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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας» του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων, των
συνθηκών και των κανόνων, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται  απρόσκοπτα,
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Οι συνθήκες αυτές οφείλουν να αποβλέπουν
στη  διαμόρφωση  ενός  παιδαγωγικού  και  διδακτικού  κλίματος,  το  οποίο  θα  διασφαλίζει  τη
συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, με αμοιβαίο σεβασμό, ανοχή και αναγνώριση.

Ο παρόν «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» του 6ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας
«Ίων  Δραγούμης»  βασίζεται  σε  όσα  προβλέπονται  από  την  πολιτεία  για  την  εκπαίδευση  και  τη
λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και έχει συνταχτεί και ψηφιστεί σύμφωνα με την
Υ.Α. με αριθμό 13423/ΓΔ4 (2) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021 κατόπιν της με αριθμό 50/22-10-2020
Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ). 

Ο παρών Κανονισμός ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά  της τοπικής σχολικής  και
ευρύτερης κοινότητας.  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).

Στο κείμενο που ακολουθεί  περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες, που
έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε να υποστηρίζεται το εκπαιδευτικό έργο, η
αποτελεσματική  μαθησιακή  διαδικασία,  η  πρόοδος  των  παιδιών  και  η  συμμετοχή  όλων
στη διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/
μαθητριών, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και συναισθηματικής πλήρωσης όλων των
μελών της σχολικής κοινότητας.

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας
του Σχολείου, Ευγενίας Γάκη,  με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του
Δήμου Φλώρινας. Έχει εγκριθεί από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική
ευθύνη του Σχολείου μας καθώς και από την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται  σε όλους
τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου.
Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες
του Σχολείου.

Η  ακριβής  τήρησή  του  αποτελεί  ευθύνη  και  υποχρέωση  όλων  των  μελών  της  σχολικής  μας
κοινότητας: της Διεύθυνσης 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.



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το  6ο Ολοήμερο  Δημοτικό  Σχολείο  Φλώρινας  «Ίων  Δραγούμης»  είναι  η  κατάληξη  του  παλιού
ιστορικού 4ου Δημοτικού Σχολείου μετά από διάφορα στάδια. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
λειτούργησε  από  το  σχολικό έτος  1928-1929  έως το  1948-1949,  ως  Πρότυπο   της  Παιδαγωγικής
Ακαδημίας  από  το  1949-1950  έως  το  1976-1977.  Στη  συνέχεια,  λειτούργησε  ως  1 ο 6/θέσιο
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο από το σχολικό έτος 1986-1987 έως 1999-2000 και ως 1 ο 12/θέσιο
Πειραματικό Σχολείο από το σχολικό έτος 2000 έως το 2012 (Δ4/340/14/4/2002 Υπουργική Απόφαση
1067 ΦΕΚ τεύχος Β’/30-8-2000) μετά τη συγχώνευση των 1ο  6/θ, 1ο  3/θ και 1ο  1/θ σε ένα 12/θ
Πειραματικό  Σχολείο.  Στις  20/12/2012  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Παιδείας  το  Σχολείο
μετονομάζεται  σε  6ο Δημοτικό  Σχολείο  Φλώρινας.  Στην  ίδια  απόφαση  (Φ.30/422/161575/Γ1)  του
Δεκεμβρίου του 2012 καταργήθηκε από Πειραματικό και έγινε Ολοήμερο. 

Το κυρίως διδακτήριο κτίστηκε το 1931 και περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας,  μία αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων,  μία  αίθουσα εργαστηρίου  πληροφορικής  και  δύο γραφεία.  Η  νέα πτέρυγα
περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, 1 γραφείο εκπαιδευτικών και κλειστό γυμναστήριο. Η αυλή
του είναι πλήρως οργανωμένη ( σκάμμα, γήπεδο χάντμπολ, γήπεδο βόλεϊ). Διαθέτει μεγάλο σχολικό
κήπο με πράσινο, λουλούδια, κιόσκι και δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης. Στο Σχολείο λειτούργησε  για
30 περίπου χρόνια σχολικός Μαθητικός Συνεταιρισμός με πλουσιότατη και ποικίλη δράση, για την
οποία  έχει  επανειλημμένα βραβευτεί  με  επαίνους και  βραβεία από ΠΑΣΕΓΕΣ,  Αγροτική Τράπεζα,
Υπουργείο, κ.λπ., κυρίως, για την έκδοση της Μαθητικής Εφημερίδας «Φτερουγίσματα». Τα σχολικά
έτη 2020-2021 και 2022-2023 εκδόθηκαν και το Πολύγλωσσο Διαδικτυακό Μαθητικό Περιοδικό του
Στ2’ τμήματος «School-Eco-Μυρμηγκότρυπα» και η εφημερίδα «Τα Ζουζούνια» του Β1’ τμήματος.

Το  Σχολείο  υλοποιεί  κάθε  χρόνο  πλήθος  προγραμμάτων  περιβαλλοντικής  αγωγής,  εργαστηρίων
δεξιοτήτων,  αγωγής  υγείας,  σχολικών  εορτών,  δράσεων  εκπαιδευτικών,  κ.λπ.  Ανταποκρίνεται  σε
πολλές  πρωτοβουλίες  Υπουργείων  και  Φορέων  και  έχει  επιδείξει  ιδιαίτερη  ευαισθησία  σε
προσκλήσεις  τοπικών  φορέων  σε  κοινωνικούς  τομείς. Ασχολείται  με  πλήθος  θεμάτων  και  είναι
ανοιχτό σε συνεργασία με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όραμα  της  Διεύθυνσης  και  των  διδασκόντων του Σχολείου μας  είναι  η ολόπλευρη  κι  αρμονική
πνευματική, γνωστική,  σωματική και ψυχική  ανάπτυξη  όλων  των μαθητών/μαθητριών,  χωρίς
διακρίσεις  και  αποκλεισμούς,  η δημιουργία, δηλαδή, ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
Αντιλαμβανόμαστε το Σχολείο ως έναν χώρο μάθησης,  κριτικής σκέψης,  κοινωνικοποίησης και
δημιουργίας,  όπου  τα  παιδιά  διδάσκονται,  μαθαίνουν,  παίζουν, δημιουργούν φιλίες,
διαμορφώνουν χαρακτήρα, αποκτούν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες ζωής. Για
να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του Σχολείου είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η ύπαρξη ενός πλαισίου λειτουργίας του. 

Επίσης,  όραμα  όλων  μας  είναι  η  δημιουργία  μιας  σχολικής  ζωής  με  έμφαση  στους  ποικίλους
εγγραμματισμούς (αλφαβητικό, ψηφιακό, επιστημονικό, τεχνολογικό, κ.λπ.), στις διαχρονικές αξίες
του ανθρωπισμού,  στον πολιτισμό, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με στόχο την αειφόρο
ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην αρμονική κοινωνική ζωή και ανάπτυξη όλων με συνέργειες και
συλλειτουργίες προς όφελος των μαθητών/τριών μας. 

Η οργάνωση μιας ενδιαφέρουσας σχολικής ζωής, το θετικό παιδαγωγικό κλίμα μέσα και έξω από την
τάξη, η αγαστή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της
ομάδας στην τάξη και στο Σχολείο θα πρέπει να διαμορφώνουν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να
ενταχθεί  κάθε παιδί.  Μορφές αποδεκτής  κοινωνικής συμπεριφοράς,  σχολικές  επιδόσεις,  κίνητρα,
αξίες και στάσεις επιδιώκονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την
ομάδα και  να έχει  την  αποδοχή και  την  αναγνώρισή της.  Είναι,  λοιπόν,  πολλαπλά σημαντικό να
διαμορφωθεί ένα περιβάλλον θετικό για να διασφαλιστούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.



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
οργανωμένη,  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, σύμφωνα με το όραμα του Σχολείου μας.

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,  χωρίς  διακρίσεις  και  αποκλεισμούς,   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 για όλους.

Εξαιρούνται από τον κανονισμό ζητήματα: α) για τα οποία υπάρχει σχετική πρόνοια σε κανονιστικά
κείμενα (νόμους, υπουργικές αποφάσεις,  διατάγματα, εγκυκλίους),  β) όσα αποτελούν αντικείμενο
του  παιδαγωγικού  και  επιστημονικού  έργου  του  δασκάλου,  ιδίως  αυτά  που  αφορούν  τη
συμπεριφορά, τις στάσεις και τις ενέργειες των μαθητών και γ) όσα περιλαμβάνονται στις πρόνοιες
που πρέπει να λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός για την τάξη του.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονισμός θα αναπροσαρμόζεται για να παραμένει συγχρονισμένος με
την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους για τους
οποίους συντάχθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη θα προκύπτει από τη συνεργασία του
Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και των αρμόδιων οργάνων.

2. Λειτουργία του Σχολείου

I. 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 τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του Σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

 Έναρξη πρωινής ζώνης: 07.00’ – 07.20’
 Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο Σχολείο: 08.00’- 08.15’



 Έναρξη μαθημάτων πρωινής ζώνης: 08.15΄
 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13.15’
 Έναρξη Ολοήμερου – απογευματινής ζώνης: 13.15’ 
 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 14:55 και 15.55’
 Λήξη διευρυμένου προγράμματος 17:30.

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η άφιξη ή η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών το πρωί ολοκληρώνεται από τις 08:00’
έως τις 08:15’ που χτυπά το κουδούνι. Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι τις 07:00’
έως τις 07:20’.

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.

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του
προγράμματος οι είσοδοι του Σχολείου κλείνουν στις 8:20’.

Οι  εκάστοτε εκπαιδευτικοί,  που είναι υπεύθυνοι εφημερίας, υποδέχονται τους μαθητές και τις
μαθήτριες στις δυο εισόδους του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά το
ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι του Σχολείου. Κατά
τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια
στον χώρο του Σχολείου κανένας επισκέπτης. 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.

Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι
γονείς  εισέρχονται  στο  Σχολείο  μόνο  κατά  τις  προγραμματισμένες  ώρες  συναντήσεων  με  τους
εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του/της Διευθυντή/ντριας, εφόσον δεν ισχύουν τα
έκτακτα μέτρα της πανδημίας covid-19.

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 για αυτό ο δάσκαλος της τάξης, η διευθύντρια και
ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του. 

Το ίδιο συμβαίνει όταν η απουσία του μαθητή είναι πολυήμερη, όπως σε περίπτωση ασθένειας. Κατά
την  επάνοδο  του  μαθητή  στο  Σχολείο,  μετά  από  απουσία  τριών  (3)  ημερών,  χρειάζεται  ιατρική
βεβαίωση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν
τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ενημερώνουν  άμεσα τον/την  δάσκαλο/δασκάλα  τους  αν
ενοχληθούν από οποιονδήποτε ενήλικα ή μαθητή/τρια.

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών
και  παραμένουν  έξω  από  τις  εισόδους  του  Σχολείου,  χωρίς  να  παρεμποδίζουν  τη  διαδικασία
αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και αυτών που
παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των
μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον υπεύθυνο



εκπαιδευτικό του τμήματος.

Οι  εκπαιδευτικοί  που  διδάσκουν  την  τελευταία  ώρα  αποχωρούν  από  την  τάξη, αφού έχουν
αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών μετά τη λήξη
των μαθημάτων.

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους ή τους παραλαμβάνει
ταξί ή λεωφορείο, δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού τους  ή των
μέσων μεταφοράς τους με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά
τον γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των
παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Σχολείου.

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  Μαθημάτων, όπως αυτό ορίζεται από τις
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή/της
Διευθύντριας.  Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες
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. Το
εκάστοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

IV. Προσευχή – Εκκλησιασμός

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με  σεβασμό.
Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην προσευχή, οφείλουν, όμως, να
βρίσκονται στο χώρο του Σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

V. Σχολικές γιορτές - Διδακτικές Επισκέψεις

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 οφείλουν να συμμετέχουν σε αυτές και να
απουσιάζουν μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις εγκυκλίους του
ΥΠΑΙΘ και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής. Στις Εθνικές
γιορτές, για παράδειγμα, ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί
το Ολοήμερο. 

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα
υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές. Η
προετοιμασία  της  διδακτικής  επίσκεψης  γίνεται  ενδελεχώς  και  κατατίθεται  πρόγραμμα
συγκεκριμένων δράσεων και διαδρομών με κάθε λεπτομέρεια για έγκριση από τη Διεύθυνση, ενώ
κοινοποιείται εγγράφως ή διαδικτυακά στους/στις μαθητές/τριες και στους γονείς/κηδεμόνες, οι
οποίοι πρέπει να εγκρίνουν με υπεύθυνες δηλώσεις εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή
του/των παιδιού/ών τους.



3. ΣΧΟΛΙΚΗ     ΚΑΙ     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ     ΖΩΗ  

Ι. Φοίτηση, γενικοί κανόνες,  συμπεριφορά των μαθητών μέσα και έξω από την τάξη.

Α. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

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, οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα
και  δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Οι απουσίες
είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας
ή ανωτέρας βίας, κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη. Την  ουσιαστική, αλλά και την τυπική ευθύνη
απέναντι στο Σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά τον νόμο οι
γονείς/κηδεμόνες τους.

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 διυπουργική απόφαση (με
αριθμό Φ. 6/304/75662/Γ1, ΦΕΚ 1296/21-05-2014, τ. Β’).

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το  Σχολείο  αποτελεί  το  φυσικό  χώρο  αγωγής  και  μάθησης,  γιατί  ακριβώς  εξασφαλίζει  τις
προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής.
Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. 

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οφείλουν να :  

Συμπεριφέρονται  με  ευγένεια  και  σεβασμό  προς  όλους  στη  διάρκεια  του  μαθήματος,  στα
διαλείμματα, αλλά και εκτός Σχολείου, προς τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Σέβονται τα πράγματα των συμμαθητών τους όπως τα δικά τους και, αν βρουν κάτι που δεν τους
ανήκει, το παραδίδουν στο δάσκαλό τους.

Έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, του σεβασμού
των κανόνων, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας.

Τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος,   την ώρα έναρξης των μαθημάτων και  κάθε
άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις,
εκδρομές κ.ά.) και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου.

Παίζουν χωρίς να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή)
προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες,  δεν γίνεται
ανεκτή και τιμωρείται αυστηρά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται
στους εφημερεύοντες δασκάλους ή στους δασκάλους της τάξης τους.

Συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους, να υπερασπίζονται και να προστατεύουν
ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους βία και  να αναφέρουν στους δασκάλους
αυτούς τους μαθητές που συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι σύμφωνη με
τους  κανόνες  συμπεριφοράς,  υγιεινής  και  καθαριότητας  που  έχουν  υιοθετήσει  με  τον/την
υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος, ώστε να επιτελείται απρόσκοπτα η διδακτική και η
μαθησιακή διαδικασία για όλους/όλες μέσα στην τάξη. 



Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα, οι μαθητές/μαθήτριες  προσέρχονται στην αίθουσα
χωρίς να καθυστερούν και να περιφέρονται στους διαδρόμους ή να φωνάζουν.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο Σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.  Η
χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν
επιτρέπεται στο χώρο του Σχολείου,  εκτός  έκτακτων  συνθηκών  και  μετά  από  άδεια  του
εκπαιδευτικού ή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας.

Οι  μαθητές/μαθήτριες  δεν  αποχωρούν  ποτέ  από  το  χώρο  του  σχολειού  χωρίς  άδεια  του
δασκάλου τους.

ΙΙ. Ποιότητα του Σχολικού χώρου, καθαριότητα και φθορές
Α.  ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία
του  Σχολείου,  τις  υποδομές,  τον  εξοπλισμό,  αλλά  και  στο  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.

Β.  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται
στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το Σχολείο να είναι καθαρά.

Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία
στεγάζεται  το Τμήμα τους,  όπως και  των κοινόχρηστων χώρων,  όπως διάδρομοι,  αύλειος χώρος.
Φθορές  που  παρατηρούνται  στην  αίθουσα  και  δεν  είναι  ευθύνη  των  μαθητών  του  Τμήματος
δηλώνονται στη Διεύθυνση, η οποία είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει για την αποκατάστασή τους.

Κάθε εβδομάδα εκ περιτροπής ορίζεται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α μαζί με τους
μαθητές του τμήματός του/της, αναλαμβάνουν την καθαριότητα του αύλειου χώρου.

Γ.  ΦΘΟΡΕΣ 

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές/
μαθήτριες οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις  του  Σχολείου.  Κάθε
καταστροφή επιβαρύνει με το κόστος αποκατάστασης τον προϋπολογισμό του Σχολείου.

Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν
τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.

Μαθητές που κατ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές και δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς
σωστής συμπεριφοράς θα υποστούν πειθαρχικές ποινές.

Όταν οι μαθητές προκαλέσουν φθορές στη σχολική περιουσία, οι γονέας ή κηδεμόνες υποχρεούται
να τις αποκαταστήσουν.

Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του Σχολείου, από τον οφειλόμενο 
σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς τους, τους συμμαθητές τους, τη σχολική περιουσία, θεωρούνται 
σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με παιδαγωγική αντίληψη, με 
επιείκεια και γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να 
είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.



Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται τακτικά για τις αδικαιολόγητες απουσίες τους και 
για τυχόν αποκλίνουσα συμπεριφορά είτε από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος είτε 
από τη Διοίκηση του Σχολείου.

III. 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.  Σε  περίπτωση  κακοκαιρίας  ορίζονται  από  τους/τις  εκπαιδευτικούς  οι
προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία,
αφού κλείσει την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις
αίθουσες ή στους διαδρόμους του Σχολείου.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος
ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και οι μαθήτριες
αλληλεπιδρούν,  παίζουν αρμονικά και  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα ή  δυσκολία αντιμετωπίζουν
απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να
παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου από τα
κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του, παραδίδεται αυτό
από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του Σχολείου.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους
προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή
στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του Σχολείου ούτε να κατεβαίνουν πηδώντας
τις σκάλες, ούτε να εισέρχονται σε άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους του Σχολείου (π.χ.
αποθήκες).

Τηρούν τη σειρά στο κυλικείο σεβόμενοι ο ένας τον άλλον.

 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 ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία
τους. 

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 γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το
να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει
αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι
γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να
του προκαλούν άγχος. 

Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη
παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.



 V.Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια 

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς, αμοιβαίας κατανόησης και 
εκτίμησης και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία των διδασκόντων/διδασκουσών και 
των μαθητών/μαθητριών. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων και
την καλλιέργεια  πνεύματος  συναδελφικής αλληλεγγύης  ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 
κοινότητας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.

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 παρακινώντας τους 
εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην 
τάξη. 

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 είτε αναθέτει σε αρμόδιο εκπαιδευτικό την ανελλιπή ενημέρωση.

Καθοδηγεί  τη  σχολική  κοινότητα,  ώστε  να  θέσει  υψηλούς  στόχους  και  να εξασφαλίσει  τις
προϋποθέσεις  επίτευξής  τους  για  ένα  Σχολείο  λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην
κοινωνία. 

Έχει  την ευθύνη για τη  σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος  με  γνώμονα την αποδοτική
λειτουργία του.

Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού,
τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας  την  κάλυψη  του  κενού  σε
διαθέσιμο  εκπαιδευτικό  ή  κατ'  άλλον τρόπο και πάντα μέσα στο γράμμα και το πνεύμα της
κείμενης νομοθεσίας.

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 υπεύθυνος/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.

Συνεργάζεται με όλους ανεξαιρέτως  τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.  Σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων. 

Οι εκπαιδευτικοί

Οι  εκπαιδευτικοί  επιτελούν  έργο  υψηλής  κοινωνικής  ευθύνης.  Στο  έργο  τους περιλαμβάνεται η
εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της
εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

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/τις  μαθητές/μαθήτριες,  σέβονται  την  προσωπικότητά τους,  καλλιεργούν



και εμπνέουν σε αυτούς με το παράδειγμά τους τη 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  και
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 τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια, τους γονείς και  τα  αρμόδια  Στελέχη  για  την
καλύτερη  δυνατή  παιδαγωγική  αντιμετώπιση  προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και
τις επιστήμες της αγωγής, τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής
παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα  της οργανωμένης
εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.

Προσέρχονται  έγκαιρα  στο  Σχολείο  και  δεν  παραβιάζουν  το  χρόνο  έναρξης και λήξης των
μαθημάτων.

Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης
τους, καθώς και για την τήρηση   των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. 

Προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την
υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.

Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής
ολιγόλεπτης περίπτωσης.

Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών σε ημέρες και
ώρες που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους.

Καθοδηγούν  και  συμβουλεύουν  τους/τις μαθητές/μαθήτριες, όταν   αντιλαμβάνονται
οποιαδήποτε εκτροπή τους.

Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της
παραμονής  τους  στο Σχολείο  και  κατά  την  πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με
ευθύνη του Σχολείου.

Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους
μαθητές.

Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές
ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με
την παιδαγωγική αντιμετώπιση και αξιολόγηση του μαθητή.



Τα  προβλήματα που  δεν  μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα κοινοποιούνται  στη
Διεύθυνση, ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού.

Αναφέρουν  στη  Διεύθυνση του  Σχολείου  κάθε  υποψία  που  έχουν  για  τυχόν οικογενειακή
κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή
ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

Τηρούν  την  απαραίτητη  εχεμύθεια σχετικά  με  τις  αποφάσεις  και  συζητήσεις στον  Σύλλογο
Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά
συμβάντα στον χώρο του Σχολείου.

Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις
όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.

Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση
ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι
απαραίτητο  να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής,
συναδελφική  και  ανθρώπινη  επικοινωνία.  Ανάλογη  σχέση  συνεργασίας  και επικοινωνίας
πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Σε  περίπτωση  συμμετοχής  σε  απεργία  ή  στάση  εργασίας  ενημερώνουν  τη Διεύθυνση του
Σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 08.00’.

Οι μαθητές/μαθήτριες

Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
Προσπαθούν  να  λύνουν  τις  αντιθέσεις  ή  διαφωνίες  με  διάλογο,  ακολουθώντας  διαδοχικά  τα
παρακάτω βήματα:

 Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
 Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.
    Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή

και   σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό της
τάξης.

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 στη Διεύθυνση 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.

Συμβάλλουν  στην  υιοθέτηση  πρακτικών,  όπως  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  η ανακύκλωση
υλικών.

Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου
ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου,
αφού ζητήσουν άδεια.



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ:

Να  του  παρέχεται  περιβάλλον  ψυχολογικής  και  σωματικής  ασφάλειας  και  να  απολαμβάνει  τον
σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη,
όσο και κατά τον χρόνο εκτός τάξης (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι,
εκδρομές κ.τ.λ.).

Να εκφράζει την άποψή του, μέσα σ ένα δημοκρατικό περιβάλλον.

Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και
γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.

Να  συμμετέχει  δημιουργικά  στην  ομάδα  του  και  να  παίρνει  μέρος  σε  όλες  τις  σχολικές  και
εξωσχολικές δραστηριότητες του Σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις,  ανταλλαγές, σχολικές
γιορτές,  εκπαιδευτικά  προγράμματα,  αθλητικές  συναντήσεις,  διαγωνισμούς  επιστημονικών  και
κοινωνικών φορέων κ.τ.λ.) και να  χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του Σχολείου.

Να συμμετέχει και να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του Σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί
του κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη.

Να λαμβάνει γνώση των γραπτού δοκιμίων του (επαναληπτικών, κριτηρίων αξιολόγησης κ.τ.λ.).

Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.

Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του ή
των συμμαθητών του.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Το υποστηρικτικό περιβάλλον στο Σχολείο είναι πολύ σημαντικό γιατί διαμορφώνει τη συμπεριφορά,
τη σχολική επίδοση, τις δεξιότητες και τις αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την αποδοχή και την
αναγνώρισή του από τη σχολική κοινότητα.

Ο  εκπαιδευτικός  που  γνωρίζει  την  οικογενειακή  και  κοινωνική  κατάσταση  των  μαθητών  του,
αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.

Ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την
ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική συνεργασία επιτυγχάνεται
με τη δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με
τον οποίο αξιολογεί τους μαθητές του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών αναδιαμορφώνεται από:

 Τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης

 Την καθημερινή προφορική επίδοσή τους στο μάθημα της ημέρας

 Την επίδοσή τους στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες



 Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχουν για το σπίτι

 Τη συμμετοχή και συμπεριφορά τους στην ομάδα που ανήκουν

 Τη γενική συμπεριφορά τους απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους

Στο  τέλος  κάθε  τριμήνου  ο  εκπαιδευτικός  αξιολογεί  τη  συνολική  επίδοση των  μαθητών  του  και
παραδίδει τη βαθμολογία στον/στη Διευθυντή/ντρια.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν  για
την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.

VI. Παιδαγωγικός  έλεγχος - κυρώσεις

Τα  ζητήματα  μη  αποδεκτής  συμπεριφοράς  στο  Σχολείο  αποτελούν  αντικείμενο  συνεργασίας των
γονέων/κηδεμόνων με τον /την εκπαιδευτικό υπεύθυνο/η της τάξης, τον/τη  Διευθυντή/ Διευθύντρια
της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον/την  Συντονιστή/ Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του
θέματος.

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες
να συνειδητοποιήσουν  ότι  κάθε πράξη τους  έχει  συνέπειες,  να μάθουν  να αναλαμβάνουν την
ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και
αποκλίνει  από  την  τήρηση  του εσωτερικού  κανονισμού  του  Σχολείου,  τότε  αντιμετωπίζει  τον
παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την
ηλικία του, αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

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  και
γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή
της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική δεν προκρίνονται,
παρά  ως  η  έσχατη  επιλογή των  εκπαιδευτικών.  Εντούτοις,  οι  μαθητές  πρέπει  να
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της,
ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι
πολίτες.

ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

 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.

Προτεραιότητα του Σχολείου είναι ο/η κάθε μαθητής/τρια να βελτιώσει τη συμπεριφορά του/της με
τη  λήψη  προληπτικών  μέτρων  βελτίωσης  της  θετικής  συμπεριφοράς  του/της  και  να  εξελιχθεί
κοινωνικά με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών της τάξης. Για τον λόγο αυτό, γίνονται προγράμματα
ενίσχυσης  της  θετικής  κοινωνικής  συμπεριφοράς  και  ζητείται  η  παρέμβαση  ειδικών  για  την
αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου /Σχολικός Σύμβουλος)
και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τη



συνδρομή άλλου ειδικού επιστήμονα του ΚΕΔΔΥ ή άλλου αρμόδιου θεσμικού φορέα, με τη σύμφωνη
γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο Σχολείο πρόκειται να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες
της εβδομάδας.  Κάθε μαθητής θα  μπορεί να δανειστεί βιβλία, περιοδικά ή CD και DVD σε
ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης. Τα
δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης θα  πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο
μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με αντίστοιχα καινούρια.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Το Σχολείο διαθέτει  και  λειτουργεί  επίσημη ιστοσελίδα στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου  (ΠΣΔ).  Κάθε  εκπαιδευτικός  του  Σχολείου  μπορεί  να  αναρτά  σε  συνεννόηση  με  τον
Διευθυντή και τον/την  υπεύθυνο/η της ιστοσελίδας στους διαδικτυακούς τόπους  του Σχολείου ό, τι
θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του Σχολείου και του τμήματός του. Οι γονείς μπορούν
να ενημερώνονται για διάφορα θέματα του Σχολείου από την ιστοσελίδα  

  

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 Υπουργείου
Υγείας και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας. Το Υπουργείο Υγείας
ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με
στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός
υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής.

Ενδεικτικά  κατάλληλα  προϊόντα:  Φρούτα  και  λαχανικά  εποχής  (αποξηραμένα  φρούτα,  φυσικοί
χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.),
αρτοσκευάσματα  (κουλούρι,  φρυγανιές,  μουστοκούλουρα,  μπάρες  δημητριακών,  σταφιδόψωμο
κ.λπ.).

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον
δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να βρίσκεται στο Σχολείο στο καθορισμένο ωράριο με την
προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά του. Οφείλει να ασφαλίζει
κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη με τα είδη
καθαριότητας πάντα κλειδωμένη.

Απευθύνεται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια για τα τυχόν προβλήματα και δέχεται παρατηρήσεις
και εντολές για το έργο της καθαριότητας  μόνο από αυτόν. Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται
στο  προσωπικό  καθαριότητας για θέματα  σχετικά με την  καθαριότητα, αλλά αναφέρουν τις
παρατηρήσεις τους στη Διεύθυνση για τα  περαιτέρω.
Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με
τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του. Τον ίδιο σεβασμό οφείλουν
όλοι (εκπαιδευτικοί και μαθητές) προς το προσωπικό καθαριότητας.



VI. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο Σχολείο

Διδασκαλία με διαδραστικούς πίνακες και ψηφιακές τάξεις
Ανακύκλωση υλικών
Έκδοση Μαθητικών Εντύπων
Παραγωγή ψηφιακού υλικού για σημαντικά θέματα

VII. Άλλα θέματα
Προσωπικά δεδομένα
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR),), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των
γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα
τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά
εγγραφής,  αποτελεί  και  η  επίδειξη  του  Βιβλιαρίου  Υγείας  ή  άλλο  στοιχείο  από  το οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

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 Σύλλογο Γονέων. 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 δάσκαλο/στη δασκάλα της
τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον
Διευθυντή/στη Διευθύντρια του Σχολείου.

II. Γονείς και Κηδεμόνες

Φροντίζουν, ώστε τα παιδιά τους  να έρχονται έγκαιρα και ανελλιπώς στο Σχολείο και να
ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά ή αναρτώνται
στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του Σχολείου, ώστε να ενημερώνονται για θέματα
λειτουργίας του Σχολείου.

Συνεργάζονται  αρμονικά  σε  προσωπικό  επίπεδο,  αλλά  και  μέσω  του  Συλλόγου  Γονέων  με  τη
Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.

Προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν  τα  παιδιά  τους
(υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης),  που
μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη
συνδρομή του Σχολείου.

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη
δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο
χώρος του Σχολείου.



Οφείλουν  ακόμη  να  γνωστοποιούν  στον/στη  δάσκαλο/α  της  τάξης  και  στη  Διεύθυνση κάθε
ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί άλλο παιδί εκτός της
οικογενείας  του  μέσα  στον χώρο του Σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα,
συζητείται πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα και
στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τη Διεύθυνση. Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν
έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του Σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους
εκπαιδευτικούς. 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες
ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να
ενημερώσει άμεσα το Σχολείο.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης,  είναι
απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το Σχολείο στο τηλέφωνο: 2385022480, όπως, επίσης, και
το Σχολείο να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την οικογένεια.

Ο  γονέας-κηδεμόνας  μαθητή  που  συλλαμβάνεται  να  προκαλεί  βανδαλισμούς στη  σχολική
περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή για την αποκατάσταση των ζημιών.

Το Σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων
στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών
αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας
του  «άλλου»,  η  ενσυναίσθηση,  ο  σεβασμός  όλων  σε  κοινούς  συμφωνημένους  κανόνες,  η
περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας, κ.λπ.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και
Κηδεμόνων  των  μαθητών.  Το  γενικότερο  κλίμα  στον  σχολικό  χώρο  επηρεάζεται  από  την  καλή
συνεργασία των εκπαιδευτικών, της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων για την προαγωγή του
σχολικού έργου,  αλλά και το αντίστροφο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να διευκολύνει το
εκπαιδευτικό και κοινωνικοποιητικό έργο του Σχολείου με τη συνδρομή και τη συνεργασία του.
Είναι  προφανές,  ότι  η  ευθύνη  του  εκπαιδευτικού  έργου  ανήκει  στην  αρμοδιότητα  των
εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του κάθε Σχολείου. 

ΙII. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι  συναντήσεις  για  ενημέρωση  των  γονέων/κηδεμόνων  με  τους  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.

Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος
ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην διαγωγή και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

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

Για  οποιαδήποτε  έκτακτη  περίπτωση  οι  γονείς  επικοινωνούν  τηλεφωνικά  με  το  Σχολείο  και
κανονίζουν ραντεβού με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου,  πραγματοποιείται  παιδαγωγική συνάντηση
του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών,
προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και για  την επίδοση του Ελέγχου



προόδου.

Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να
ενημερώνουν άμεσα τους 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/δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών,
για την  παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων, κ.λπ.

Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου και
να ενημερώνονται υπεύθυνα και άμεσα για τα θέματα του Σχολείου. 

Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε  οι  ίδιοι  ή πρόσωπα που έχουν
εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διευθύντρια ή τον/την Εκπαιδευτικό της τάξης.
 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου.
 Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.

VI. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. 

Ο Σύλλογος Γονέων και 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 τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του
Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

VII. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος
Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων
που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας σίτισης, στην υγιεινή, στην
ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης
της υλικοτεχνικής υποδομής.

VI. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη
όλων,  μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή
του.

5. Πολιτική του Σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους

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  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 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.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία
της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και
πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

 6. 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,
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/τη  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.

     
Φλώρινα, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Διευθύντρια

Ευγενία Γάκη



     Εγκρίνεται

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
 

           Κωστελίδου Αναστασία

          Ημερομηνία: 30-09-2022

 Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Ημερομηνία: 30-09-2022

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγές

o Πηγές Νομοθετικές ρυθμίσεις - Ν.4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 
o ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία  δημοτικών σχολείων» - Προγραμματισμός εκπαιδευτικού 

έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023, αρ. Πρωτ. 1614/Υ1/8-
1-2020.

o Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)
o Σχολικός Οδηγός - Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων 

Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
o ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1989) - Συνήγορος του Παιδιού Οργάνωση και 

λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. 
o ΠΔ 201/1998.
o Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων-ΥΠΕΠΘ. Σύνδεσμος
o  Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΙΕΠ (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021 κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
50/22-10-2020 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ) (σύνδεσμος)

o Εσωτερικός κανονισμός Δημοτικού Σχολείου Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά. Σύνδεσμος 
o Εσωτερικός κανονισμός Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου. Σύνδεσμος 
o Εσωτερικός κανονισμός Δημοτικού Σχολείου 3ο Κερατσινίου. Σύνδεσμος 
o Εσωτερικός κανονισμός Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών Τρικάλων. Σύνδεσμος
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http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/1566-85-me-tropopiisi--index.htm

	Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
	2. Λειτουργία του Σχολείου
	I. Διδακτικό ωράριο
	II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών
	III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου
	Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες 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. Το εκάστοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

	IV. Προσευχή – Εκκλησιασμός
	V. Σχολικές γιορτές - Διδακτικές Επισκέψεις
	Α. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
	IV. Σχολική εργασία
	V.Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
	Οι εκπαιδευτικοί
	Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
	Οι μαθητές/μαθήτριες

	VI. Παιδαγωγικός έλεγχος - κυρώσεις
	Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον /την εκπαιδευτικό υπεύθυνο/η της τάξης, τον/τη Διευθυντή/ Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον/την Συντονιστή/ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.
	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
	ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
	Το Σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Κάθε εκπαιδευτικός του Σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή και τον/την υπεύθυνο/η της ιστοσελίδας στους διαδικτυακούς τόπους του Σχολείου ό, τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του Σχολείου και του τμήματός του. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για διάφορα θέματα του Σχολείου από την ιστοσελίδα
	
	ΚΥΛΙΚΕΙΟ
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	VI. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο Σχολείο
	Διδασκαλία με διαδραστικούς πίνακες και ψηφιακές τάξεις
	Ανακύκλωση υλικών
	Έκδοση Μαθητικών Εντύπων
	Παραγωγή ψηφιακού υλικού για σημαντικά θέματα
	VII. Άλλα θέματα

	Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας
	II. Γονείς και Κηδεμόνες
	VI. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
	VII. Σχολικό Συμβούλιο
	VI. Η σημασία της σύμπραξης όλων

	5. Πολιτική του Σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους
	Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
	Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

	6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του
	Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγές

		2022-10-10T09:51:01+0300
	Evgenia Gaki


		2022-10-10T11:37:10+0300
	Anastasia Kostelidou


		2022-12-06T15:46:26+0200
	OLGA MYLONA




