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ΔΙΑΓΩΓΗ 

  

Αγαπεηνί Γνλείο/Κεδεκφλεο θαη καζεηέο/ηξηεο, 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ καο  ζα πξέπεη φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο  

θνηλφηεηαο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Ζ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ καο, πνπ ελέθξηλαλ φια ηα κέιε 

ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζα βνεζήζεη, ψζηε ην έξγν θαη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε 

θάζε θνξά σο εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ρσξίο πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο δσήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ απξηαλνχο πνιίηεο ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο, κε 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη θνηλσληθή επαηζζεζία θαη επζχλε. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ην θιίκα κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζηελ 

ηάμε θαη ζην ρνιείν δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έρεη αλάγθε λα 

εληαρζεί ην παηδί. Μνξθέο ζπκπεξηθνξάο, ζρνιηθέο επηδφζεηο, θίλεηξα, αμίεο, 

ζηάζεηο θαη λφξκεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηελ αλάγθε ηνπ καζεηή/ηξηαο λα 

βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηελ νκάδα θαη λα έρεη ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζή ηεο. 

Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφηαην λα δηακνξθσζεί πεξηβάιινλ ζεηηθφ. 

2. ην πιαίζην ηνπ ρνιείνπ νη ξφινη κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κε βάζε 

ηηο επηδφζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο 

θαηαβάιινπλ νη καζεηέο/ηξηεο. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη απηά 

λα πξνβάιινληαη απφ ην ρνιείν. 

3. Έιιεηκκα ησλ παηδηψλ πνπ έρεη πξνέιεπζε θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή ή θπζηθή θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο κε θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ ή άιιν ραξαθηήξα, κέζα ζην 

ρνιείν θαη ζηηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρέζεηο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ ζηνηρεία 

δηάθξηζεο. 

Ζ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ελδνζρνιηθήο δσήο επηδξά θαη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο αληίζηξνθα ε δηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, εθφζνλ αλάκεζα ζηνλ 

καζεηή θαη ην ρνιείν ππάξρεη δπλακηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Δπλντθφ ινηπφλ 

πεξηβάιινλ ζρνιηθήο δσήο κέζα ζην νπνίν ην παηδί δεη, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

πξνζπαζεί λα θαηαμησζεί, ζα ιεηηνπξγήζεη πνιχ ζεηηθά. 

Δπηκέξνπο ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηα νπνία εληάζζνληαη ζε 

απηήλ ηε  θηινζνθία  αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

α) Σν ρνιείν πξέπεη λα ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο σο ππνρξέσζή ηνπο. Θεσξείηαη αθφκε θαιχηεξν λα είλαη νη 

ζπλζήθεο ηέηνηεο, ψζηε ν καζεηήο/ηξηα λα ραίξεηαη, λα επηδηψθεη θαη λα ζεσξεί ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ επγελή θηινδνμία. 

β) Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, φπσο είλαη νη ζρνιηθέο, νη εζληθέο θαη νη ζξεζθεπηηθέο 

γηνξηέο, νη αζιεηηθέο, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο 
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εθπαίδεπζεο θαη ησλ άιισλ θαηλνηφκσλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα 

γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη επζχλεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

γ) Μεγάιε ζεκαζία ζηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ έρνπλ ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο 

θαη νη θαλφλεο ηνπ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ξφισλ, ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο κε ζεβαζκφ 

θαη ρσξίο εληάζεηο είλαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο αγσγήο. Ζ δεκνθξαηία θαη ε 

δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη αξεηέο πνπ εκπεξηέρνληαη σο ζηνηρεία ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε πνπ είλαη απνζηνιή ηνπ ρνιείνπ. 

 

Ο παξψλ ρνιηθφο Καλνληζκφο έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

έρεη πξνζαξκνζζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ 16νπ Γ Ακαξνπζίνπ. Τπφθεηηαη ζε 

αλαζεσξήζεηο ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 
 
Σν φξακα θαη ν ζηφρνο ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ κειψλ ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ 

16νπ  Γ Ακαξνπζίνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα, 

ζέηνληαο ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ θαη ζθνπεχνληαο ζηε ζπλνιηθή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

ηφρνο είλαη έλα ρνιείν πνπ επηδηψθεη ηελ εμσζηξέθεηα κε ηε δηακφξθσζε ελφο 

δεκηνπξγηθνχ θαη αλνηθηνχ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ επαηζζεζία γηα ην 

πεξηβάιινλ-αεηθνξία, ηε βησκαηηθφηεηα θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, πνπ φρη κφλν 

επηδέρεηαη αιιά ελζαξξχλεη θαη δεκηνπξγεί θαηλνηνκία. 

Έλα ρνιείν εληαμηαθφ πνπ αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. 

Έλα ρνιείν ςεθηαθφ πνπ ζπκβαδίδεη αξκνληθά κε ηηο θιαζηθέο κνξθέο 

«πξνθνξηθφηεηαο» θαη «εγγξακκαηνζχλεο» θη φια απηά κέζα ζε έλα πιαίζην 

ζπλεξγαηηθφηεηαο, αιιειεγγχεο θαη νκαδηθνχ πλεχκαηνο. 

 

ΓΟΝΔΙ / ΚΗΓΔΜΟΝΔ 

 

 

1. Οη Γνλείο/Κεδεκφλεο εγγξάθνπλ ηνλ καζεηή/ηξηα ζην ρνιείν, επηθνηλσλνχλ κε ηνλ 

Γηεπζπληή θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, παξαθνινπζνχλ  ηε θνίηεζε, ην 

ήζνο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ελεκεξψλνπλ ππεχζπλα ην ρνιείν γηα φια ηα 

δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή/ηξηα θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζην ρνιείν. 

2. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή/ηξηα θαη πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην ρνιείν, ν πξψηνο πνπ πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη ν Γνλέαο/ Κεδεκφλαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηεί κε ην ρνιείν. 

3. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη έγθξηζε ηνπ Γνλέα/Κεδεκφλα, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε 
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λνκνζεζία. Δπίζεο ην ρνιείν κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ή ηελ έγθξηζε ηνπ Γνλέα/ 

Κεδεκφλα γηα θάπνηεο άιιεο εθδειψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε.  

  4. Ο Γνλέαο/Κεδεκφλαο δηθαηνχηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε γηα ηνλ 

    καζεηή/ηξηα θαη νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ νξίδεη ν εθάζηνηε     

    εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο. Δπίζεο νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξψλεη ην ρνιείν γηα    

    ζέκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην    

    ρνιείν. 
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζπλεξγαζία ρνιείνπ θαη 
Οηθνγέλεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη κεληαία ζπλεξγαζία Γηδαζθφλησλ- 
Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηηο 13:20. Γηα ηνπο Γηδάζθνληεο 
ηνπ Οινήκεξνπ ζηηο 15:00 (αλ έρνπλ νινθιεξψζεη ην σξάξηφ ηνπο) ή ζηηο 16:00. Ζ 
εκέξα ελεκέξσζεο θάζε Γηδάζθνληα είλαη ζηαζεξή γηα φιν ην έηνο,  Γηα 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο νη Γνλείο/Κεδεκφλεο. ην πιαίζην ηεο 
ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο Γηδαζθφλησλ-
Γνλέσλ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε. Ζ έθηαθηε ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
πξνθαζνξηζκέλε αίζνπζα θαη ζε θακηά πεξίπησζε ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο ηνπ 
ηκήκαηνο, ζηελ απιή, ηελ εμψπνξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζέιεπζεο, ηεο 
απνρψξεζεο, ηεο πξνζεπρήο ή ηεο εθεκεξίαο.  
Ζ ηξηκεληαία ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνηλή εκεξνκελία γηα φινπο ηνπο 
Γηδάζθνληεο ζηηο 13:20. Καηά ηελ ψξα απηή ηα παηδηά έρνπλ παξαδνζεί ζηνπο 
Γνλείο/Κεδεκφλεο, νη καζεηέο ηνπ Οινήκεξνπ παξαθνινπζνχλ θαλνληθά ην 
πξφγξακκα θαη ηελ επζχλε ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ 
έρνπλ νη Γνλείο/Κεδεκφλεο, φπσο έρνπλ εγθαίξσο ελεκεξσζεί. Καηά ηελ ηξηκεληαία 
ελεκέξσζε δε γίλεηαη ζπλεξγαζία πξν ησλ 13:20  θαη δε δίλνληαη έιεγρνη/ ηίηινη 
πξνφδνπ –ζπνπδψλ ζε καζεηέο.  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα νξηζηεί άιιε 
εκέξα απφ ηνλ Γηδάζθνληα θαη ηνλ Γνλέα.  
Οη Γνλείο/Κεδεκφλεο κέζσ ησλ αλαθνηλψζεσλ πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο/ηξηεο (ή 

αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ή απνζηέιινληαη ζην 

ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν ή δεκνζηεχνληαη ζην ηζηνιφγην ) ελεκεξψλνληαη γηα 

ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 

Οθείινπλ αθφκε λα γλσζηνπνηνχλ ζην  ρνιείν θαη ζηνλ Γηεπζπληή θάζε 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή/ηξηαο. 

Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί ή λα λνπζεηεί άιιν 

παηδί εθηφο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 

πξνθχςεη νη Γνλείο ελεκεξψλνπλ ηνλ Γάζθαιν ηεο ηάμεο ή ηνλ Γηεπζπληή νη νπνίνη 

θαη ζα δηεπζεηήζνπλ ην ζέκα. 

Γεληθφηεξα θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο δελ έρεη δηθαίσκα λα βξίζθεηαη ζην θηίξην ή 

ζην πξναχιην ηνπ ρνιείνπ ρσξίο λα έρεη πάξεη άδεηα (κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

επείγνπζαο πξσηλήο ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθνχ απφ Γνλέα γηα έθηαθην ζέκα). 

ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή  ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην ρνιείν, φπσο επίζεο θαη 

ην ρνιείν επηθνηλσλεί κε ηελ νηθνγέλεηα ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε καθξφρξνλεο ή 

επαλαιακβαλφκελεο απνπζίαο.   

Οθείινπλ φινη λα δεκηνπξγήζνπλ θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο ρνιείνπ Οηθνγέλεηαο. 
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ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ 
 

     Ο χιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σν ρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ 

πιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ  ρνιείνπ. Σα ζέκαηα φκσο ηεο 

παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ελδνζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη ην 

γεληθφηεξν θιίκα ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν επεξεάδνληαη απφ ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ. 

 

ΜΑΘΗΣΔ/ΣΡΙΔ 

Σν ρνιείν είλαη ν ρψξνο φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο πεξλνχλ πνιιέο ψξεο, καζαίλνπλ, 

δεκηνπξγνχλ, ζπλεξγάδνληαη, παίδνπλ, ραίξνληαη αιιά αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο. 

Οη θαλφλεο έρνπλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε πξφνδνο ησλ 

καζεηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη  απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Σν ρνιείν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο κηα θνηλφηεηα αγσγήο. Κνηλφο ζηφρνο φισλ 

ησλ κεηερφλησλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη φρη κφλν ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

αιιά θη ε πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ αμηψλ, φπσο ε ζπλεξγαζία θη ε αιιειεγγχε, ν 

ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ «άιινπ», ε ελζπλαίζζεζε, ν 

ζεβαζκφο φισλ ζε θνηλνχο ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο, ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, 

ε αγσγή πγείαο θ.η.ι. 

Σν ρνιείν απνηειεί ην θπζηθφ ρψξν αγσγήο θαη κάζεζεο, γηαηί αθξηβψο εμαζθαιίδεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ζπγθεθξηκέλεο θη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο αγσγήο. Γη’ απηφ πξέπεη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ λα είλαη ηαθηηθή, 

ελεξγφο θαη ζπζηεκαηηθή. Ζ ειιηπήο θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη κάιηζηα ρσξίο 

ζνβαξφ ιφγν, ππνλνκεχεη ην ζρνιηθφ έξγν θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξφνδν ηνπο. 

 Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο ηεξνχλ ην σξάξην ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο  ηδίσο ηεξνχλ 

ηελ ψξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη θάζε άιιεο ζρνιηθήο εθδήισζεο (πξσηλή 

πξνζεπρή, ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θ.ά.). 

 Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα δηθαηνινγείηαη κφλνλ φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο 

(αζζέλεηα, έθηαθηα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα θ.ά.). 

 ε πεξίπησζε αζζελείαο θαηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ρνιείν, κεηά απφ 

απνπζία ηξηψλ (3) εκεξψλ, ρξεηάδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Γνλέαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν, λα πάξεη ην παηδί ηνπ 

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο -ηελ ίδηα εκέξα- 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Καλέλα παηδί δελ απνρσξεί κφλν ηνπ πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

σξαξίνπ θαη γηα θαλέλαλ ιφγν αθφκε θη αλ ζπλαηλέζεη ηειεθσληθψο γη΄ απηφ ν 

Γνλέαο. Οη απνπζίεο είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Δάλ 

δελ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο ή αλσηέξαο βίαο θάζε απνπζία είλαη 

αδηθαηνιφγεηε. 
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 ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο/ηξηα απνπζηάδεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε 

Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ γηα ηνλ ιφγν ηεο απνπζίαο ηδηαίηεξα φηαλ ε απνπζία είλαη 

πνιπήκεξε. 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη 

ηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρνιείνπ, είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηε ε 

ζπκπιήξσζε Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο γηα ηνπο καζεηέο ζηελ έλαξμε ησλ Α’ θαη  Γ΄ 

Σάμεσλ ( ε ηζρχο ηνπ είλαη ηξηεηήο). 

 Τπελζπκίδνπκε ηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο πξνζθφκηζεο Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή, αλάινγεο βεβαίσζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δήισζε ησλ ζπλνδψλ 

θαηά ηελ απνρψξεζε. 

 

Οη Γνλείο/Κεδεκφλεο ελεκεξψλνπλ ην ρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ Σάμε ή 

φπνηε πξνθχςεη ην πξφβιεκα πγείαο ( αιιεξγίεο θ.ά.) ηνπ παηδηνχ γηα ηνπο θαλφλεο 

πξνθχιαμεο. Με ζπλεξγαζία θαη αιιεινελεκέξσζε νη καζεηέο/ηξηεο θνηηνχλ κε 

αζθάιεηα θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

 

 Οη Γηδάζθνληεο δελ ππνρξενχληαη ( Δγθ.  Φ.7/495/123484 /Γ1/4 - 10 -2010) λα έρνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο ή θαξκαθεπηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ κε 

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

εηδηθνχ ηχπνπ αζζέλεηεο ησλ καζεηψλ (  ζαθραξψδεο δηαβήηεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο 

θ.ά.). Απηφ δελ απνθιείεη ηελ ππνρξέσζε ησλ Γηδαζθφλησλ λα παξέρνπλ ηηο 

ζηνηρεηψδεηο α΄ βνήζεηεο ζηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ. Αλ παξνπζηαζηεί πεξίπησζε 

πνπ πξέπεη ην παηδί λα ιάβεη θαξκαθεπηηθή αγσγή πφζηκε ή ελέζηκε, πξνζέξρεηαη ν 

Γνλέαο ζην ρνιείν, ηνπ ηε ρνξεγεί θαη ην παηδί ζπλερίδεη ηε θνίηεζε. 

 

 

Σα δικαιώμαηα ηος μαθηηών/ηπιών 
 
Κάζε καζεηήο δηθαηνχηαη: 

1. Να απνιακβάλεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

ηφζν θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν εθηφο ηάμεο 

(δηαιείκκαηα, κεηαθίλεζε κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία, εθδξνκέο θ.η.ι.). 

2. Να δεηά δηεπθξηλίζεηο γηα ην κάζεκα, λα δηαηππψλεη ζθέςεηο θαη θξίζεηο, λα 

εθθξάδεη απνξίεο θαη γεληθφηεξα λα επηδηψθεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

3. Να  αλαιακβάλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ κφλνο ή κε ζπκκαζεηέο/ηξηέο 

ηνπ λα παξνπζηάζεη έλα κάζεκα. 

4. Να αλαιακβάλεη εξγαζίεο γηα αληηθείκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα δεηά ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηνπ γηα ηε κέζνδν, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο θ.η.ι. 

5. Να παίξλεη κέξνο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ (εθδξνκέο, ζεαηξηθέο επηζθέςεηο, αληαιιαγέο, ζρνιηθέο γηνξηέο, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο, δηαγσληζκνχο επηζηεκνληθψλ 

θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θ.η.ι.) 

6. Να παξαθνινπζεί ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ηνπ ρνιείνπ, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 
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θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ή ρξήζηκε. Αθφκα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζε πξνζσπηθή βάζε, ψζηε λα επηιχζεη ζπζζσξεπκέλεο απνξίεο 

γηα ην κάζεκα θαη λα δεηήζεη απαληήζεηο, δηεπθξηλήζεηο θ.η.ι., πνπ ζα ηνλ 

δηεπθνιχλνπλ λα παξαθνινπζήζεη θαιχηεξα ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο.  

7. Να ιακβάλεη γλψζε ηνπ αμηνινγεκέλνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ηνπ (test, σξηαίν 

δηαγψληζκα θ.η.ι.) θαη λα δεηά θαιφπηζηα δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ βαζκφ ηνπ. 

8. Να δεηά πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ ζέιεη λα εκπεδψζεη 

θάπνηα ελφηεηα θαιχηεξα. 

 9. Μέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ λα εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ. 

 10. Να ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζηελ νκάδα ηνπ. 

 11. Να παίδεη θαη λα ςπραγσγείηαη θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

 12. Να  ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηα κέζα ηνπ ρνιείνπ. 

 13. Να επαηλείηαη θαη λα ακείβεηαη εζηθά γηα θάζε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη πξνο 

φθεινο δηθφ ηνπ ή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

 14. Να ηνπ παξέρεηαη πεξηβάιινλ ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο αζθάιεηαο. 

  

Οι ςποσπεώζειρ μαθηηών/ηπιών 
 

 Γηαηεξεί ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηά ηνπ θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα θαη βάδεη ζηελ 

ηζάληα ηνπ κφλν ηα απαξαίηεηα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

 Φξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ ρψξσλ. 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε φισλ καο. 

Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηα έπηπια θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ρνιείνπ. Κάζε θαηαζηξνθή, εθηφο απφ ηε δεκηά θαη ηε δπζθνιία απνθαηάζηαζεο, 

αζρεκίδεη θαη ππνβαζκίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα. 

 

 έβεηαη ηα πξάγκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ φπσο ηα δηθά ηνπ θαη, αλ βξεη θάηη πνπ 

δελ ηνπ αλήθεη, ην παξαδίδεη ζηνλ δάζθαιφ ηνπ. 

 πκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ πξνο φινπο. 

 Πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ ζε φζνπο ηε ρξεηάδνληαη. 

 πκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο – εθδειψζεηο ηνπ ρνιείνπ. 

 Οθείιεη λα έρεη αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

εληηκφηεηαο, ηεο ππαθνήο, ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. 

 

Πποζέλεςζη ζηο σολείο 
 

 
 Ζ πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ ην πξσί πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο 8:00 σο ηηο 8:15  απφ 

ηελ είζνδν ηνπ ρνιείνπ ζηελ νδφ Μ. Αιεμάλδξνπ. Αλ ιεηηνπξγεί ε Πξσηλή Εψλε- 

πξνυπφζεζε είλαη ε εγγξαθή ηνπιάρηζηνλ 10 καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ηαπηφρξνλα 

θνηηνχλ θαη ζην Οινήκεξν θαη θνηηνχλ αλειιηπψο- ε πξνζέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη 

γηα απηνχο ηνπο καζεηέο θαη κφλν απφ 07:00 σο 07:15.  
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 ηα ζεκεία Θέκηδνο & Μ. Αιεμάλδξνπ θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ & Μαξαζσλνδξφκνπ 

βξίζθνληαη ρνιηθνί Σξνρνλφκνη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ 

παηδηψλ. 

 Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο καζεηήο θαζπζηεξήζεη  έξρεηαη ζην ρνιείν ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ 

Κεδεκφλα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ δηαιείκκαηνο θαη φρη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

1νπ δηδαθηηθνχ δίσξνπ. 

 Οη ελήιηθεο  ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ην πξσί σο ηελ είζνδν ηνπ ρνιείνπ. 

 Μαζεηήο πνπ εηζήιζε ζην ρνιείν δε μαλαβγαίλεη γηα θαλέλα ιφγν αθφκε θη αλ 
ππάξρεη έμσ Γνλέαο/Κεδεκφλαο ηνπ ή ζπλνδφο θαη ηνλ επηδεηά γηα θάηη. Αλ 
Γνλέαο/Κεδεκφλαο ηνπ ή ζπλνδφο επηζπκεί γηα θάηη ην παηδί, δεηά ηελ άδεηα απφ ηελ 
εθεκεξεχνληα, εηζέξρεηαη πξνζσξηλψο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη χζηεξα απφ απηφ 
απνρσξεί.  

 Ζ επίζθεςε θαη ε παξακνλή ησλ Γνλέσλ ζηηο αίζνπζεο, ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη. Οη Γνλείο εηζέξρνληαη ζην ρνιείν κφλν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ψξεο ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ θαη κεηά απφ άδεηα ηνπ 

Γηεπζπληή. 

 

 

α. Ημεπήζιο διδακηικό υπάπιο ηος Ππυινού Ππογπάμμαηορ: 
 

 ππνδνρή ησλ παηδηψλ :   08:00 – 08:15 

   έλαξμε 1εο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ:   08:15 

 ιήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο- απνρψξεζε: 

  13:15 για όλερ ηιρ  ηάξειρ 
 
Ζ θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ ηνπ ρνιείνπ, θαζψο θαη ε 

δηάξθεηά ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 ΠΡΧΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

08.00΄- 08.15΄ 15΄ Τπνδνρή καζεηψλ 
08.15΄- 09.40΄ 90΄ 1ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 
09.40΄- 10.00΄ 20΄ Γηάιεηκκα 
10.00΄- 11.30΄ 90΄ 2ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 
11.30΄- 11.45΄ 15΄ Γηάιεηκκα 
11.45΄- 12.25΄ 40΄ 5ε ψξα 
12.25΄- 12.35΄ 10΄ Γηάιεηκκα 
12.35΄- 13.15΄ 40΄ 6ε ψξα – Λήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
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Ππιν ηην πποζεςσή 

 Φηάλνληαο ζην ρνιείν αθήλεη ηελ ηζάληα  ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν θαη πεξηκέλεη 

ζηελ απιή. Αλ θνηηά ζην Οινήκεξν, παίξλεη ην ηζαληάθη πνπ πεξηέρεη ην θαγεηφ θαη 

εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σνπνζεηεί ην ζθεχνο ζην αληίζηνηρν ςπγείν 

(Α΄-Β΄-Γ΄ Σάμεο) θαη (Γ΄-Δ΄-Σ΄ Σάμεο). Σνπνζεηεί ην ηζαληάθη ζην θαηάιιειν ηξαπέδη. 

Γελ κπαίλεη πνηέ ην ηζαληάθη ζην ςπγείν. Σζαληάθη, ζθεχνο θ.η.ι. έρνπλ ζήκαλζε κε 

ηα αξρηθά ή ην φλνκα ηνπ καζεηή. 

 

 Όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνχλη, κπαίλεη ζηε ζεηξά ηνπ ηκήκαηφο ηνπ γηα πξσηλή 

πξνζεπρή  
 
Πποζεςσή 

  

Πξηλ  ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή πξνζεπρή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εθεκεξεχνπλ. Αιιφζξεζθνη θαη εηεξφδνμνη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα κε κεηέρνπλ 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, νθείινπλ φκσο λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο απιήο ηνπ 

ρνιείνπ θαη ζην Σκήκα ηνπο φζν απηή δηαξθεί θαη λα ζέβνληαη ηελ ηεξφηεηα ηεο 

ζηηγκήο. 

  

 Μφιηο ηειεηψζεη ε πξνζεπρή ν καζεηήο/ηξηα αθνινπζεί ηνλ Γηδάζθνληα 

ζπληεηαγκέλα   ζηελ ηάμε. Κάζεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαη εηνηκάδεη ηα πξάγκαηά ηνπ ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. 

 

ηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ 

 

 Πξνζέρεη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη δε ελνριεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

 Αλ δελ θαηαιαβαίλεη θάηη, δεηά ηνλ ιφγν επγεληθά γηα λα ηνπ ιπζεί ε απνξία. 

 πλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπ. έβεηαη θαη ελζαξξχλεη ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη γεληθά ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο άιινπο φπσο ζέιεη λα ηνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη θη εθείλνη. 

 Αλ έρεη ζνβαξφ ιφγν λα βγεη έμσ, δεηά δηαθξηηηθά ηελ άδεηα. 

 

Γιάλειμμα 

  

 Όηαλ θηππά ην θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα, ην παηδί βγαίλεη ήξεκα έμσ παίξλνληαο φ,ηη 

ηνπ ρξεηάδεηαη ( θαγεηφ, λεξφ) θαη ε αίζνπζα αδεηάδεη γηα λα αεξηζηεί. Γελ επηηξέπεηαη 

ε παξακνλή ησλ παηδηψλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ρνιείνπ. ε 
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πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ν ρψξνο παξακνλήο ησλ 

παηδηψλ.  

 ην ρνιείν δε ιεηηνπξγεί θπιηθείν, σο εθ ηνχηνπ ην παηδί πξέπεη λα έρεη καδί 

πξφγεπκα. 

 Σελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θηλείηαη θαη παίδεη ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 Παίδεη ήξεκα ζεβφκελνο ηνπο θαλφλεο, ιχλεη ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπ κε ζπδήηεζε θαη 

γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ πξφβιεκα απεπζχλεηαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

Σν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ θη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη 

ρξφλνο ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθψλ αλαγθψλ. 

Με ην θηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ γηα κάζεκα, επηζηξέθεη άκεζα ζηελ ηάμε ηνπ. 
 Γελ επηηξέπεηαη ε θσηνγξάθηζε/βηληενζθφπεζε ησλ παηδηψλ φζν βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ απφ Γνλείο/Κεδεκφλεο ή άιια άηνκα. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε Γνλέσλ /επηζθεπηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ απφ ηνλ ρψξν 
ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 
 

 

 Αποσώπηζη από ηο σολείο 

 

 Σέινο ηνπ Πξσηλνχ Πξνγξάκκαηνο, ζηηο 13:15 για όλερ ηιρ ηάξειρ. 

 Ο/ε καζεηήο/ηξηα εηνηκάδεη ηελ ηζάληα ηνπ θαη αθήλεη ην ζξαλίν κνπ θαζαξφ. 

 Παίξλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ είδε (κπνπθάλ, κπινχδεο) γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλνο. 

 Πεξηκέλεη ηελ άδεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κνπ γηα λα απνρσξήζεη. 

Πεξηκέλεη ζηνλ ρψξν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ αλαρψξεζε κέρξη λα έξζνπλ λα ηνλ 

παξαιάβνπλ νη δηθνί ηνπ άλζξσπνη. 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ Γνλέα/Κεδεκφλα. Οη Γνλείο/Κεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπλνδεχνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο δε 

θεχγνπλ πνηέ απφ ην ρνιείν αζπλφδεπηνη, αλ νη Γνλείο ηνπο θάπνηα κέξα 

θαζπζηεξήζνπλ. 

Οη καζεηέο/ηξηεο απνρσξνχλ απφ ην ρνιείν κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ αζπλφδεπηνη, κφλν θαη εθφζνλ  ν Γνλέαο/Κεδεκφλαο έρεη ππνγξάςεη 

ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ελεκεξψλνπκε ηνλ καζεηή/ηξηα 

φηη απνρσξψληαο απφ ην ρνιείν θαηεπζχλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην ζπίηη ηνπ, δε 

ζπλδηαιέγεηαη κε αγλψζηνπο θαη αλ αληηιεθζεί χπνπηε πξνζέγγηζε, θαιεί ζε 

βνήζεηα. Δπίζεο δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζε δηαβάζεηο, θαλάξηα θαη εηδηθφηεξα ζε 

δηεξρφκελα ΗΥ. θαη κεραλέο. 

Ζ αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ρνιείν γίλεηαη σο εμήο: 

Όινη νη καζεηέο αλαρσξνχλ απφ ηελ έμνδν ηνπ ρνιείνπ απφ ηελ νδφ Μ. 

Αιεμάλδξνπ.  

Ζ απνρψξεζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ Πξσηλνχ Πξνγξάκκαηνο ή πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

Οινήκεξνπ γίλεηαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. Ο Γνλέαο/Κεδεκφλαο ελεκεξψλεη ην 

ρνιείν θαη παξαιακβάλεη ην παηδί ππνγξάθνληαο δήισζε πξφσξεο απνρψξεζεο. 

ε πξφσξε απνρψξεζε δελ ηζρχεη ε δήισζε αζπλφδεπηνπ καζεηή νχηε αξθεί ε 
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ηειεθσληθή ζπλαίλεζε ηνπ Γνλέα. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα απνρσξήζεη 

ζπλνδεπφκελνο ππνρξεσηηθά. 
 
Οη ελήιηθνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα πξέπεη λα 

πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο θαη πεξηκέλνπλ έμσ απφ ηελ είζνδν 

ηνπ ρνιείνπ. Ζ Α΄-Β΄-Γ΄ Σάμε απνρσξεί απφ ηελ έμνδν πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο 

αίζνπζαο 3. Ζ Γ΄-Δ΄-Σ΄ Σάμε απνρσξεί απφ ηελ αλαηνιηθή έμνδν. Υξεηάδεηαη 

ππνκνλή θαηά ηελ απνρψξεζε ψζηε λα γίλεη κε απφιπηε αζθάιεηα. 

ε πεξίπησζε βξνρφπησζεο  νη Γνλείο εηζέξρνληαη ζπλνδεχνληαο ηα παηδηά σο ηα 

ππφζηεγα ηνπ ηζνγείνπ  θαη θαηά ηελ απνρψξεζε ηα παξαιακβάλνπλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. Γελ επηηξέπεηαη ή άλνδνο ησλ Γνλέσλ ζηνλ α΄ φξνθν γηα παξαιαβή ή 

παξάδνζε.  

ε πεξίπησζε πνπ έλα παηδί αληηκεησπίδεη πξνζσξηλφ ή γηα κεγάιν δηάζηεκα 

πξφβιεκα λα κεηαθέξεη ηελ ηζάληα ηνπ ή λα πξνζεγγίζεη ηελ αίζνπζά ηνπ ν Γνλέαο 

ην παξαδίδεη ζηελ είζνδν ηνπ ρνιείνπ θαη νη Γηδάζθνληεο αλαιακβάλνπλ ηε 

κεηαθνξά ηεο ηζάληαο ε θαη ηε βνήζεηα ζην παηδί απφ θαη πξνο ζηελ αίζνπζα. Σν ίδην 

γίλεηαη θαη θαηά ηελ απνρψξεζε. 

 

ΟΛΟΗΜΔΡΟ 
 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο  Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο: 13:20 για όλερ ηιρ  ηάξειρ 

  ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

13.15΄- 13.20΄ 5΄ Γηάιεηκκα 
13.20΄- 14.00΄ 40΄ ίηηζε 
14.00΄- 14.15΄ 15΄ Γηάιεηκκα 
14.15΄- 15.00΄ 45΄ 1ε ψξα 
15.00΄- 15.15΄ 15΄ Γηάιεηκκα 
15.15΄- 16.00΄ 45΄ 2ε ψξα-Λήμε Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο 
 

Σα πέληε ιεπηά πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηε ιήμε ηνπ Πξσηλνχ Πξνγξάκκαηνο σο ηελ 

έλαξμε ηεο ζίηηζεο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Μεηά ηε 

ιήμε ηνπ Πξσηλνχ Πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο/ηξηεο ( α΄ νξφθνπ) ζπλνδεία 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Οινήκεξνπ θαη αληηζηνίρσο ηνπ ηζνγείνπ θαηεπζχλνληαη  ζηηο 

αίζνπζεο πνπ ζα αθήζνπλ ηελ ηζάληα ηνπο θαη ζα δνπιέςνπλ ηελ 1ε θαη 2ε ψξα. 

Αθνχ αθήζνπλ ηελ ηζάληα ηνπο, θαηεπζχλνληαη ζηηο βξχζεο γηα λα πιχλνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο. Κάζε Σκήκα ηνπ Οινήκεξνπ αλακέλεη ηε ζεηξά ηνπ γηα λα ιάβεη ηα ζθεχε ηνπ κε 

ζεηξά ησλ ηάμεσλ σο εμήο Α΄-Β΄-Γ΄-Γ΄-Δ΄-Σ΄. Αθνχ παξαιάβνπλ ηα ζθεχε θάζνληαη 

γηα ην γεχκα. Ζ ψξα ηεο ζίηηζεο είλαη θνξπθαία ζηηγκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο ηα 

παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλε φια καδί, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβεί εθηφο 

ρνιείνπ. Σα παηδηά ηξψλε κε εζπρία, αξγά, θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζίηηζεο 

είλαη επαξθέο. Όηαλ νινθιεξψζνπλ ην θαγεηφ, ηνπνζεηνχλ ηα πξάγκαηά ηνπο 

(ζθεχνο, πηξνχλη, πεηζέηα θ.ά.) ζην ηζαληάθη ηνπο.  
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 1η αποσώπηζη Ολοήμεπος Ππογπάμμαηορ: 15:00 
 

 2η αποσώπηζη Ολοήμεπος Ππογπάμμαηορ: 16:00 
  

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα είλαη 

ππνρξεσηηθή.  

 Ζ δεισζείζα ψξα ελδηάκεζεο απνρψξεζεο παξακέλεη ε ίδηα, κέρξη ηε ιήμε ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο.  

 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ηζρχεη θαη παξακέλεη ην ίδην 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

 
Δπίδοζη και αξιολόγηζη μαθηηών 
 
Ζ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ην θιίκα κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν είλαη αλάγθε λα εληαρζεί ν καζεηήο/ηξηα. Σν ζεηηθφ πεξηβάιινλ ζην ρνιείν 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη δηακνξθψλεη, θαηά θχξην ιφγν, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε 

ζρνιηθή επίδνζε, ηηο αμίεο πνπ έρεη αλάγθε ν καζεηήο γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Κάζε καζεηήο/ηξηα απνηειεί κηα ηδηαίηεξε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο 

ηνπ αλάγθεο, ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε. Απηφ θάλεη πνιχ 

δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζεηή. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζπλδηακνξθψλεηαη απφ: 

 Σε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα θαη ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο ηάμεο. 

 Σελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή επίδνζή ηνπ ζην κάζεκα ηεο εκέξαο. 

 Σελ επίδνζή ηνπ ζηηο γξαπηέο επαλαιεπηηθέο δνθηκαζίεο. 

 Σελ επηκέιεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηηο εξγαζίεο πνπ έρεη γηα ην ζπίηη. 

 Σε ζπκκεηνρή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ νκάδα πνπ αλήθεη. 

 Σε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ. 

  

ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ  

θαη παξαδίδεη ηε βαζκνινγία ζηνλ Γηεπζπληή. 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνθαζίδεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη Γνλείο ζα 

ελεκεξσζνχλ  γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζα πάξνπλ ηνπο ειέγρνπο 

πξνφδνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη θαηά θχξην κέξνο ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη χζηεξα πξνρσξά ζηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε απηήο. 

Ζ πξνζέιεπζε ησλ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην 

ρνιείν είλαη απαξαίηεηε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα θάζε κήλα, θαηά ηελ νπνία 

κπνξεί θάζε Γνλέαο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπ. ε πεξίπησζε 
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αλάγθεο ν Γνλέαο/Κεδεκφλαο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθνχ πξψηα 

ηνλ ελεκεξψζεη ηειεθσληθά γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. 

 Ζ Α-Β΄ Σάμε δε ιακβάλεη έιεγρν Πξνφδνπ, αιιά ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο 

Γηδάζθνληεο/νπζεο. 

Ζ Γ΄-Γ΄ Σάμε ιακβάλεη έιεγρν πξνφδνπ κε θιίκαθα: Α (άξηζηα) - Β (πνιχ θαιά) - Γ 

(θαιά) - Γ (ζρεδφλ θαιά).  

 Ζ Δ΄-Σ΄ Σάμε ιακβάλεη έιεγρν πξνφδνπ κε θιίκαθα: 10-9  (άξηζηα) 8 - 7 (πνιχ 

θαιά) 5 - 6 (θαιά).  

 

 

Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ-Δκδηλώζειρ 

  

Απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ, γη απηφ νη καζεηέο/ηξηεο απνπζηάδνπλ απφ 

απηέο κφλν αλ έρνπλ ζνβαξφ ιφγν θαη εηδνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θη νη ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη αλάινγεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθδειψζεσλ, φπσο θαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε επίζθεςεο ηεξείηαη  

ην ζρνιηθφ σξάξην θαη ε ψξα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο δε κεηαβάιιεηαη.  

 ε πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ πνπ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ιεσθνξείν, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα θνξνχλ δψλεο αζθαιείαο,  

Ο ζεβαζκφο θαη ε ππαθνή  πξνο  ηνλ/ηε ζπλνδφ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 

-Καηά ηε επηζηξνθή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηα παηδηά επηζηξέθνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηνλ ρψξν ηνπ ρνιείνπ αθφκε θαη αλ έρεη ιήμεη ην Πξσηλφ Πξφγξακκα 

θαη παξαδίδνληαη ζηνπο Γνλείο/Κεδεκφλεο ζηελ έμνδν ηνπ ρνιείνπ ή απνρσξνχλ 

κφλα ηνπο (αλ απηφ αλαγξάθεη ε δήισζή ηνπο) απφ ηελ έμνδν ηνπ ρνιείνπ θαη φρη 

απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν εθηφο ρνιείνπ. 

Δίηε ππάξρνπλ ζπλνδνί Γνλείο/Κεδεκφλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο είηε ζηνπο 

πξννξηζκνχο ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά γπκλαζηέο, εθπαηδεπηηθνί, μελαγνί θαη άιια 

πξφζσπα εθηφο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνπο 

καζεηέο έρνπλ πάληα νη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ. 

Καηά ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πξνηείλεηαη ηα παηδηά λα έρνπλ πξφγεπκα καδί 

ηνπο γηα ηελ απνθπγή αγνξάο αθξηβψλ θαη ακθίβνιεο πνηφηεηαο παξαζθεπαζκάησλ. 

Καηά ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο έρεη ελεκεξσζεί ε Σξνραία  ε νπνία δηελεξγεί 
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηα ιεσθνξεία θαη ηνπο νδεγνχο. Αμίδεη λα 
επραξηζηήζνπκε ζεξκά ην πξνζσπηθφ ηεο Σξνραίαο Κεθηζηάο γηα ηελ άςνγε 
ζπλεξγαζία καο φια ηα ρξφληα θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ.  

Αλ νδεγφο ιεσθνξείνπ ή ηνπξηζηηθφ γξαθείν πνπ ζπλεξγαδφκαζηε δελ πιεξνί ηνπο 
θαλφλεο αζθάιεηαο ή ε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ζσζηή, δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία. 

Αλ παηδί δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ιφγσ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο, επηιακβάλεηαη 
ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ν χιινγνο Γνλέσλ, ψζηε λα κε ζηεξεζεί ηελ 
εθπαηδεπηηθή επίζθεςε. 
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ηηο ηξεηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ( 28ε Οθησβξίνπ, 17ε 
Ννεκβξίνπ, 25ε Μαξηίνπ) ην σξνιφγ ην πξφγξακκα αλαπξνζαξκφδεηαη. 
Ζ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε αιιάδεη θαη ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο νη 
Γνλείο.  

 

Υπεύθυνη  δήλωζη ζυμμεηοχής  

Ο/ε ππνγξαθφκελνο/ε ………………………………………Γνλέαο/ 
Κεδεκφλαο 
ηνπ/ηεο/…………………………...... ....... ....,καζεηή/ηξηαο/ηψλ/ηξηψλ, 
ηεο/ησλ ………………Σάμεο/εσλ δειψλσ ππεχζπλα φηη επηηξέπσ ζην/ζηα 
παηδί/ ηά κνπ λα ζπκκεηέρεη/νπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο -πξνγξάκκαηα-
γηνξηέο-εθδειψζεηο-εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (κε ιεσθνξείν ή πεδή) -
εθθιεζηαζκνχο κε ηελ επίβιεςε -ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
ρνιείνπ.  

 
Δξυζσολικά είδη 

 
 -Γελ επηηξέπεηαη ε θαηνρή ή ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ζπλαθψλ ζπζθεπψλ ( 

ιήςεο ήρνπ θαη εηθφλαο) απφ καζεηέο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν  (Τ.Α. 132328/Γ2/07-12-

06). Γελ επηηξέπεηαη επίζεο ε κεηαθνξά ζην ρνιείν παηρληδηψλ  ή πιηθψλ άζρεησλ 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλ ν Γηδάζθσλ εληνπίζεη ηα παξαπάλσ είδε, ηα 

παξαθξαηά θαη ηα παξαδίδεη ζηνπο Γνλείο/Κεδεκφλεο ή ζπλνδνχο θαηά ηελ 

απνρψξεζε ελεκεξψλνληάο ηνπο. 
 
-Γηα λα κεησζεί ην βάξνο ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο ν Γηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηα παηδηά λα 

θέξλνπλ ηα απνιχησο απαξαίηεηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ θαζεκεξηλψο καδί ηνπο θαη 

κφλνλ φζα αθνξνχλ ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο.  Δπίζεο βηβιία, ηεηξάδηα, πιηθά πνπ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξακέλνπλ ζην ρνιείν. 

-Όζα πιηθά (ηεηξάδηα, γξαθηθή χιε θ.ά.) ππάξρνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή 

ρξνληά θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε κπνξεί θαη πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηα παηδηά. 
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 

  

1. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην ρνιείν. 

Πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμηνπξέπεηα θαη θχξνο πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην ξφιν ηνπο. Σηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη απαξαίηεην λα ηηο δηέπεη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη λα ηηο 

ραξαθηεξίδεη ε εηιηθξηλήο, ζπλαδειθηθή θαη αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Αλάινγε ζρέζε 
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ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγείηαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη 

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ άιισλ. Όηαλ έρνπλ άιιε άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε 

επηρεηξήκαηα θαη δηάινγν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε 

πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρχεη γηα ηε ζρνιηθή 

κνλάδα. Απηή ε δεκνθξαηηθή αξρή πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα ηεο ζπιινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα θαη εθείλνη πνπ δηδάζθνπλ ζηα 

ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο έρνπλ έλα ρψξν θνηλήο επζχλεο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, 

λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηλνκέλσλ επηιήςηκεο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ή νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε θξνληίδα, επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο εθ κέξνπο 

ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία φισλ είλαη φρη κφλν ρξήζηκε αιιά θαη επηβεβιεκέλε. Κάζε 

ζρνιείν, επνκέλσο, πξέπεη λα κεζνδεχζεη θαη λα νξγαλψζεη ηνλ ηξφπν ηεο 

νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ. 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ θιάδνπ πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ θαηαθφξπθε ζπλεξγαζία 

θαη λα εμεηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ελφο θιάδνπ κέζα ζην ρνιείν. Κάζε κάζεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ επηκέξνπο αληηκεηψπηζε.  

5. Όζα αλαθέξνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θιίζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπ 

ηαιέληνπ ησλ παηδηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζηνηρεία απηά καδί κε 

ηελ πείξα θαη ηελ εηδηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα αμηνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

6. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη εγεηηθφο θαη ε επίδξαζή 

ηνπ θαζνξηζηηθή. Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε ην 

παξάδεηγκα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ παξνπζία. Δπνκέλσο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη νχηε ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε νχηε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπεθηείλνληαη θαη πνιχ πέξα απφ απηά. 

7. Ζ κνξθή θαη ην χθνο ηεο γιψζζαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε γεληθφηεξε παξνπζία 

ηνπο δεκηνπξγνχλ πξφηππα αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο. Δίλαη, επνκέλσο, αλάγθε λα 

δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

9. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο 

πεξηγξάθνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Ζ ζρνιηθή κνλάδα 

πξέπεη λα είλαη επλνκνχκελε νκάδα, γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα απνηειεί 

γηα ηνπο καζεηέο παξάδεηγκα δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππν δεκνθξαηηθήο 

αγσγήο. 

10.Κάζε καζεηήο/ηξηα απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο, ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε. απηφ θαζηζηά 

εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ καζεηή. Γη’ 

απηφ ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα παξαηεξεί, λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ζσζηά 

θάζε πξφβιεκα πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ εθ κέξνπο ηνπο. Έηζη ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά 
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δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο θαη λα ηνπο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ. 

11.Ζ γλψζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ, γηαηί ηνπ 

επηηξέπεη λα αληηκεησπίζεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα  θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο. 

Ζ ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηψλ ηνπ θξίλεηαη απνιχησο 

αλαγθαία, γηαηί ζα ηνπ επηηξέςεη λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

ζα ηνλ πξνθπιάμεη απφ πηζαλά αηνπήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ καδί ηνπο. 

12.εκαληηθή αξεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα πξνσζεί, λα ελζαξξχλεη θαη λα 

νξγαλψλεη ηφζν ζην κάζεκα φζν θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Υξένο ηνπ είλαη λα αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, λα δηεπξχλεη δηαξθψο ηα φξηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηνπο σζεί λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

13. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπρλή θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο 

κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ απιή θαη ηνπο δηαδξφκνπο  

θαηά ηα δηαιείκκαηα, θαη ζηηο νκαδηθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ ρνιείνπ. 

Απηή ε πνιιαπιή επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο  πξέπεη  λα γίλεηαη κε  

ηδηαίηεξε πξνζνρή  θαη  κε ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη κηα έληηκε παηδαγσγηθή ζρέζε, 

ε νπνία ζεκαίλεη: 

(α) Δηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, ελδηαθέξνλ, δηθαηνζχλε θαη αγάπε γηα ην 

παηδί. 

(β) εβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, πξάγκα πνπ 

επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο καο. 

(γ) ηαζεξή ζηάζε θαη επηκνλή ζε θαλφλεο θνηλά απνδεθηνχο, κε παξάιιειε 

απαίηεζε λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παηδηψλ. 

(δ) Δμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, 

κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

(ε) πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε εμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ ζην γλσζηηθφ ηνκέα αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. 

 Ζ δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ν παηδαγσγηθφο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ είλαη ρξήζηκν λα επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά 

ζηελ πξάμε θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα εμήο θπξίσο ζηνηρεία: 

(α) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο 

απαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

(β) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βαζκνινγνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα παηδηά. 

(γ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηνλψλνπλ ηηο εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο. 

15. Οη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ρνιείνπ θαζψο θαη γηα ηελ επθνζκία ηεο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία 

δηδάζθνπλ. Παξάιιεια, πξνζπαζνχλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε 
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ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ κέζα 

ζηνλ νπνίν θνηηνχλ. 

16. Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πνπ 

γίλνληαη κε επζχλε ηνπ ρνιείνπ. Ηδηαίηεξε θξνληίδα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν 

θαη ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζψο θαη 

θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

17. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ελεκέξσζε απφ 

ηνπο Γνλείο, ηηο ζπδεηήζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ, ηε βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο θαη  γεληθά, 

γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ρνιείν. 

18. Ζ ελεκέξσζε ησλ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά, πξνγξακκαηηζκέλα θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο ψξεο ηεο εβδνκάδαο θαηά ηηο 

νπνίεο ζα κπνξεί λα δέρεηαη ηνπο Γνλείο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη ιεπηνκεξψο θαη 

ππεχζπλα.  
19. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ ρνιείνπ απνηειεί θπξίαξρν φξγαλν θαη ν 

ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά φρη γηα ηππηθνχο ιφγνπο αιιά γηα αζρνιεζεί θαη λα επηιχζεη 

ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
 
 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΝΣΑΞΗ - ΥΟΛΙΚΟ ΝΟΗΛΔΤΣΗ – ΔΓΔΑΤ 

 

α) ην ρνιείν ιεηηνπξγεί Σκήκα Έληαμεο κε εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο γηα καζεηέο/ηξηεο κε εηδηθέο, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν ΣΔ έρεη 

επηηειέζεη εμαηξεηηθφ έξγν φια ηα ρξφληα ζε αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γνλείο/Κεδεκφλεο. Γηα λα θνηηήζεη έλα παηδί ζην ΣΔ ρξεηάδεηαη γλσκάηεπζε απφ ην 

ΚΔΤ ή απφ εγθεθξηκέλν Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν. Μπνξεί λα ππάξμεη θνίηεζε θαη 

ρσξίο ή ελ αλακνλή έθδνζεο ηεο γλσκάηεπζεο εθφζνλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ 

θξίλεη φηη πξέπεη λα εθαξκνζζεί εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε 

είλαη απαξαίηεηε ε γξαπηή δήισζε ζπγθαηάζεζεο ηνπ Γνλέα. 

 

β) Δθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε δεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ, δηαηίζεηαη ζην ρνιείν 

ρνιηθφο Ννζειεπηήο γηα ζπγθεθξηκέλν/α παηδί/ηά. Ο ρνιηθφο Ννζειεπηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα παξέρεη α΄ βνήζεηεο θαη λα επηιακβάλεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

πγείαο καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ παξνπζία ηνπ είλαη πνιχ ρξήζηκε ζην ρνιείν. 

 

γ) ην πιαίζην ηεο Επηηξνπή Γηεπηζηεκνληθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο 

θαη Τπνζηήξημεο (Δ.Γ.Δ.Α.Τ.)  δηαηίζεληαη ζην ρνιείν Φπρνιφγνο θαη Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο. Δθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ, 

δχλαηαη λα έρεη ζπλεξγαζία κε Γνλείο/Κεδεκφλεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ 

ζρεηηθά κε ην παηδί ηνπο.  Ο Φπρνιφγνο θαη Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο βξίζθνληαη ζην 

ρνιείν κία θαζνξηζκέλε θαη ζηαζεξή εκέξα ηεο εβδνκάδαο γηα φιν ην ζρνιηθφ έηνο 

θαη νη ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ ξαληεβνχ. Ζ παξνπζία  
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ηνπ Φπρνιφγνπ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

 ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ δηδαθηεξίνπ  πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαη ζρνιαζηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη ηνπο φξνπο πνπ 

θαζφξηζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

  

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη γη απηφ έρεη θαη ηηο πην πνιιέο επζχλεο. Δίλαη ν εγέηεο πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζην ρνιείν 

θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ. Γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην πνιχπινθν έξγν ηεο δηνίθεζεο θαη 

παξάιιεια λα αζθεί επηξξνή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξέπεη λα δηαζέηεη πςειφ θχξνο 

θαη πεηζψ, λα είλαη θνηλά απνδεθηφο θαη λα κελ ακθηζβεηείηαη. Οη νδεγίεο ηνπ 

Γηεπζπληή πνπ απνξξένπλ κφλν απφ ηε λφκηκε εμνπζία ηνπ είλαη ζπρλά αηειέζθνξεο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, αλ δε ζηεξίδνληαη ζηηο 

αξεηέο θαη ζηελ πξνζσπηθή επίδξαζε ηνπ ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη Γνλείο. Οη 

αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ 

πεξηγξάθνληαη θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε ηνλ Γηεπζπληή ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

1. Όηαλ ν Γηεπζπληήο επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, φηαλ απεπζχλεηαη ζ’ απηνχο ή 

αληηκεησπίδεη εηδηθά δεηήκαηα, πξέπεη λα δείρλεη αγάπε, ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα γη 

απηνχο. Ζ παηδαγσγηθή ηνπ επζχλε είλαη λα δηδάμεη ζηελ πξάμε ηνπο δεκνθξαηηθνχο 

θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρνιείνπ. 

 

2. Ο Γηεπζπληήο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηέο  πξέπεη λα δείρλεη  ελδηαθέξνλ γηα 

φζα γίλνληαη ζην ρνιείν θαη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ. Απνθιίζεηο απφ 

ηνπο θαλφλεο ηνπ ρνιείνπ θαη γεληθά ηε ζσζηή καζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηηο 

παξαηεξεί, ηηο αληηκεησπίδεη κε παηδαγσγηθή επζχλε, θάλεη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο. 

Ο γεληθφο θαλφλαο ν νπνίνο πξέπεη λα ηζρχεη είλαη φηη ηα ζεηηθά θίλεηξα είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηα αξλεηηθά. Ζ ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ε 

επηθνηλσλία καδί ηνπο πξέπεη λα γίλνληαη ειεχζεξα αιιά θαη κε ηνλ πξέπνληα 

ζεβαζκφ εθ κέξνπο ηνπο. Ζ επηθνηλσλία απηή δε ζεκαίλεη πηνζέηεζε ηεο απφιπηεο 

ηζνπέδσζεο, ε νπνία απνδπλακψλεη ηελ παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ξφινπ ηνπ. Ζ 

δεκνθξαηηθή επηθνηλσλία έρεη θαλφλεο θαη φξηα ζπκπεξηθνξάο, αλαγλσξίδεη ξφινπο 

θαη απαηηεί απφ ηνπο θνξείο δηάζεζε λα ππεξαζπηζηνχλ ην ξφιν ηνπο. Ο Γηεπζπληήο 

γλσξίδεη φηη ε αγσγή θαη ε κφξθσζε δε γίλνληαη κε απηνεμέιημε. Υξεηάδεηαη ηε 

δηακεζνιαβεηηθή παξέκβαζε ηνπ ψξηκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ηνπ 

επηθεθαιήο Γηεπζπληή. 

3. Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα κε δηαθνξνπνηεί θαηά πεξίπησζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 

ηνπο καζεηέο, γηαηί ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε γηα ηζφηηκε 
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θαη δίθαηε ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο. Οθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί κε δηθαηνζχλε θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο ηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θίλεηξα, ζεηηθά ή αξλεηηθά. 

4. Ο Γηεπζπληήο έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο Γνλείο επηδηψθνληαο ηελ αλάπηπμε 

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Με ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηελ θνηλή πξνζπάζεηα επηιχνληαη θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.  

5. Ο Γηεπζπληήο θξνληίδεη ψζηε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ρνιείνπ, ηνπο Γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα 

εμαζθαιίδεη ηελ «έληηκε» δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά ζρέζε, λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

θαηνρπξψλεη ην ξφιν ηεο θάζε πιεπξάο. 

Κάζε παξάγνληαο  ηεο  ζρνιηθήο  θνηλφηεηαο  αζθεί  έλαλ  ηδηαίηεξν  ξφιν,  πνπ  έρεη 

 ην  δηθφ   ηνπ πεξηερφκελν   θαη  ηε  δηθή  ηνπ ζεκαζία.  Ο  Γηεπζπληήο ηνπ  ρνιείνπ 

 νθείιεη  λα  δεκηνπξγεί  ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα αζθεί ν θαζέλαο ζσζηά 

ην ξφιν ηνπ. 

8. Ο Γηεπζπληήο  ηνπ  ρνιείνπ  κε  ηηο  εκπεηξίεο  θαη  ηηο  εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο 

 ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο  δηνίθεζεο   ηεο    εθπαίδεπζεο    νθείιεη   λα   δεκηνπξγεί   θιίκα 

  ακνηβαίαο   θαηαλφεζεο  θαη εθηίκεζεο  αλάκεζα  ζε απηφλ  θαη ηα νπο 

 εθπαηδεπηηθνχο  θαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

  

9. Ο Γηεπζπληήο  ζηνλ ηνκέα άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, 

πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δμππαθνχεηαη 

φηη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ακθίδξνκε. Ο Γηεπζπληήο  πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, λα παξαδέρεηαη θαη λα εθηηκά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

άιινπ, λα αλαπηχζζεη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη λα 

ηθαλνπνηεί βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. 
 

 ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΔΤ- ΙΑΣΡΟΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 

Σν αίηεκα ηνπ ΚΔΤ ή  εγθεθξηκέλνπ Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ γηα ζχληαμε 

έθζεζεο ή εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα απνζηαιεί ζην ρνιείν εγγξάθσο κε ηελ 

έλδεημε ηνπ θνξέα πνπ ην δεηά. Ο Γηδάζθσλ ην ζπκπιεξψλεη θαη απνζηέιιεηαη απφ 

ην ρνιείν ππεξεζηαθψο. Οπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία ηνπ Γηδάζθνληνο κε 

ςπρνιφγνπο, εθπαηδεπηηθνχο ή άιια πξφζσπα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ χζηεξα απφ ξαληεβνχ θαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Γνλέα θαη πάλησο πνηέ ηειεθσληθψο ή κέζσ mail θ.ά. 

 

 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΜΤΝΑ- ΑΚΗΔΙ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΔΙΜΟ-ΠΤΡΚΑΓΙΑ-ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ κ.ά. 
 

 Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ επηθαηξνπνηεί ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπ, αλ είλαη απαξαίηεην,  ην Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε 
ππξθαγηψλ, αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ΥΒΡΠ 
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πεξηζηαηηθψλ θαη ην  Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ. 
Με βάζε απηά γίλνληαη ην ειάρηζην ηξεηο αζθήζεηο ην ρξφλν. Αληίγξαθν ησλ 
κλεκνλίσλ θνηλνπνηείηαη ζηνλ χιινγν Γνλέσλ. 

 

 ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Σν ηζηνιφγην ηνπ ρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2012 έρεη θαηαγξάςεη ρηιηάδεο 
αλαξηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ θάζε πηπρή ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη θαζεκεξηλφηεηαο κε 
ιεπηνκεξή ελεκέξσζε φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη εθηφο απηήο θαη κε πςειή 
επηζθεςηκφηεηα.  
 

 ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλά πξνγξάκκαηα 

ηνπ Γ. Ακαξνπζίνπ θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ.  

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ 16νπ Γ Ακαξνπζίνπ επηζεκαίλεη φηη  δελ ππάξρεη 

ζρνιηθφο θχιαθαο, ην ρνιείν είλαη θιεηζηφ κεηά ηηο 16:00 (ιήμε ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο) θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα 

εμήο: 

- Οθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

-Να θξνληίδνπλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη παηδαγσγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα. 

-Να κελ απνθιείνπλ θαλέλα παηδί πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα. 

-Έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή ππνδνρή θαη απνρψξεζε ησλ παηδηψλ. 

-ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή θσιχκαηνο ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηνπο 

Γνλείο/Κεδεκφλεο. 

-Έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ φζν απηά βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ 

ρνιείνπ. 

-ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ή αηπρήκαηνο επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηνπο 

Γνλείο/Κεδεκφλεο έρνληαο θαηάζηαζε ηειεθψλσλ. 

-Έρνπλ ηελ επζχλε λα κελ παξεπξίζθνληαη θαη λα κελ πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά άηνκα 

άζρεηα κε ην πξφγξακκα απφ ηελ πξνζέιεπζε κέρξη θαη ηελ απνρψξεζε ησλ 

παηδηψλ. 

-Οθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Γνλείο/Κεδεκφλεο ησλ παηδηψλ. 

-Οη ππεχζπλνη ησλ πξνγξακκάησλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηελ πξνζηαζία αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 

θαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. 

-Έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην θιείζηκν θψησλ, θιηκαηηζηηθψλ, παξαζχξσλ, ζπξψλ  κεηά 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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-Οθείινπλ  λα ελεκεξψλνπλ  ην ρνιείν γηα αιιαγή σξψλ θαη εκεξψλ. 

-Οθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην ρνιείν γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ ζπκβάλ ππνπέζεη 

ζηελ αληίιεςή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ. Οη ππεχζπλνη ησλ πξνγξακκάησλ  

ελεκεξψλνπλ ηνπο Γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

αξρίδνπλ 16:00-16:20 θαη  θνηηνχλ ζην Οινήκεξν κε απνρψξεζε ζηηο 16:00 φηη  

νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ζηηο 16:00 θαη έρνπλ ηελ επζχλε ηνπο κέρξη 

ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

   

  

  
 


