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Σηξ. Παξαζθεπνπνχινπ 37-39 

Σρνιηθό έηνο 2021-2022 

Δζωηεξηθόο Θαλνληζκόο Σρνιηθήο Μνλάδαο 

 

Με ηνλ φξν "Σρνιηθφο Καλνληζκφο" ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ 

θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα  πξαγκαηνπνηείηαη 

αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε αλνρή θαη αλαγλψξηζε. Σην πιαίζην 

απηφ ν φξνο "ζρνιηθή πεηζαξρία" απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη 

αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ 

ζρνιείνπ.  

Η ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο. Τν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα 

εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. Η εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

Η δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη 

θαλφλεο, φξηα, θαηαλνκή ξφισλ θαη επζπλψλ, ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο 

νκάδαο.  

Κάζε καζεηήο είλαη κηα μερσξηζηή θαη αλεπαλάιεπηε πξνζσπηθφηεηα 

πνπ δηθαηνχηαη λα ηελ εθθξάδεη θαη λα ηελ αλαπηχζζεη ειεχζεξα κέζα ζηελ 

νκάδα. Δπίζεο, ν καζεηήο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη αηνκηθή αλαγλψξηζε θαη 

πξνζσπηθή νινθιήξσζε κε ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

Παξάιιεια φκσο ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνζέμεη ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηνπ καζεηή σο κέινο ηεο νκάδαο. Έηζη θαηαμηψλεηαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, απνθηά θνηλσληθή ππφζηαζε θαη θαιιηεξγεί 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε.  

Τν άηνκν θαηαμηψλεηαη σο κέινο ηεο νκάδαο. Δθεί δεη, απνθηά 

γλψζεηο θαη πείξα, θαιιηεξγεί ζπλαηζζήκαηα, αμηνπνηεί θαη ραίξεηαη ηα 
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επηηεχγκαηα ησλ άιισλ, θαηαζέηεη ηα δηθά ηνπ, δεη απφ ηελ νκάδα, ηελ 

ππεξαζπίδεηαη θαη, αλ ρξεηαζηεί, είλαη πξφζπκνο λα ππνβιεζεί ζε ζπζίεο γη' 

απηήλ. 

Τν ζρνιείν ινηπφλ, κε ηελ αγσγή πνπ πξνζθέξεη, έρεη ην δχζθνιν 

ξφιν λα ζπκβηβάζεη ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία. Τν άηνκν έρεη ην δηθαίσκα 

λα απαηηεί ζεβαζκφ θαη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη 

δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Γηθαηνχηαη δειαδή ειεπζεξίαο ε νπνία γελλά αζθάιεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. 

Παξάιιεια φκσο ε θνηλσλία λνκηκνπνηείηαη λα απαηηήζεη ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ απνηειεί κία 

κεγάιε δπζθνιία ζηελ αγσγή ηελ νπνία αζθεί ην ζρνιείν, γηαηί νθείιεη λα 

ζπλδπάζεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ θνηλσληθή επζχλε. 

Ο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ κπνξεί λα έρεη 

ηε κνξθή θαζεθνληνινγίνπ. Τν δεηνχκελν είλαη έλαο ζρνιηθφο θαλνληζκφο 

πνπ: 

 δε ζα ζεσξεί ηε ζρνιηθή πεηζαξρία σο απηνζθνπφ αιιά κέζν 

παηδαγσγηθφ γηα ηελ νκαιή ζρνιηθή δσή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ 

 ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη 

θάζε θνξά 

 ζα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηθαηξφηεηα  

 ζα έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα 

 ζα είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

 ζα πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη κέζα πεηζάξρεζεο κε 

έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαη φρη ζηε ζεξαπεία 

 ζα αθήλεη πεξηζψξηα γηα απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ καζεηψλ 

 ζα πξνάγεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ ππεπζπλφηεηα 

 ζα πεξηέρεη ινγηθέο, γεληθά απνδεθηέο, θαηαλνήζηκεο θαη 

εθαξκφζηκεο δηαηάμεηο 

 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Σρνιηθήο Μνλάδαο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε 

ηε Σρνιηθή Ννκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Νφκν ππ’αξηζκ. 1566/1985 

πεξί Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο  ηεο Πξσηνβάζκαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο θαη άιισλ Γηαηάμεσλ θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 201/1998 

πεξί Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ.  

Έξρεηαη σο εθ ηνχηνπ ν παξψλ Σρνιηθφο Καλνληζκφο λα θαζνξίζεη κε 

αθξίβεηα ηηο αξρέο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σρνιείνπ καο, ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε λα ηα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο, ηνπο Μαζεηέο θαη ηηο Μαζήηξηεο, ηνπο Γνλείο θαη ηνπο 

Κεδεκφλεο.  

Σηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο φπσο αθξηβψο θαη ζηηο ζρέζεηο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα κπνξνχκε λα αλαδεηθλχνπκε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο καο. Απφ ηε πιεπξά καο σο Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ 

βνεζάκε λα αλαπηπρζνχλ νη ζρέζεηο καο φηαλ: 

• δηακνξθψλνπκε ηε δηθή καο άπνςε θαη γλψκε θαη είκαζηε έηνηκνη λα 

ζθεθηνχκε θαη λα αλαιάβνπκε δξάζε 

• αληηκεησπίδνπκε θαηάκαηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

• απνιακβάλνπκε ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγνχκε ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο 

• δείρλνπκε ελδηαθέξνλ γηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο θαη 

αλαιακβάλνπκε ηηο ππνρξεψζεηο καο 

• ζεβφκαζηε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ 

• δηακνξθψλνπκε ην ραξαθηήξα καο κε βάζε ηηο αμίεο πνπ έρνπκε 

δερηεί 

• είκαζηε επέιηθηνη ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη κπνξνχκε λα 

αιιάδνπκε θαη λα πξνζαξκνδφκαζηε 

• αληηκεησπίδνπκε ηε δσή κε αηζηνδνμία θαη θαιή δηάζεζε 

• δίλνπκε έκθαζε ζην δηάινγν θαη ηε ζπλελλφεζε σο κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

Παξνπζηάδνληαο θαζεκεξηλά θαη θαηαζέηνληαο κε ηέηνην ηξφπν ηελ 

πξνζσπηθή καο χπαξμε ελψπηνλ θαη αλάκεζα ζηνπο Μαζεηέο καο ηνπο 

εκπλένπκε θαη ηνπο δηαπαηδαγσγνχκε. 
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Φνίηεζε θαη Σρνιηθή Εωή 

Έλαξμε εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο-πξνζέιεπζε καζεηώλ 

Τν θαζεκεξηλφ εκεξήζην ζρνιηθφ πξφγξακκα αξρίδεη ζηηο 8.00 κε 

ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ππεχζπλνη 

Δθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο ζηηο θαγθειφπνξηεο 

ησλ νδψλ Παξαζθεπνπνχινπ-Θαιή Μηιεζίνπ -Μίκαληνο θαη νη Γνλείο–

ζπλνδνί απνρσξνχλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ (8.00-

8.15) δελ παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαλείο άιινο 

εθηφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

          Λφγσ ηεο παλδεκίαο, φινη νη καζεηέο θαηά ηελ άθημή ηνπο ζην 

ζρνιείν δελ παξακέλνπλ ζην πξναχιην κέρξη λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη 

,νχηε ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρψξν, αιιά νδεγνχληαη ζηελ 

ηάμε ηνπο φπνπ ηνπο πεξηκέλεη ν δηδάζθσλ ηεο 1εο δηδαθηηθήο ψξαο. 

  Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν έγθαηξα. Κάζε 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη εγείξεη ζέκαηα ππεπζπλφηεηαο ηνπ 

καζεηή.  

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ζέκαηα πγείαο, επίζθεςε ζε 

γηαηξφ), ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ 

ηειεθσληθά. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζέιεπζε ηνπ καζεηή/ηεο 

καζήηξηαο πνπ αξγνπφξεζε είλαη δπλαηφ λα γίλεη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξψηνπ δηαιείκκαηνο, δειαδή κεηαμχ 9.40-10.00 πκ., φπνπ αλνίγνπλ 

ηηο εηζφδνπο νη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί. 

Απνπζίεο καζεηώλ 

Η θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαηαγξάθεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, (ΠΓ 201/98, άξζξν 11, παξ. 2, εδαθ.α) ζην πιαίζην ηεο 

επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο. 

Οη απνπζίεο θαηαρσξνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ’’my 

school’’ ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. 

 

Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαγωγή καζεηώλ  

Βαζηθέο αξρέο  

Άκεζνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο, ψζηε λα δηεμάγεηαη απξφζθνπηα ε ζρνιηθή εξγαζία. 
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Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ 

ππεπζπλφηεηα, απηνπεηζαξρία θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο. 

 

Γεληθνί θαλόλεο  

Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην Σρνιείν νη καζεηέο νθείινπλ λα 

ζέβνληαη, λα ππαθνχνπλ θαη λα ζπλελλννχληαη κε ηνπο δηδάζθνληεο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ θνζκηφηεηαο, ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

Σρνιείνπ θαη ηνπο λφκνπο ηεο Πνιηηείαο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ηζρχεη θαη θαηά ηε 

κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην Σρνιείν κε ηα κηζζσκέλα 

ιεσθνξεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδξνκψλ, πεξηπάησλ, πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη, γεληθά, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ 

κε απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα. 

 

Ηδηαίηεξα ζνβαξά παξαπηώκαηα 

Τν Σρνιείν καο ζεσξεί ηα παξαθάησ παξαπηψκαηα ησλ καζεηψλ σο 

ζνβαξέο παξαβάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη ηα αληηκεησπίδεη 

αλαιφγσο: 

α. Καηνρή ζην ζρνιείν νπνηνπδήπνηε επηθίλδπλνπ νξγάλνπ ή 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο. 

β. Μεξηθή ή νιηθή δεκηά πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ Σρνιείνπ, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν. 

γ. Καηαζηξνθή ή θινπή αηνκηθήο πεξηνπζίαο καζεηή. 

δ. Κάζε εζειεκέλε ελέξγεηα πνπ έρεη σο ζθνπφ ή ζπλέπεηα ηε 

δηαηάξαμε ηεο ηάμεο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ρψξν ηνπ 

Σρνιείνπ. 

 

Σπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε  

• Με ηελ είζνδό ηνπο ζηελ αίζνπζα νη καζεηέο πξέπεη λα 

θάζνληαη ζηα ζξαλία ηνπο κε ηε δηάηαμε πνπ έρεη νξίζεη ν δάζθαινο 

ηεο ηάμεο. 

 • Γηα λα κεηαθηλεζνύλ νη καζεηέο κέζα ζηελ αίζνπζα γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν ή γηα λα απνπζηάζνπλ, δεηνύλ άδεηα από ηνλ 

δηδάζθνληα.  
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• Ζ απζάδεηα θαη νη αληηξξήζεηο πνπ δηαηππώλνληαη κε 

αγέλεηα ζεωξνύληαη θαθή ζπκπεξηθνξά. 

• Δίλαη όινη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ πίλαθα, ηωλ 

ζξαλίωλ θαη γεληθά ηεο αίζνπζαο. Δηδηθόηεξα ζην πξναύιην, ζηνπο 

δηαδξόκνπο θαη ζηηο ηάμεηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηα ζθνππίδηα ηνπο 

ηνπο θάδνπο απνξξηκκάηωλ. 

• Τν θηιηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε είλαη επηζπκία όιωλ. Γελ 

πξέπεη όκωο νη καζεηέο λα μεπεξλνύλ ηα όξηα ηεο εππξέπεηαο. Γηα 

λα κηιήζεη θάπνηνο καζεηήο ζηελ ηάμε, ζεθώλεη ην ρέξη θαη 

πεξηκέλεη λα ηνπ δνζεί ν ιόγνο. 

• Τν κάζεκα ηειεηώλεη κε ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ, αιιά 

παξακέλνπλ όινη νη καζεηέο ζηηο ζέζεηο ηνπο, ωζόηνπ δώζεη ηελ 

άδεηα ν δηδάζθνληαο. Τόηε βγαίλνπλ από ηελ αίζνπζα κε ηάμε. 

• Όπνπ επηβάιιεηαη ε κεηαθίλεζε ηωλ καζεηώλ γηα ηε 

δηδαζθαιία άιινπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζύκθωλα κε ην 

Δβδνκαδηαίν Ωξνιόγην Πξόγξακκα, νη καζεηέο πξέπεη λα θηλνύληαη 

ζηνπο δηαδξόκνπο ήζπρα θαη πεξπαηώληαο ρωξίο λα ελνρινύλ ηε 

δηεμαγωγή ηνπ καζήκαηνο ζηα ππόινηπα ηκήκαηα.  

 

Σπκπεξηθνξά ζηα δηαιείκκαηα 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ φινη νη καζεηέο βγαίλνπλ ζην 

πξναχιην. Η παξακνλή ζηηο αίζνπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα 

(π.ρ. ζεηζκφο). 

 Λφγσ ηεο παλδεκίαο γηα θάζε ηάμε έρεη νξηζηεί ζπγθεθξηκέλνο ,ζην 

πξναχιην,ρψξνο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα βξίζθνληαη νη καζεηέο ζηα 

δηαιείκκαηα 

 Μεηαθηλνχληαη σο ην πξναχιην πεξπαηψληαο. Αλ πξφθεηηαη λα 

θαηέβνπλ ή λα αλέβνπλ ζθάιεο, ην θάλνπλ κε πξνζνρή θαη απφ δεμηά 

θξαηψληαο ηελ θνππαζηή ηεο ζθάιαο, φπνηε είλαη εθηθηφ. Οη 

αίζνπζεο παξακέλνπλ άδεηεο, γηα λα αεξίδνληαη. 

 Σε πεξηπηψζεηο πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν 

ζην πξναύιην θαηά ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο, νη καζεηέο 

παξακέλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη επηηεξνύληαη από ηνλ 
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εθπαηδεπηηθό ηεο  πξνεγνύκελεο δηδαθηηθήο ώξαο. Σηνλ ρώξν 

απηό θηλνύληαη κε εξεκία, δελ ηξέρνπλ νύηε θωλάδνπλ.  

 Θαηά ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο ηα παηδηά κπνξνύλ λα 

γεπκαηίζνπλ ηξόθηκα πνπ θέξλνπλ από ην ζπίηη ηνπο ή 

αγνξάδνπλ από ην θπιηθείν. Σην θπιηθείν ηνπ Σρνιείνπ καο 

ππάξρνπλ κόλν ηα εγθεθξηκέλα είδε από ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο.  

 Σηε ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/ηξηεο παξαηάζζνληαη 

θαηά ηκήκα θαη νδεγνύληαη από ηνπο ππεύζπλνπο 

εθπαηδεπηηθνύο νξγαλωκέλα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  

Τα δηάθνξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο Γνλείο 

θαη κε θαη ηνπο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ., γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.  

Σε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, ιακβάλεηαη 

ζνβαξά ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Π.Γ 201/98 (ΦΔΚ 161, η. Α΄) 

Γηα νπνηνδήπνηε παηδαγσγηθφ ή καζεζηαθφ ζέκα νη καζεηέο  

απεπζχλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ή ηεο εηδηθφηεηαο θαη αλ είλαη 

αλαγθαίν λα ελεκεξψλεηαη θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ.  

 

Φνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγωγήο εληόο ζρνιηθνύ ωξαξίνπ 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο 

ή θαξκαθεπηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ κε εμεηδηθεπκέλεο 

πξάμεηο (ρνξήγεζε θαξκάθνπ απφ ην ζηφκα, ή ζε ελέζηκε κνξθή) ζε 

εηδηθνχ ηχπνπ αζζέλεηεο ησλ καζεηψλ (εθεβηθφο δαραξψδεο δηαβήηεο, 

επηιεπηηθέο θξίζεηο θ.ά) αιιά θαη ζε επνρηαθέο ηψζεηο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, νθείινπλ λα αηηνχληαη ηελ 

άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο πξνθεηκέλνπ λα εηζέξρνληαη νη ίδηνη, ή άιιν πξφζσπν 

ην νπνίν ζα ππνδείμνπλ ζρεηηθά, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα ηε 

ρνξεγήζνπλ, επηδεηθλχνληαο θάξηα αξλεηηθνχ self test. Φ.7/495/123484/Γ1/4-

10-2010 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. 

 

Αζθάιεηα καζεηώλ 
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Με ζθνπφ λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη λα 

απνηξέπεηαη ε αλαίηηα είζνδνο θαη έμνδνο ηνπο απφ ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε είζνδνο αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ζηελ κε αξηζκ. 2368/Γ2/9-1-2007 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ., 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 Οη πφξηεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ 

θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ. 

 Η απνρψξεζε ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηεο ηάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 13.15 γηα ην 

πξσηλφ σξάξην θαη ζηηο 15.00 ή 16.00 (ζχκθσλα κε ηε γξαπηή 

δήισζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα) γηα ην νινήκεξν πξφγξακκα. 

Παξαθαινχληαη νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ λα είλαη 

ζπλεπείο ζην σξάξην απνρψξεζεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

εθεκεξεχνληεο ζην έξγν ηνπο. Τπρφλ θαζπζηεξήζεηο θέξλνπλ ζε 

δχζθνιε ζέζε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο. 

 Οη καζεηέο/καζήηξηεο πνπ απνρσξνχλ αζπλφδεπηνη/εο απφ ην 

Σρνιείν πξέπεη λα έρνπλ πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή Υπεχζπλε Γήισζε 

ησλ γνλέσλ ηνπο.  

 Απνρψξεζε καζεηή απφ ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ γίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ έρνπλ 

ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ (ελεκέξσζε 

θαη ζχκθσλε γλψκε γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, εμαζθάιηζε ζπλνδείαο 

καζεηψλ κε επζχλε ησλ γνλέσλ).  

Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπλνδφο ηνπ καζεηή αλαγξάθεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαη ππνγξάθεη ζε εηδηθφ έληππν, πνπ ηεξείηαη ζην 

γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο, πξηλ ηελ έθηαθηε απνρψξεζε ηνπ 

καζεηή.  

Σε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο/ε καζήηξηα είλαη άξξσζηνο/ε, βήρεη 

έρεη ππξεηφ θαη άιια ζνβαξά ζπκπηψκαηα είλαη εχινγν λα παξακείλεη ζην 

ζπίηη γηα αλάξξσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδεηθλχεηαη ζπλνιηθά 

ππεπζπλφηεηα γηα ηελ πγεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ 

Σρνιείνπ. Δίλαη απαξαίηεην νη γνλείο ηνπ καζεηή πνπ απνπζηάδεη λα 

ελεκεξψλνπλ ην Σρνιείν, έζησ θη αλ απνπζηάδεη κφλν κία εκέξα.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ απαγνξεχεηαη ηα παηδηά λα 

θέξλνπλ θαη λα παίδνπλ κε κπάιεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά 

ηειέθσλα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ 

δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηθφλαο θαη ήρνπ εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ. Τν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ή εθηφο ηνπ Σρνιείνπ. 

 

Σπλεξγαζία Σρνιείνπ-Γνλέωλ  

Τν Σρνιείν καο απνδίδεη εμαηξεηηθή βαξχηεηα ζην ξφιν ηεο 

ζπλεξγαζίαο Σρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο.  

Θεσξεί ζεκαληηθή ηελ παξνπζία θαη ησλ δπν γνλέσλ ζηηο 

παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ην Σρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Δθπαηδεπηηθνί θαη Γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Οη Γνλείο είλαη θαιφ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κφλν 

θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο ζπλαληήζεηο ή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. 

Γηαθνξεηηθά νη Δθπαηδεπηηθνί ζα ρξεηαζηεί λα παξαβιέςνπλ θάπνηα άιιε 

εξγαζία πνπ έρνπλ εθείλε ηελ ψξα (δηφξζσζε, επηηήξεζε απιήο- 

δηαδξφκσλ θ.ά.). 

Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε άλνδνο ή ε είζνδνο ησλ Γνλέσλ ζηηο ηάμεηο 

ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο ή ηνπ καζήκαηνο.  

Δίλαη δπλαηφ, θαηά ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο, ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ δηαθσλίεο θη εληάζεηο. Ίζσο θαλεί πνιχ 

δειεαζηηθφ γηα ηνπο ελειίθνπο, γνλείο θη εθπαηδεπηηθνχο, λα παξέκβνπλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο, δε δίλεηαη ε αίζζεζε ζηνπο καζεηέο πνπ 

δηαθσλνχλ ή ζπγθξνχνληαη φηη βξίζθνληαη ζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο πνπ 

κπνξνχλ άκεζα κε ζπκπεξηθνξέο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπο λα επεξεάζνπλ. 

Δπίζεο αίξεηαη ε βεβαηφηεηα ζηνπο καζεηέο φηη ην ελήιηθν πεξηβάιινλ 

ηνπο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο, ηνπο ζεσξεί άμηνπο εκπηζηνζχλεο, ψζηε λα 

βξεζεί ιχζε θνηλήο απνδνρήο.  
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Απηνί νη παξάγνληεο δελ πξνάγνπλ ηελ σξίκαλζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη δελ θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο. Γελ πξνάγεη επηπιένλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ, αθνχ δηαξθψο ηνπνζεηεί 

ελδηάκεζνπο κεζνιαβεηέο απφ ην ελήιηθν πεξηβάιινλ. 

Γη’ απηφ ην ιφγν νη Γνλείο δελ παξεκβαίλνπλ ζηηο δηαθσλίεο ησλ 

καζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζην ρψξν ηνπ Σρνιείνπ. Σπλεξγάδνληαη φκσο κε ην 

Σρνιείν θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο.  

Με θαηάιιεινπο παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο θη επνπηεία νη 

Δθπαηδεπηηθνί γηα ηηο ππνζέζεηο δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

καζεηψλ ζην Σρνιείν παξαθνινπζνχλ, θαηαγξάθνπλ, εθαξκφδνπλ εηδηθά 

πξνγξάκκαηα θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο αληιψληαο απφ ηελ επηζηήκε ηνπο. 

Παξεκβαίλνπλ δε, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν.  

Σεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Covid-19 ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζα γίλεηαη «εμ Απνζηάζεσο». 

Βηβιηνζήθε 

Η Βηβιηνζήθε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ άηππνπ 

παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ θαη εμππεξεηεί ηνπο 

καζεηέο καο.  

Ο ραξαθηήξαο ηεο βηβιηνζήθεο 

Η Σρνιηθή Βηβιηνζήθε απνηειεί νπζηαζηηθή ππνδνκή γηα ηε ζηήξημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Η Σρνιηθή Βηβιηνζήθε: 

1) Υπνζηεξίδεη πιεξνθνξηαθά θαη ηερλνινγηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ 

2) Λεηηνπξγεί σο ην ηερλνινγηθφ θέληξν ηνπ ζρνιείνπ. 

3) Δίλαη καζεζηαθφο θαη φρη απνζεθεπηηθφο ρψξνο. 

4) Αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηελ αλεχξεζε, 

αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

5) Πξνάγεη ηελ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε 

6) Υπνζηεξίδεη ηελ Δξεπλεηηθή/Βησκαηηθή Μάζεζε. 



 11 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δηαβάζκαηνο ζηνπο καζεηέο καο. Με ηε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο νη καζεηέο επηπιένλ εμνηθεηψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

δαλεηζκνχ θαη εθπαηδεχνληαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιή θαηάζηαζε θάηη πνπ 

δελ είλαη δηθφ ηνπο.  

Οη καζεηέο καο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δαλείδνληαη ειιεληθά θαη 

μελφγισζζα βηβιία. 

Η Βηβιηνζήθε πεξηκέλεη ηνπο καζεηέο καο γηα έλα ηαμίδη ζηνλ θφζκν 

ηεο γλψζεο, ηεο εμεξεχλεζεο, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο... 

 

 


