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Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  
Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την 

προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως ελεύθεροι 
πολίτες με κριτική σκέψη και να αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες έχουν κυρίαρχο ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία και στην κοινωνική ζωή τους, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέ-
λεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η λειτουργία μέσα σε μια συλλογικότη-
τα, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική 
συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της           δημοκρατίας. 

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

• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επι-
τυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

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

• Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοι-
νότητας. 

• Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκα-
λίας, μάθησης και εργασίας. 

 
Λειτουργία του Σχολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 
Για το σχολικό έτος 2021-22 το πρόγραμμα του Σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 

Πρωινή Ζώνη:  
o υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 07:00 έως 07:15 
o λήξη Πρωινής Ζώνης: 08:00 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 
o υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15. 
o λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (ε-

ξάωρο) 
Ολοήμερο πρόγραμμα 
(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο) 

o έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 
o λήξη των δραστηριοτήτων Διευρυμένου  Ολοήμερου προγράμματος: 17:30. 

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα ανα-
χώρησης από το σχολείο, στις 14:55 ή στις 15:50 ή στις 17.30. 

 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απα-

ραίτητες 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 αποφυγή του συνωστισμού κατά την αποχώρηση, οι μαθητές/τριες των  Α2, Β1 ,Β2, 
Γ2,Γ3 και ΣΤ3 τάξεων θα χρησιμοποιούν την πίσω καγκελόπορτα της αυλής, ενώ οι μαθητές 
των  Α1, Γ1 , Δ1, Δ2, Δ3, Ε1, Ε2, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2 τάξεων την κεντρική είσοδο/έξοδο του σχολείου.  

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:15. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το σχολείο πριν τη 
λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο κηδεμόνας για να προ-
σέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του. Σε καμία περίπτωση δεν α-
ποχωρεί μαθητής/τρια πριν την λήξη των μαθημάτων χωρίς συνοδεία κηδεμόνα. 

 
Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά 
το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολεί-
ου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκε-
ται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή 

τους, περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δεν φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη 
συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθη-
τών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να πα-
ρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνο-
δών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν 
το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

Όσοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες αποχωρούν χωρίς συνοδεία γονέ-
ων/κηδεμόνων, έχουν καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.  

Τέλος, 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 Σχο-
λείου και τον/την υπεύθυνο/η δάσκαλο/α του τμήματος.   

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 
Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυ-

κλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύ-

ντριας . 

 
Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

II. Ι. Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και επο-

πτεύεται  από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερι-
νές απουσίες και τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτη-
ση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο 
των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχο-
λείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά τον νόμο οι γο-
νείς/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 εγκύκλιο. 



III. Σχολικοί χώροι 
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιου-

σιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον 
του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με 
το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθου-
σες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες 
και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. 

 
IV. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, ό-
πως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται 
η πιθανότητα ατυχημάτων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εφημερία γίνεται ενισχυμένη σε αριθμό εκπαιδευτικών. 
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταί-

ος/τελευταία.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθου-

σες ή στους διαδρόμους του σχολείου. 

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

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/τριες προσέρχονται στις αίθουσες 
διδασκαλίας, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθη-
μα, ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

 
 

Οι μαθητές/μαθήτριες 
 
• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας. 

• Έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τον σεβασμό των συμμαθητών τους, των εκπαι-
δευτικών του σχολείου και των γονέων, ανεξάρτητα από χρώμα, φύλο, εθνικότητα, 
φυλή, θρησκεία. Πρέπει να έρχονται στο σχολείο με όλο το απαραίτητο υλικό που 
απαιτείται καθημερινά και να μπορούν να απολαμβάνουν τη φοίτησή τους σε ένα 
πλαίσιο δημιουργίας, εργασίας και χαράς. 

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενερ-
γά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθη-
μα, 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 εμπό-
διο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους 

• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.  
• Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχο-
λογική). 
• Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογι-

κής ή και  σωματικής συμπεριφοράς, απευθύνονται στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευ-
τικό τμήματος, στους εφημερεύοντες ή στη Διευθύντρια του Σχολείου.  



V. Παιδαγωγικός έλεγχος 
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνερ-

γασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο/υπεύθυνη της τάξης, 
τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συ-
ντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγι-
κή αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμά-
των του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπε-
ριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία 
σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 

VI. Άλλα θέματα 

o Προσωπικά δεδομένα 
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των με-
λών της σχολικής κοινότητας.  

o Κατοχή και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών  
 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε 
άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και 
ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο 
οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας γενικότερα, και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, 
laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιούν και τον δικό τους 
προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις α-
νάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας 
τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

 
 

 
 

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 γο-
νείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύ-
εται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον δάσκαλο/στη 
δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, 
απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου. 

 
 
 
 



ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 
Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαι-

δευτικούς  προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 
o Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που 

αφορούν  στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
o Μια φορά τουλάχιστον τον μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του 

τμήματος  ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μα-
θητών/μαθητριών. 

o Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση 
o Κατά την επίδοση του Ελέγχου Προόδου ανά τρίμηνο. 
Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνά-
ντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθη-
τών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. 

o Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών. 
 
Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προ-

βλεπόμενες  ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 
 
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 ι-
σχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή 
ενημερωτικών σημειωμάτων. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέ-
πτονται τον Ιστότοπο του Σχολείου, και να ενημερώνονται υπεύθυνα  και γρήγορα για τα 
θέματα του Σχολείου.  

 

 
 

III.  Η σημασία της σύμπραξης όλων 
Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από 

τη σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθύντριας, Συλλό-

γου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Σχολικού Συμβουλίου− για να επιτύχει 

στην αποστολή του. 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  εργάζεται και κινείται στα πλαίσια των αρμοδιοτή-

των του, για την αρμονική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φι-
λοξενίας και δραστηριοποίησης μιας ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού απαιτούν αυξημένο 
βαθμό ετοιμότητας  έναντι των κινδύνων αυτών. 

 
Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τα-

κτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλο-
ποιούνται ασκήσεις  ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

 
 
 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του  

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγ-
χρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του 
Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γο-
νείς/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 του. 

 
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρ-
χές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συ-
νεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

 
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά 

με τον κανονισμό του σχολείου. 


