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Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για  να ενταχθούν ομαλά σε αυτήν. Η 

εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί 

σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 

Ο σχολικός κανονισμός είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να 

πραγματοποιείται το έργο του σχολείου. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη 

θεραπεία, αφορά δε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

διευθυντές, γονείς). 

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική κοινότητα και 

ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την πραγματοποίηση του έργου στο σχολείο. 

 

Επομένως: 

 

1. Ο Διευθυντής με το κύρος, την πειθώ και το ήθος του ασκεί το πολύπλοκο διοικητικό 

και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το εκπαιδευτικό και 

διοικητικό προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

όπως επίσης με το Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους 

ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους τους ιεραρχικούς προϊσταμένους. 

 

2. Ο Διευθυντής οφείλει να είναι έντιμος, δίκαιος, αντικειμενικός και να μην υιοθετεί 

διαφοροποιημένη κατά περίπτωση συμπεριφορά προς καθηγητές και μαθητές. 

 

3. Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, καθοδηγητικός 

αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι σύννομες και παιδαγωγικά 

ορθές. 

 

4. Οφείλει να ενημερώνει και να τηρεί την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβεται τη 

διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζεται στενά με τον υποδιευθυντή του σχολείου, τους 

εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς και ειδικούς συμβούλους για θέματα που αφορούν στη 

σχολική κοινότητα. 

 

5. Πρέπει να είναι εχέμυθος και να σέβεται το απόρρητο των αποφάσεων του Συλλόγου 

των Διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα 

καθηγητών, μαθητών και γονέων. 

 

6. Οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους 

μαθητές για θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα καθώς και υπηρεσιακά θέματα, 

επιμορφωτικές δράσεις κλπ. 

 

7. Ο διευθυντής οφείλει να φροντίζει για την επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής στο 

σχολείο προς διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών. 

  
 


