται εγγράφωσ ι διαδικτυακά ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ και ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, οι 
οποίοι πρζπει να εγκρίνουν με υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εγγράφωσ τθ ςυναίνεςι τουσ για τθ ςυμμετοχι 
του/των παιδιοφ/ϊν τουσ. 

 

3. ΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

Ι. Φοίτθςθ, γενικοί κανόνεσ,  ςυμπεριφορά των μακθτϊν μζςα και ζξω από τθν τάξθ. 

Α. ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Δθμοτικά χολεία είναι υποχρεωτικι και εποπτεφεται από 
τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και τισ 
καταχωρεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΤΠΑΙΘ. 

Θ ελλιπισ φοίτθςθ, και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, οδθγεί ςε φτωχά μακθςιακά αποτελζςματα 
και  δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. Οι απουςίεσ 
είναι το μεγαλφτερο εμπόδιο τθσ προόδου των μακθτϊν. Εάν δεν υπάρχουν ςοβαροί λόγοι υγείασ 
ι ανωτζρασ βίασ, κάκε απουςία είναι αδικαιολόγθτθ. Σθν ουςιαςτικι, αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ 
απζναντι ςτο χολείο και τθν πολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν, φζρουν κατά τον νόμο οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

Όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και ςτισ 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του χολείου, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου 
Τγείασ για τουσ μακθτζσ των τάξεων Α’, και Δ’, ςφμφωνα με ςχετικι διυπουργικι απόφαςθ (με 
αρικμό Φ. 6/304/75662/Γ1, ΦΕΚ 1296/21-05-2014, τ. Β’). 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Σο χολείο αποτελεί το φυςικό χϊρο αγωγισ και μάκθςθσ, γιατί ακριβϊσ εξαςφαλίηει τισ 
προχποκζςεισ ςυγκεκριμζνθσ κι οργανωμζνθσ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ αγωγισ. 
Γι’ αυτό πρζπει θ ςυμμετοχι των μακθτϊν να είναι τακτικι, ενεργόσ και ςυςτθματικι.  

Οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ οφείλουν να :   

υμπεριφζρονται με ευγζνεια και ςεβαςμό προσ όλουσ ςτθ διάρκεια του μακιματοσ, ςτα 
διαλείμματα, αλλά και εκτόσ χολείου, προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

ζβονται τα πράγματα των ςυμμακθτϊν τουσ όπωσ τα δικά τουσ και, αν βρουν κάτι που δεν τουσ 
ανικει, το παραδίδουν ςτο δάςκαλό τουσ. 

Ζχουν ανεπτυγμζνο το αίςκθμα τθσ προςφοράσ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ εντιμότθτασ, του ςεβαςμοφ 
των κανόνων, τθσ εργατικότθτασ και τθσ υπευκυνότθτασ. 

Σθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ,  τθν ϊρα ζναρξθσ των μακθμάτων και κάκε 
άλλθσ ςχολικισ εκδιλωςθσ (πρωινι προςευχι, εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικζσ εξορμιςεισ, 
εκδρομζσ κ.ά.) και ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ του χολείου. 

Παίηουν χωρίσ να αςκοφν οποιουδιποτε είδουσ βία (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι, διαδικτυακι) 
προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Η βία απαγορεφεται κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, δεν γίνεται 
ανεκτι και τιμωρείται αυςτθρά. Για οποιοδιποτε πρόβλθμα αντιμετωπίηουν οφείλουν να απευκφνονται 
ςτουσ εφθμερεφοντεσ δαςκάλουσ ι ςτουσ δαςκάλουσ τθσ τάξθσ τουσ. 

υμπεριφζρονται φιλικά ςε όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, να υπεραςπίηονται και να προςτατεφουν 
ενεργθτικά όςουσ δζχονται πειράγματα ι άλλου είδουσ βία και να αναφζρουν ςτουσ δαςκάλουσ 
αυτοφσ τουσ μακθτζσ που ςυμπεριφζρονται με άςχθμο τρόπο. 

 



Γ. ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ είναι ςφμφωνθ με 
τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, υγιεινισ και κακαριότθτασ που ζχουν υιοκετιςει με τον/τθν 
υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό του τμιματοσ, ϊςτε να επιτελείται απρόςκοπτα θ διδακτικι και θ 
μακθςιακι διαδικαςία για όλουσ/όλεσ μζςα ςτθν τάξθ.  

Όταν το κουδοφνι χτυπιςει για μάκθμα, οι μακθτζσ/μακιτριεσ προςζρχονται ςτθν αίκουςα 
χωρίσ να κακυςτεροφν και να περιφζρονται ςτουσ διαδρόμουσ ι να φωνάηουν. 

Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο χολείο αντικείμενα πολφτιμα ι επικίνδυνα. Θ 
χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων και άλλων μζςων καταγραφισ εικόνασ και ιχου δεν 
επιτρζπεται ςτο χϊρο του χολείου, εκτόσ ζκτακτων ςυνκθκϊν και μετά από άδεια του 
εκπαιδευτικοφ ι του/τθσ Διευκυντι/Διευκφντριασ. 

Οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν αποχωροφν ποτζ από το χϊρο του ςχολειοφ χωρίσ άδεια του 
δαςκάλου τουσ. 

 
ΙΙ. Ποιότθτα του χολικοφ χϊρου, κακαριότθτα και φκορζσ 
Α.  ΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία 
του χολείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό, αλλά και ςτο φυςικό περιβάλλον του χολείου, 
αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Με το ίδιο ςκεπτικό 
υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο 
ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ 
ϊρεσ. Φροντίδα όλων να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. 

Β.  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Οι μακθτζσ φροντίηουν να πετοφν τα ςκουπίδια τουσ ςτουσ κάδουσ και όςα ανακυκλϊνονται 
ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ, ϊςτε οι τάξεισ και το χολείο να είναι κακαρά. 

Οι μακθτζσ οφείλουν να φροντίηουν για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ αίκουςασ ςτθν οποία 
ςτεγάηεται το Σμιμα τουσ, όπωσ και των κοινόχρθςτων χϊρων, όπωσ διάδρομοι, αφλειοσ χϊροσ. 
Φκορζσ που παρατθροφνται ςτθν αίκουςα και δεν είναι ευκφνθ των μακθτϊν του Σμιματοσ 
δθλϊνονται ςτθ Διεφκυνςθ, θ οποία είναι υποχρεωμζνθ να μεριμνιςει για τθν αποκατάςταςι τουσ. 

Κάκε εβδομάδα εκ περιτροπισ ορίηεται ο/θ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτικόσ, ο/θ οποίοσ/α μαηί με τουσ 
μακθτζσ του τμιματόσ του/τθσ, αναλαμβάνουν τθν κακαριότθτα του αφλειου χϊρου. 

Γ.  ΦΘΟΡΕ  

Θ προςταςία του ςχολικοφ κτιρίου και τθσ περιουςίασ του είναι υπόκεςθ όλων μασ. Οι μακθτζσ/ 
μακιτριεσ οφείλουν να προςζχουν τα ζπιπλα και τισ εγκαταςτάςεισ του χολείου. Κάκε 
καταςτροφι επιβαρφνει με το κόςτοσ αποκατάςταςθσ τον προχπολογιςμό του χολείου. 

Θα πρζπει να φροντίηουν να κρατοφν κακαρά τα ςχολικά τουσ βιβλία και τετράδια και να ζχουν 
τα απαραίτθτα για το κακθμερινό πρόγραμμά τουσ φροντίηοντασ να μθν τα ξεχνοφν. 

Μακθτζσ που κατ εξακολοφκθςθ προκαλοφν ηθμιζσ και δε ςυμμορφϊνονται με τουσ κανονιςμοφσ 
ςωςτισ ςυμπεριφοράσ κα υποςτοφν πεικαρχικζσ ποινζσ. 

Όταν οι μακθτζσ προκαλζςουν φκορζσ ςτθ ςχολικι περιουςία, οι γονζασ ι κθδεμόνεσ υποχρεοφται 
να τισ αποκαταςτιςουν. 

Γενικότερα, όλεσ οι αποκλίςεισ των μακθτϊν από τουσ κανόνεσ του χολείου, από τον οφειλόμενο 
ςεβαςμό προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, τθ ςχολικι περιουςία, κεωροφνται 
ςχολικά παραπτϊματα. Αυτά κα αντιμετωπίηονται από τον/τθν Διευκυντι/Διευκφντρια και τον 



φλλογο Διδαςκόντων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με παιδαγωγικι αντίλθψθ, με 
επιείκεια και γνϊμονα τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων πρζπει να 
είναι θ τελευταία επιλογι, όμωσ δεν αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν ενθμερϊνονται τακτικά για τισ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ τουσ και 
για τυχόν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά είτε από τον/τθν υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό του τμιματοσ είτε 
από τθ Διοίκθςθ του χολείου. 

 
III. Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ ζχει 
κακοριςτεί για κάκε τάξθ, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ και να μειϊνεται θ πικανότθτα 
ατυχθμάτων. ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ οι 
προκακοριςμζνοι χϊροι παραμονισ των μακθτϊν και μακθτριϊν. 

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται τελευταίοσ/τελευταία, 
αφοφ κλείςει τθν αίκουςα. Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτισ 
αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ του χολείου. 

Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων, αλλά και χρόνοσ 
ικανοποίθςθσ βιολογικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, πλφςιμο χεριϊν). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν 
απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να 
παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ του χολείου από τα 
κάγκελα του προαφλιου χϊρου. Εάν επικυμεί να δϊςει φαγθτό ςτο παιδί του, παραδίδεται αυτό 
από τον γονζα/κθδεμόνα ςε εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό του χολείου. 

Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ/μακιτριεσ προςζρχονται ςτουσ 
προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ για κάκε τάξθ, όπου τουσ παραλαμβάνουν οι 
εκπαιδευτικοί με τουσ οποίουσ ζχουν μάκθμα και τουσ ςυνοδεφουν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι 
ςτο προαφλιο ςε περίπτωςθ που ζχουν το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

Δεν επιτρζπεται να τρζχουν ςτουσ διαδρόμουσ του χολείου οφτε να κατεβαίνουν πθδϊντασ   
τισ ςκάλεσ, οφτε να ειςζρχονται ςε άλλεσ αίκουςεσ ι βοθκθτικοφσ χϊρουσ του χολείου (π.χ. 
αποκικεσ). 

Σθροφν τθ ςειρά ςτο κυλικείο ςεβόμενοι ο ζνασ τον άλλον. 

 
 IV. χολικι εργαςία 

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι διδακτικι 
διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν και 
ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. Για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ φζρνουν μαηί 
τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο ό,τι είναι απαραίτθτο για τθ ςχολικι εργαςία τουσ.  

Όταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία για το ςπίτι (κατ’ οίκον εργαςία), αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ 
από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του κάκε μακθτι και τθσ 
κάκε μακιτριασ.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ του παιδιοφ τουσ, επιβλζποντάσ το, βοθκϊντασ το 
να αναςτοχάηεται επί των πρακτικϊν μελζτθσ του. τόχοσ είναι το παιδί να μάκει να διαβάηει 
αυτόνομα, όςον το δυνατό νωρίτερα ακολουκϊντασ τθν πορεία τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ. Οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ δεν διεκπεραιϊνουν τισ εργαςίεσ του παιδιοφ αντί αυτοφ και αποφεφγουν να 
του προκαλοφν άγχοσ.  



Θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ 
παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 

 V.υμπεριφορά - Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ 

Ο/Η Διευκυντισ/Διευκφντρια  

υμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ, αμοιβαίασ κατανόθςθσ και 
εκτίμθςθσ και εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ και τθ ςυνεργαςία των διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. Ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων και τθν 
καλλιζργεια  πνεφματοσ  ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ  ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι λειτουργία του χολείου και το ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ. 
Φροντίηει για τθ λιψθ κάκε μζτρου, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ λειτουργία του 
χολείου.  

Αςκεί με δικαιοςφνθ, ςφνεςθ και δθμοκρατικό πνεφμα τα κακικοντά του παρακινϊντασ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ενκαρρφνοντασ τουσ να καινοτομοφν ςτθν 
τάξθ.  

Ενθμερϊνει τον φλλογο των Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ και  τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του χολείου και τθν εφαρμογι των προγραμμάτων    
εκπαίδευςθσ είτε ανακζτει ςε αρμόδιο εκπαιδευτικό τθν ανελλιπι ενθμζρωςθ. 

Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να εξαςφαλίςει τισ 
προχποκζςεισ επίτευξισ τουσ για ζνα χολείο λειτουργικό, δθμοκρατικό και ανοιχτό ςτθν 
κοινωνία.  

Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςφνταξθ του ωρολογίου προγράμματοσ με γνϊμονα τθν αποδοτικι 
λειτουργία του. 

Φροντίηει να καλφπτονται οι διδακτικζσ ϊρεσ ςε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικοφ, 
τροποποιϊντασ το θμεριςιο πρόγραμμα διδαςκαλίασ, ανακζτοντασ τθν κάλυψθ του κενοφ ςε 
διακζςιμο εκπαιδευτικό ι κατ' άλλον τρόπο και πάντα μζςα ςτο γράμμα και το πνεφμα τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ. 

Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ τουσ 
ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

Είναι υπεφκυνοσ/υπεφκυνθ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι 
των χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ  των μακθτϊν/ 
μακθτριϊν. 

υνεργάηεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ γονείσ και τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. ε 
ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ καταρτίηει το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ των γονζων.  

 
Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. το ζργο τουσ περιλαμβάνεται θ 
εκπαίδευςθ, θ διδαςκαλία και θ διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν.  

Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 

Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν το μάκθμά τουσ, εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ και 
κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και τισ 



ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

υνεργάηονται με τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν 
και εμπνζουν ςε αυτοφσ με το παράδειγμά τουσ τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και τουσ ενθμερϊνουν για τθ 
φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν /μακθτριϊν τουσ και τουσ προςφζρουν παιδεία 
διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

υμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ και 
εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόοδο 
και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ 
ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το χολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ και το 
πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 

υνεργάηονται με τον Διευκυντι/τθ Διευκφντρια, τουσ γονείσ και τα αρμόδια τελζχθ για τθν 
καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 
προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα και 
τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, τόςο μζςω των διάφορων μορφϊν επιμόρφωςθσ και επιςτθμονικισ 
παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ οργανωμζνθσ 
εκπαίδευςθσ, όςο και με τθν αυτοεπιμόρφωςθ. 

Προςζρχονται ζγκαιρα ςτο χολείο και δεν παραβιάηουν το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ των 
μακθμάτων. 

Παρίςτανται ςτθν πρωινι προςευχι των μακθτϊν και φροντίηουν για τθν ευταξία τθσ τάξθσ 
τουσ, κακϊσ και για τθν τιρθςθ   των κανόνων δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ.  

Προςπακοφν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν τθν κακαριότθτα, τθν 
υγιεινι και τθν αιςκθτικι του χϊρου ςτον οποίο φοιτοφν. 

Δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο μακθτι από τθν αίκουςα για οποιονδιποτε λόγο πλθν εξαιρετικισ 
ολιγόλεπτθσ περίπτωςθσ. 

Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για το ικοσ και τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςε θμζρεσ και 
ϊρεσ που κακορίηουν και κοινοποιοφν από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ. 

Κακοδθγοφν και ςυμβουλεφουν τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ, όταν  αντιλαμβάνονται 
οποιαδιποτε εκτροπι τουσ. 

Φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν και τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραμονισ τουσ ςτο χολείο και κατά τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, που γίνονται με 
ευκφνθ του χολείου. 

Καλλιεργοφν ςυνειδθτά το αίςκθμα τθσ αυτοπεικαρχίασ και τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ 
μακθτζσ. 

ζβονται τθν προςωπικότθτα, τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, κρθςκευτικζσ ι 
φυλετικζσ ιδιαιτερότθτεσ του μακθτι. 



Θ δίκαιθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ πρζπει να επιβεβαιϊνεται κακθμερινά ςτθν πράξθ με 
τθν παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ και αξιολόγθςθ του μακθτι. 

Σα προβλιματα που δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν μζςα ςτο τμιμα κοινοποιοφνται ςτθ 
Διεφκυνςθ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν από κοινοφ. 

Αναφζρουν ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου κάκε υποψία που ζχουν για τυχόν οικογενειακι 
κακοποίθςθ μακθτι και φροντίηουν να ενθμερϊνονται για άλλα προβλιματα υγείασ ι 
ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν τουσ. 

Σθροφν τθν απαραίτθτθ εχεμφκεια ςχετικά με τισ αποφάςεισ και ςυηθτιςεισ ςτον φλλογο 
Διδαςκόντων για τισ επιδόςεισ ι τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν και για κάκε άλλο κζμα που αφορά 
ςυμβάντα ςτον χϊρο του χολείου. 

υνεργάηονται μεταξφ τουσ, ειδικά όταν διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα, και ςζβονται τισ απόψεισ 
όλων των ςυναδζλφων χωρίσ να υποτιμοφν το διδακτικό αντικείμενο κανενόσ. 

Οι εκπαιδευτικοί με τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τουσ οφείλουν να ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ 
ιρεμου, ευχάριςτου και ςυνεργατικοφ κλίματοσ μζςα ςτο χολείο. Σισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι 
απαραίτθτο να τισ διζπει ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και να τισ χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, 
ςυναδελφικι και ανκρϊπινθ επικοινωνία. Ανάλογθ ςχζςθ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ 
πρζπει επίςθσ να καλλιεργείται ανάμεςα ςε αυτοφσ και τθ Διεφκυνςθ του χολείου. 

ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε απεργία ι ςτάςθ εργαςίασ ενθμερϊνουν τθ Διεφκυνςθ του 
χολείου από τθν προθγοφμενθ θμζρα ι αυκθμερόν πριν από τισ 08.00’. 

 

Οι μακθτζσ/μακιτριεσ 

Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι ψυχολογικι). 
Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ διαδοχικά τα 
παρακάτω βιματα: 

 υηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ διαφορά. 

 Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ ι ςτον φμβουλο χολικισ Ηωισ. 

 Απευκφνονται ςτον/ςτθ Διευκυντι/Διευκφντρια. 

    ε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι 
και   ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και ενθμερϊνουν τον εκπαιδευτικό τθσ 
τάξθσ. 

Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. υμμετζχουν ενεργά ςτθν 
κακθμερινι εκπαιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι το 
δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν για μάκθςθ. 

Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου και ηθτοφν τθ βοικειά 
τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχολικι ηωι και 
πρόοδό τουσ. 

Προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του χολείου. Σαυτόχρονα, ενδιαφζρονται 
για το ςχολικό κτίριο και τθν υλικι περιουςία του. Επίςθσ, δεν καταςτρζφουν τα ςχολικά βιβλία 
που παρζχονται δωρεάν από τθν πολιτεία. 

υμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν,  όπωσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ ανακφκλωςθ 
υλικϊν. 

τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ χολείου 
ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 



Επικοινωνοφν, όταν υπάρχει ανάγκθ, με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των τθλεφϊνων του χολείου, 
αφοφ ηθτιςουν άδεια. 

 

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΣΑΙ: 

Να του παρζχεται περιβάλλον ψυχολογικισ και ςωματικισ αςφάλειασ και να απολαμβάνει τον 
ςεβαςμό των εκπαιδευτικϊν και των ςυμμακθτϊν του τόςο κατά τθν ϊρα του μακιματοσ ςτθν τάξθ, 
όςο και κατά τον χρόνο εκτόσ τάξθσ (διαλείμματα, μετακίνθςθ με τα ςχολικά λεωφορεία, περίπατοι, 
εκδρομζσ κ.τ.λ.). 

Να εκφράηει τθν άποψι του, μζςα ς ζνα δθμοκρατικό περιβάλλον. 

Να ηθτά διευκρινίςεισ για το μάκθμα, να διατυπϊνει ςκζψεισ και κρίςεισ, να εκφράηει απορίεσ και 
γενικότερα να επιδιϊκει τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ. 

Να ςυμμετζχει δθμιουργικά ςτθν ομάδα του και να παίρνει μζροσ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ και 
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ του χολείου (εκδρομζσ, κεατρικζσ επιςκζψεισ, ανταλλαγζσ, ςχολικζσ 
γιορτζσ, εκπαιδευτικά προγράμματα, ακλθτικζσ ςυναντιςεισ, διαγωνιςμοφσ επιςτθμονικϊν και 
κοινωνικϊν φορζων κ.τ.λ.) και να  χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τα μζςα του χολείου. 

Να ςυμμετζχει και να παρακολουκεί τθν ενιςχυτικι διδαςκαλία του χολείου, αν οι εκπαιδευτικοί 
του κρίνουν ότι είναι απαραίτθτθ ι χριςιμθ. 

Να λαμβάνει γνϊςθ των γραπτοφ δοκιμίων του (επαναλθπτικϊν, κριτθρίων αξιολόγθςθσ κ.τ.λ.). 

Να παίηει και να ψυχαγωγείται κατά τθν ϊρα των διαλειμμάτων. 

Να επαινείται και να αμείβεται θκικά για κάκε προςπάκεια που καταβάλλει προσ όφελοσ δικό του ι 
των ςυμμακθτϊν του. 

 

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ 

Σο υποςτθρικτικό περιβάλλον ςτο χολείο είναι πολφ ςθμαντικό γιατί διαμορφϊνει τθ ςυμπεριφορά, 
τθ ςχολικι επίδοςθ, τισ δεξιότθτεσ και τισ αξίεσ που ζχει ανάγκθ ο μακθτισ για τθν αποδοχι και τθν 
αναγνϊριςι του από τθ ςχολικι κοινότθτα. 

Ο εκπαιδευτικόσ που γνωρίηει τθν οικογενειακι και κοινωνικι κατάςταςθ των μακθτϊν του, 
αντιμετωπίηει με ευαιςκθςία και λεπτοφσ χειριςμοφσ τα ιδιαίτερα προβλιματά τουσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ με τθν κακθμερινι επαφι και επικοινωνία, φροντίηει να εξαςφαλίςει τθν τάξθ, τθν 
θςυχία, το ιρεμο κλίμα και τθν αρμονικι ςυνεργαςία όλων. Θ αρμονικι ςυνεργαςία επιτυγχάνεται 
με τθ δίκαιθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίασ και τον τρόπο με 
τον οποίο αξιολογεί τουσ μακθτζσ του. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν αναδιαμορφϊνεται από: 

 Σθ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ τθσ τάξθσ 

 Σθν κακθμερινι προφορικι επίδοςι τουσ ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ 

 Σθν επίδοςι τουσ ςτισ γραπτζσ επαναλθπτικζσ δοκιμαςίεσ 

 Σθν επιμζλεια και τθ ςυνζπεια ςτισ εργαςίεσ που ζχουν για το ςπίτι 



 Σθ ςυμμετοχι και ςυμπεριφορά τουσ ςτθν ομάδα που ανικουν 

 Σθ γενικι ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ 

το τζλοσ κάκε τριμινου ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθ ςυνολικι επίδοςθ των μακθτϊν του και 
παραδίδει τθ βακμολογία ςτον διευκυντι. 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει τθν θμερομθνία κατά τθν οποία οι γονείσ κα ενθμερωκοφν  για 
τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ και κα πάρουν τουσ ελζγχουσ προόδου. 

 
VI. Παιδαγωγικόσ  ζλεγχοσ - κυρϊςεισ 

Σα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο χολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ των 
γονζων/κθδεμόνων με τον /τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο/θ τθσ τάξθσ, τον/τθ  Διευκυντι/ Διευκφντρια 
τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον φλλογο Διδαςκόντων και τον/τθν υντονιςτι/ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. 

Σο χολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι, ϊςτε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν 
ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ.  

Αν θ ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και 
αποκλίνει από τθν τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του χολείου, τότε αντιμετωπίηει τον 
παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν τθν 
θλικία του αλλά και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το χολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά των 
παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα αναλθφκοφν. Θ ςτενι ςυνεργαςία χολείου και 
γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

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. 

ΣΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΣΡΑ: 

 Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάςκαλοσ ζχει εξαντλιςει όλα τα παιδαγωγικά μζςα που 
βαςίηονται ςτον διάλογο και τθν πεικϊ με το μακθτι και τουσ γονείσ. 

 Δεν προςβάλλουν τθν αξιοπρζπεια και τθν προςωπικότθτα του μακθτι. 

 Δε χρθςιμοποιοφνται ωσ απειλζσ ι εκφοβιςμό, αλλά ωσ ςυνζπεια. 

 Επιβάλλονται πρωτίςτωσ για τθν προςωπικι νουκεςία και όφελοσ του μακθτι, αλλά και για 
να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των μακθτϊν και θ εφρυκμθ  λειτουργία του χολείου. 

 
ΕΙΔΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 

Σα είδθ των πεικαρχικϊν μζτρων επιβάλλονται ςτον μακθτι ανάλογα με τθν παραβατικι 
ςυμπεριφορά του από το δάςκαλο, τον/τθ  Διευκυντι/ Διευκφντρια και τον φλλογο Διδαςκόντων. 
υνοπτικά τα ςτάδια επιβολισ των πεικαρχικϊν ποινϊν ςε μακθτι που ςυνεχίηει να ζχει 
ςυςτθματικά παραβατικι ςυμπεριφορά είναι: 

1ο  ΣΑΔΙΟ 

το παιδαγωγικό αυτό πλαίςιο οι ποινζσ που μπορεί να επιβλθκοφν, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, είναι οι:  



α. Παρατιρθςθ από τον δάςκαλο 
β. Επίπλθξθ από τον δάςκαλο 
γ. Παραπομπι ςτον/ςτθ  Διευκυντι/ Διευκφντρια του χολείου. 
δ. Παρατιρθςθ και επίπλθξθ από τον διευκυντι.  
Σθλεφωνικι επικοινωνία και κλιςθ ςτο χολείο για ενθμζρωςθ του γονζα ι κθδεμόνα για κοινι 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 
ε. Ενθμζρωςθ υλλόγου Διδαςκόντων  
ςτ. Ενθμζρωςθ χολικοφ υμβουλίου  
η. Αλλαγι τμιματοσ 
θ. Αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 
Αρμόδια όργανα για τθν επιβολι των ποινϊν των περιπτϊςεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί 
του χολείου, τθσ περίπτωςθσ δ ο Διευκυντισ με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, των ε, ςτ και η ο 
Διευκυντισ και ο φλλογοσ Διδαςκόντων και τθσ θ ο φλλογοσ Διδαςκόντων με τθ ςυναίνεςθ του 
γονζα.  Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν επιτρζπονται. 
 
2ο   ΣΑΔΙΟ 

Εάν, παρά τθ λιψθ των παραπάνω πεικαρχικϊν μζτρων, ο μακθτισ δε βελτιϊςει τθ ςυμπεριφορά 
του και ςυνεχίηει να παρουςιάηει τθν ίδια παραβατικότθτα, τότε το κζμα παραπζμπεται προσ 
ςυηιτθςθ ςτον φλλογο Διδαςκόντων, ο οποίοσ καλείται να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα και προχωρεί 
ςτισ παρακάτω ενζργειεσ: 

 Καλεί τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ του μακθτι και μαηί προςπακοφν να αντιμετωπίςουν το 
πρόβλθμα. 

 Καλεί τον/τθν χολικό φμβουλο και ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ προςπακοφν 
να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα. 

 Ζχει τθ δυνατότθτα, αν το κρίνει ςκόπιμο, να ηθτιςει τθ βοικεια παιδοψυχολόγου ι άλλου 
ειδικοφ επιςτιμονα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και ςυνεργαςία του γονζα ι κθδεμόνα (ΚΕΔΔΤ). 

 Μετά τθ αναλυτικι εξζταςθ του κζματοσ και τθ λιψθ όλων των απαιτοφμενων μζτρων,  ο 
φλλογοσ Διδαςκόντων παίρνει τθν τελικι απόφαςθ. Μπορεί να αποφαςίςει, αν το πρόβλθμα 
είναι ιδιαίτερα ςοβαρό και επαναλαμβανόμενο, τθν αλλαγι τμιματοσ του μακθτι ι τθν 
αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

το χολείο πρόκειται να λειτουργιςει δανειςτικι βιβλιοκικθ ςε κακοριςμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ 
τθσ εβδομάδασ. Κάκε μακθτισ κα μπορεί να δανειςτεί βιβλία, περιοδικά ι CD και DVD ςε 
ποςότθτεσ και για όςεσ θμζρεσ ορίηουν οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί τθσ βιβλιοκικθσ. Σα 
δανειηόμενα ζντυπα τθσ βιβλιοκικθσ κα πρζπει να επιςτρζφονται ςε καλι κατάςταςθ, αλλιϊσ ο 
μακθτισ οφείλει να τα αντικαταςτιςει με αντίςτοιχα καινοφρια. 

 

ΧΟΛΙΚΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

Σο χολείο διακζτει και λειτουργεί επίςθμθ ιςτοςελίδα ςτθ βάςθ του Πανελλινιου χολικοφ 
Δικτφου (ΠΔ). Κάκε εκπαιδευτικόσ του χολείου μπορεί να αναρτά ςε ςυνεννόθςθ με τον 
Διευκυντι και τον/τθν  υπεφκυνο/θ τθσ ιςτοςελίδασ ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ  του χολείου ό, τι 
κεωρεί ςχετικό με το εκπαιδευτικό ζργο του χολείου και του τμιματόσ του. Οι γονείσ μποροφν 
να ενθμερϊνονται για διάφορα κζματα του χολείου από τθν ιςτοςελίδα   

   

ΚΤΛΙΚΕΙΟ 

Κφριο χαρακτθριςτικό του κυλικείου είναι θ κακαριότθτα και θ ποιότθτα των τροφίμων που 



ελζγχονται ιδιαιτζρωσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ υγεία  μακθτϊν και προςωπικοφ. 

Παρζχει είδθ τροφϊν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ και του Τπουργείου 
Τγείασ και ακολουκεί πιςτά τισ υγειονομικζσ υποδείξεισ τθσ νομοκεςίασ. Σο Τπουργείο Τγείασ 
ορίηει με υγειονομικζσ διατάξεισ τα προϊόντα που μποροφν να διατίκενται ςτα χολικά Κυλικεία, με 
ςτόχο τθν προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν και τθ δθμιουργία ενόσ 
υποςτθρικτικοφ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε κζματα υγιεινισ διατροφισ. 

Ενδεικτικά κατάλλθλα προϊόντα: Φροφτα και λαχανικά εποχισ (αποξθραμζνα φροφτα, φυςικοί 
χυμοί, ςαλάτεσ, φρουτοςαλάτεσ κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαοφρτι, τυριά κ.λπ.), 
αρτοςκευάςματα (κουλοφρι, φρυγανιζσ, μουςτοκοφλουρα, μπάρεσ δθμθτριακϊν, ςταφιδόψωμο 
κ.λπ.). 

Ο υπεφκυνοσ του κυλικείου οφείλει να απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ με τον 
δζοντα ςεβαςμό και να περιορίηεται αυςτθρά ςτα κακικοντά του. 

 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Σο προςωπικό κακαριότθτασ οφείλει να βρίςκεται ςτο χολείο ςτο κακοριςμζνο ωράριο με τθν 
προβλεπόμενθ ενδυμαςία και να αςκεί ςχολαςτικά τα κακικοντά του. Οφείλει να αςφαλίηει 
κάκε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τουσ μακθτζσ και να κρατά τθν αποκικθ με τα είδθ 
κακαριότθτασ πάντα κλειδωμζνθ. 

Απευκφνεται ςτον/ςτθ Διευκυντι/Διευκφντρια για τα τυχόν προβλιματα και δζχεται παρατθριςεισ 
και εντολζσ για το ζργο τθσ κακαριότθτασ μόνο από αυτόν. Οι εκπαιδευτικοί δεν απευκφνονται 
ςτο προςωπικό κακαριότθτασ για κζματα ςχετικά με τθν κακαριότθτα, αλλά αναφζρουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ ςτον Διευκυντι για τα  περαιτζρω. 
Σο προςωπικό κακαριότθτασ οφείλει να απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ με 
τον δζοντα ςεβαςμό και να περιορίηεται αυςτθρά ςτα κακικοντά του. Σον ίδιο ςεβαςμό οφείλουν 
όλοι (εκπαιδευτικοί και μακθτζσ) προσ το προςωπικό κακαριότθτασ. 
 

VI. Καινοτόμεσ πρακτικζσ που ζχουν υιοκετθκεί ςτο χολείο 

Διδαςκαλία με διαδραςτικοφσ πίνακεσ και ψθφιακζσ τάξεισ 
Ανακφκλωςθ υλικϊν 
Ζκδοςθ Μακθτικϊν Εντφπων 
Παραγωγι ψθφιακοφ υλικοφ για ςθμαντικά κζματα 
 
VII. Άλλα κζματα 
Προςωπικά δεδομζνα 
Σθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τον Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR), επιβάλλεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των 
γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ. 
 
Εμβολιαςμόσ μακθτϊν/μακθτριϊν 
φμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα 
τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα δικαιολογθτικά 
εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του Βιβλιαρίου Τγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο 
αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
 

4.Επικοινωνία και υνεργαςία Γονζων/Κθδεμόνων-χολείου 

Ι. θμαςία τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ χολείου-οικογζνειασ 



Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του χολείου και του κλίματοσ που 
δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 
των μακθτϊν/μακθτριϊν και με τον φλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο χολείο 
ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το χολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδιποτε αίτθμα τουσ οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτον δάςκαλο/ςτθ δαςκάλα τθσ 
τάξθσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται ςτον 
Διευκυντι/ςτθ Διευκφντρια του χολείου. 

 

II.Γονείσ και Κθδεμόνεσ 

Φροντίηουν, ϊςτε τα παιδιά τουσ να ζρχονται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο χολείο και να 
ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ζντυπεσ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν τα παιδιά ι αναρτϊνται 
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ι ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου, ϊςτε να ενθμερϊνονται για κζματα 
λειτουργίασ του χολείου. 

υνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο, αλλά και μζςω του υλλόγου Γονζων με τθ 
Διεφκυνςθ και τον φλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

Προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, για κάκε ειδικό κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ 
(υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ), που 
μποροφν να επθρεάςουν τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφν τθ 
ςυνδρομι του χολείου. 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ 
δζουςα ευγζνεια, ςοβαρότθτα, ευπρζπεια και ςεβαςμό που επιβάλλει το λειτοφργθμά τουσ και ο 
χϊροσ του χολείου. 

Οφείλουν ακόμθ να γνωςτοποιοφν ςτον/ςτθ δάςκαλο/α τθσ τάξθσ και ςτθ Διεφκυνςθ κάκε 
ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του μακθτι. 

Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να τιμωρεί άλλο παιδί εκτόσ τθσ 
οικογενείασ του μζςα ςτον χϊρο του χολείου. Όταν υπάρχει οποιοδιποτε πρόβλθμα, 
ςυηθτείται πρϊτα με τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του μακθτι που δθμιουργεί το πρόβλθμα και 
ςτθ ςυνζχεια —αν δεν επιλυκεί— με τθ Διεφκυνςθ. Γενικότερα, κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ δεν 
ζχει δικαίωμα να βρίςκεται ςτο κτιριο ι ςτο προαφλιο του χολείου χωρίσ να ενθμερϊςει τουσ 
εκπαιδευτικοφσ.  

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτον ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ προβλεπόμενεσ          
ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων. 

ε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ γονείσ του μακθτι δεν ζχει τθν κθδεμονία του οφείλει να 
ενθμερϊςει άμεςα το χολείο. 

ε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι, και ιδιαίτερα μακροχρόνιασ ι επαναλαμβανόμενθσ, είναι 
απαραίτθτο να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το χολείο ςτο τθλζφωνο: 2385022480, όπωσ, επίςθσ, και 
το χολείο να επικοινωνεί τθλεφωνικά με τθν οικογζνεια. 

Ο γονζασ-κθδεμόνασ μακθτι που ςυλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλιςμοφσ ςτθ ςχολικι 
περιουςία παραπζμπεται ςτθν αρμόδια χολικι Επιτροπι για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. 

Σο χολείο κα πρζπει να λειτουργεί ωσ μια κοινότθτα αγωγισ. Κοινόσ ςτόχοσ όλων των μετεχόντων 
ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι όχι μόνο θ πρόοδοσ των μακθτϊν, αλλά κι θ υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν 
αξιϊν, όπωσ θ ςυνεργαςία κι θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ ιδιαιτερότθτασ 
του «άλλου», θ ενςυναίςκθςθ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ 



περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ αγωγι υγείασ, κ.λπ. 

Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των Γονζων και 
Κθδεμόνων των μακθτϊν. Σο γενικότερο κλίμα ςτον ςχολικό χϊρο επθρεάηεται από τθν καλι 
ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν, τθσ Διεφκυνςθσ και του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων. 

Σο χολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του υλλόγου Γονζων για τθν προαγωγι του 
ςχολικοφ ζργου, αλλά και το αντίςτροφο, ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων να διευκολφνει το 
εκπαιδευτικό και κοινωνικοποιθτικό ζργο του χολείου με τθ ςυνδρομι και τθ ςυνεργαςία του. 
Είναι προφανζσ, ότι θ ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ανικει ςτθν αρμοδιότθτα των 
εκπαιδευτικϊν, του υλλόγου των εκπαιδευτικϊν και τθσ Διεφκυνςθσ του κάκε χολείου.  

 

ΙII. Διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κθδεμόνων 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ    
προγραμματίηονται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων: 

τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ,  όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
εφρυκμθ λειτουργία του χολείου. 

Μια φορά τουλάχιςτον το μινα ςε προκακοριςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ 
θμζρα και ϊρα, για κζματα που αφοροφν ςτθν διαγωγι και τθν πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ.  

Για οποιαδιποτε ζκτακτθ περίπτωςθ οι γονείσ επικοινωνοφν τθλεφωνικά με το χολείο και 
κανονίηουν ραντεβοφ με τθ Δ/νςθ του χολείου. 

Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου, πραγματοποιείται παιδαγωγικι ςυνάντθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου 
να ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ και για  τθν επίδοςθ του Ελζγχου προόδου. 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου – ςπουδϊν. 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να 
ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το χολείο να ζχει τα ιςχφοντα 
τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν 
ςθμειωμάτων ι και βεβαιϊςεων/δθλϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, 
για τθν  παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν κεαμάτων, κ.λπ. 

Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του χολείου και 
να ενθμερϊνονται υπεφκυνα και γριγορα για τα κζματα του χολείου.  

Σζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει να ζχουν φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν 
εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι ςε επικείμενεσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

Οι γονείσ οφείλουν να προςζρχονται ςτο χολείο ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 Όςεσ φορζσ κλθκοφν εκτάκτωσ από τον Δ/ντι ι τον Εκπαιδευτικό. 
 τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του χολείου. 
 τισ ειδικζσ ςυγκεντρϊςεισ Γονζων και Κθδεμόνων. 

Να ςθμειωκεί ότι όλα τα παραπάνω ρυκμίηονται το τρζχον διάςτθμα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ – υγειονομικά μζτρα κατά τθσ πανδθμίασ covid-19. 

 

VI. φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε χολείου ςυγκροτοφν τον φλλογο Γονζων 
και Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του χολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε αυτόν.  



Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ χολικισ Κοινότθτασ και για αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων. 
Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον/τθ Διευκυντι/Διευκφντρια, τον φλλογο Διδαςκόντων του 
χολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/τθν Πρόεδρο τθσ χολικισ Επιτροπισ του Διμου. 

 

VII. χολικό υμβοφλιο 

ε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο φλλογοσ 
Διδαςκόντων, το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και ο εκπρόςωποσ 
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του χολικοφ υμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ 
τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Σο χολικό υμβοφλιο λειτουργεί ςυλλογικά και προτείνει παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων 
που αφοροφν ςτον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ ςίτιςθσ, ςτθν υγιεινι, ςτθν 
αςφάλεια και ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ 
τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. 

 

VI. Η ςθμαςία τθσ ςφμπραξθσ όλων 

Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό χολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ 
όλων, μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι/Διευκφντριασ, υλλόγου Γονζων και 
Κθδεμόνων, χολικισ Επιτροπισ, Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι 
του. 

 

Άρκρο 5: Πολιτικι του χολείου προςταςίασ από πικανοφσ κινδφνουσ  

Αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν 

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ ςυνζπειεσ 
ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι φιλοξενίασ και 
δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό ετοιμότθτασ 
ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το χζδιο 
Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου και υλοποιοφνται αςκιςεισ 
ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Ο Διευκυντισ/θ Διευκφντρια ςτθν αρχι του 
ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του 
ςχολικοφ χϊρου. 

Επίςθσ ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ 
κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν. Διευκρινίηεται ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν 
αποχωροφν από το χολείο μόνοι τουσ αλλά παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςε άλλα 
πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτϊσ για τον ςκοπό αυτό. 

Σζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 
αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λπ. για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

Χϊροσ ςυγκζντρωςθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 

Ειδικό ςχζδιο αποχϊρθςθσ λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν 



ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο διαφυγισ και 
πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 

 Άρκρο 6 : Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ εφαρμογισ του  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του χολείου 
(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ, 
βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί 
προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του χολείου και είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί 
το χολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά 
περίπτωςθ από τον Διευκυντι/τθν Διευκφντρια και τον φλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ 
αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα 
ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται θλεκτρονικά ςχετικά με  τον 
κανονιςμό του χολείου. 

 

        
 

Φλϊρινα, 30 επτεμβρίου 2021 
 

Η Διευκφντρια 
 
 

Ευγενία Γάκθ 
 

 

 
 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΧΟΛΕΙΟΤ 
 

 
 

Εγκρίνεται 

Ο υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
  
 
 

 
 

Ιωάννθσ Καςκαμανίδθσ 
 

Θμερομθνία: 30-09-2021 

Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
 
 
 
 

 
Γεϊργιοσ Λυγοφρασ 

 
Θμερομθνία: 30-09-2021 



 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ 

 

 

o Πθγζσ Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ - Ν.4692/2020, «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ»  
o ΠΔ 79/2020, «Οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων» - Προγραμματιςμόσ 

εκπαιδευτικοφ ζργου Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020  
o Κακθκοντολόγιο Εκπαιδευτικϊν (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 
o χολικόσ Οδθγόσ - Για τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν των Δθμόςιων 

Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν χολείων - Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων  
o ∆ιεκνισ φµβαςθ για τα ∆ικαιϊµατα του Παιδιοφ (1989) - υνιγοροσ του Παιδιοφ Οργάνωςθ και 

λειτουργία Δθμοτικϊν χολείων.  
o ΠΔ 201/1998. 
o Βαςικζσ αρχζσ κανονιςμοφ λειτουργίασ ςχολείων-ΤΠΕΠΘ. φνδεςμοσ 
o  Πρότυποσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΙΕΠ (ΦΕΚ 491/τ.Βϋ/09-02-2021 κατόπιν τθσ υπϋαρικμ. 
50/22-10-2020 Πράξθσ του Δ του ΙΕΠ) (ςφνδεςμοσ) 

o Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Δθμοτικοφ χολείου Ιεράσ Μθτρόπολθσ Πειραιά. φνδεςμοσ  
o Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Δθμοτικοφ χολείου Καναλλακίου. φνδεςμοσ  
o Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Δθμοτικοφ χολείου 3ο Κερατςινίου. φνδεςμοσ  
o Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Δθμοτικοφ χολείου Σαξιαρχϊν Σρικάλων. φνδεςμοσ 

 
 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/1566-85-me-tropopiisi--index.htm
http://iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/Anakoinoseis/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%258
http://bit.ly/1axeXQK
http://bit.ly/1dijVkV
http://slidesha.re/1dijCGP
http://bit.ly/1lUjXTP

