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                         19ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

                              ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου»: Ζνα ςφνολο όρων και κανόνων που διζπουν και 

ςτθρίηουν τθν εφρυκμθ, λειτουργία του ςχολείου και ςχολικισ ηωισ  πλαιςιϊνει./ 

διαμορφϊνει/κακορίηει τισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα  όλων των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ) ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται 

από τισ εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ και τθ ςχολικι νομοκεςία (Ν.4692/2020, άρκρο 37). 

 Ο κανονιςμόσ του ςχολείου αποςκοπεί ςτθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι, υλοποίθςθ 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθν 

προςταςία και αςφάλεια όλων των μακθτϊν/τριων του ςχολείου κακϊσ και τθν  υιοκζτθςθ 

αξιϊν, ςτάςεων ηωισ (ςεβαςμόσ, αλλθλεγγφθ, αποδοχι κοινϊν  κανόνων κ.α.). 

 Οι κανόνεσ ςχολικισ ηωισ αποτελοφν ευκφνθ, υποχρζωςθ, οφείλεται  να ακολουκοφνται 

και να τθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, 

γονείσ-κθδεμόνεσ).    

 

 

                                        ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
 
1   ΡΟΣΕΛΕΥΣΘ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν βοθκά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

Θ κεντρικι είςοδοσ του ςχολείου- για τθν προςζλευςθ, υποδοχι των μακθτϊν/τριϊν-  

ανοίγει με ευκφνθ των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν  
 
 

•  Ϊρα προςζλευςθσ μακθτών/τριων: 8.00 -  8.15   
 
Οι   γονείσ, κθδεμόνεσ: 

− οφείλουν να ςζβονται το ωράριο λειτουργίασ του ςχολείου    

− μεριμνοφν για τθν ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/τριων 

− ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ/τριεσ  ζωσ τθν είςοδο  του ςχολείου και  αποχωροφν 

− ςυνοδεφουν ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο μετά το 

πρϊτο διδακτικό δίωρο, ςτισ 9.40 (1ο διάλειμμα) και όχι κατά τθ διάρκεια τθσ  

διδακτικισ ϊρασ τθσ τάξθσ (1ο διδακτικό δίωρο)   
 
   

• Ϊρα προςζλευςθσ μακθτών Ρρωινισ Ηώνθσ Ολοιμερου: 7.00- 7.15  
      (Προαιρετικι Ηϊνθ:  για  μακθτζσ που παρακολουκοφν  το Ολοιμερο Πρόγραμμα)  

 
Θ κακυςτζρθςθ δθμιουργεί προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ Πρωινισ Ηϊνθσ κακϊσ 

και ςτθν αςφάλεια των υπόλοιπων μακθτϊν/τριων). 
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2 ΑΡΟΧΩΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 Ϊρα αποχώρθςθσ μακθτών /τριών υποχρεωτικοφ πρωινοφ προγράμματοσ: 13.15 
 

• Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν γίνεται ωσ εξισ: 

− Οι μακθτζσ Α΄,  Β΄ και  Γ΄ τάξθσ: από τθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου 

− Οι μακθτζσ Δ΄,  Ε και ΣΤ΄ τάξθσ: από τθν πλαϊνι είςοδο του ςχολείου 
 

• Οι εκπαιδευτικοί των τμθμάτων Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξθσ ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ/τριεσ 

ζωσ τθν καγκελόπορτα του ςχολείου και παραδίδουν προςωπικά τουσ μακθτζσ 

ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ (Συνοδεφουν οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τθν τελευταία 

ϊρα του πρωινοφ Υποχρεωτικοφ Προγράμματοσ). 

• Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί μεριμνοφν  για τθν αςφαλι αποχϊρθςθ όλων των 

μακθτϊν  μετά τθ λιξθ των μακθμάτων. 

• Οι μακθτζσ/τριεσ παραλαμβάνονται αποκλειςτικά και μόνο από τα άτομα που ζχουν 

δθλωκεί ςτθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ  ςτθ ςχετικι «Διλωςθ αποχϊρθςθσ». 

• Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να γνωρίηουν και να τθροφν το ωράριο λειτουργίασ 

του ςχολείου, να προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και 

παραμζνουν ςε απόςταςθ από τισ ειςόδουσ/εξόδουσ του ςχολείου. Συχόν 

κακυςτζρθςθ γονζων/κθδεμόνων δθμιουργεί προβλιματα αςφάλειασ για τουσ 

μακθτζσ/τριεσ που αποχωροφν αλλά και για όςουσ παρακολουκοφν το Ολοιμερο 

Πρόγραμμα.   

• ε  τυχόν κακυςτζρθςθ γονζα οι μακθτζσ/τριεσ παραμζνουν ςτο χϊρο του ςχολείου  

και δεν αποχωροφν αςυνόδευτοι. 

• Οι μακθτζσ/τριεσ που αποχωροφν μόνοι χωρίσ ςυνοδεία γονζα/κθδεμόνα (ςφμφωνα 

με τθ διλωςθ αποχϊρθςθσ που ζχει παραδοκεί ςτο ςχολείο από τουσ γονείσ), 

οφείλουν να ζχουν ςε διακριτό εξωτερικό ςθμείο τθσ ςάκασ τουσ το «ταμπελάκι» 

του τμιματοσ που φοιτοφν και να το επιδεικνφουν ςτουσ εφθμερεφοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ για διευκόλυνςθ τθσ αποχϊρθςθσ τουσ. 

• ε καμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποχϊρθςθ μακθτϊν/τριων πριν τθ λιξθ των 

μακθμάτων χωρίσ άδεια και χωρίσ ςυνοδεία γονζα/κθδεμόνα. 

•  ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (αςκζνεια, αδιακεςία) οι μακθτζσ αποχωροφν με ςυνοδεία 

γονζα/κθδεμόνα και εφόςον ζχει ενθμερωκεί ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ι θ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου. Οι γονείσ υπογράφουν ςτο ζντυπο πρόωρθσ αποχϊρθςθσ 

του ςχολείου κατά τθν παραλαβι-αποχϊρθςθ του/τθσ μακθτι/τριασ.   
 

 Ϊρα αποχώρθςθσ μακθτών Ολοιμερου προγράμματοσ: 15.00  ι   16.00 

• Θ ϊρα  αποχϊρθςθσ  μακθτϊν  ςυμφωνεί με τθ ϊρα που ζχει δθλωκεί ςτο ςχολείο.  

• Οι μακθτζσ/τριεσ  μποροφν  να αποχωροφν αποκλειςτικά και μόνο τθν ϊρα που ζχει 

δθλωκεί  από τον γονζα ςτο ςχολείο: οι οποίεσ είναι  ι   ςτισ 3.00   ι   ςτισ 16.00 μ.μ. 

• ε καμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποχϊρθςθ ςτο ενδιάμεςο του Προγράμματοσ 

• Μετά τθ λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου τθν ευκφνθ για τθν αςφάλεια 

των μακθτϊν ζχουν αποκλειςτικά οι γονείσ/κθδεμόνεσ. 
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3 ΡΩΙΝΘ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘ - ΡΟΣΕΥΧΘ 

 

• Όλοι οι μακθτζσ/τριεσ  και όλοι οι εκπαιδευτικοί  οφείλουν να παρευρίςκονται τθν 

ϊρα τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ ςτο προαφλιο και ςτθν πρωινι προςευχι. 

• Πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων  οι μακθτζσ/τριεσ ενθμερϊνονται για κζματα 

ςχολικισ ηωισ  του ςχολείου (ανακοινϊςεισ).  

• Οι αλλόκρθςκοι και ετερόδοξοι μακθτζσ παρευρίςκονται αλλά ζχουν δικαίωμα  να 

μθν   μετζχουν ςτθν προςευχι.  

 ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΜΟΣ: 

• Οι ετερόδοξοι μακθτζσ/τριεσ που δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον 

εκκλθςιαςμό, ενθμερϊνονται και προςζρχονται ςτο ςχολείο μετά τον εκκλθςιαςμό. 

 

4 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 

• το διάλειμμα όλοι οι μακθτζσ/τριεσ βρίςκονται ςτο προαφλιο.  

• Οι εκπαιδευτικοί υπενκυμίηουν τακτικά ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τουσ κανόνεσ 

αςφαλείασ κατά τθν κάκοδο και άνοδο των μακθτϊν ςτθν τάξθ. Θ άνοδοσ και 

κάκοδοσ γίνεται και πάντα ςτεκόμενοι  με προςοχι ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςκάλασ-

ακολουκϊντασ τα τόξα που είναι τοποκετθμζνα κατά μικοσ του τοίχου τθσ ςκάλασ 

τα οποία υποδεικνφουν τθ ςωςτι άνοδο (κίτρινα τόξα) και κάκοδο (κόκκινα τόξα).  

• Οι αίκουςεσ με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν παραμζνουν πάντα κλειδωμζνεσ ςτθ 

διάρκεια των διαλειμμάτων. Σα παράκυρα παραμζνουν ανοικτά για αεριςμό τάξθσ.   

• Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν/τριων ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ 

• Κανζνασ μακθτισ/τρια και για κανζναν λόγο δεν παραμζνει μόνοσ/θ ςτθν αίκουςα. 

• ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο υπόςτεγο του κτθρίου και 

όχι ςτουσ διαδρόμουσ ι  ςε περίπτωςθ ακραίων καιρικϊν φαινομζνων (παγετόσ, 

ιςχυρι βροχι κ.α.) ςτα ςθμεία που ζχουν προβλεφκεί και  οριςκεί με απόφαςθ του 

υλλόγου Διδαςκόντων. 

• Χρθςιμοποιοφν τουσ κάδουσ που υπάρχουν ςτα τρία ςθμεία του προαυλίου για τα 

ςκουπίδια/απορρίμματα και δεν τα πετοφν ςτο ζδαφοσ ι ςτον κιπο.  

• Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ διαπροςωπικϊν- κοινωνικϊν 

ςχζςεων, ξεκοφραςθσ/χαλάρωςθσ  και  ικανοποίθςθσ των  ςωματικϊν αναγκϊν. 

•  Οι μακθτζσ προςζχουν, δεν εμπλζκονται ςε ςυμπλοκζσ με άλλουσ μακθτζσ/τριεσ, 

ςζβονται, αποδζχονται όλουσ τουσ μακθτζσ/τριεσ, δεν χρθςιμοποιοφν απρεπείσ 

εκφράςεισ προσ άλλουσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια.  

• Για οποιοδιποτε πρόβλθμα προκφπτει ςτο διάλειμμα, απευκφνονται πρωτίςτωσ 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που επιτθροφν το προαφλιο (βρίςκονται ςε τρία ςυγκεκριμζνα 

ςθμεία του προαυλίου).  

•  Οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιοφν μόνο τισ τουαλζτεσ των μακθτϊν (αγοριϊν- 

κοριτςιϊν)  και οφείλουν να τθροφν ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ υγιεινισ (πλφςιμο χεριϊν, 

χριςθ νεροφ ςτα W.C.). Δεν πετοφν αντικείμενα ςτισ ςωλθνϊςεισ των W.C.  
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Δεν ειςζρχονται ςε τουαλζτεσ άλλου φφλου οφτε ςε αυτζσ των εκπαιδευτικϊν για 

κανζνα λόγο.    

• Σθροφν τθ ςειρά προτεραιότθτασ  ςτο  κυλικείο. 

• Με τθ λιξθ του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/τριεσ ςυγκεντρϊνονται ανά τμιμα ςτο 

προαφλιο (ςτα ςθμεία τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ) και ςυνοδεφονται ςτθν τάξθ από 

τον εκπαιδευτικό του τμιματοσ. ε καμιά περίπτωςθ δεν ανεβαίνουν μόνοι τουσ και 

χωρίσ επίβλεψθ.  

• Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ενιλικασ για κανζναν 

λόγο να πλθςιάηει τθν καγκελόπορτα του προαυλίου και να προςεγγίηει 

μακθτζσ/τριεσ.  

 

5 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΟΤΕΣ – ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ 
 
Αποτελοφν μζροσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθσ ςχολικισ ηωισ. Είναι  κατάλλθλα 

ςχεδιαςμζνεσ, πραγματοποιοφνται εντόσ και εκτόσ ςχολείου και εμπλουτίηουν το  

πρόγραμμα.    Κατά ςυνζπεια: 

• Όλοι οι μακθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν  ςτισ δράςεισ (διδακτικζσ επιςκζψεισ τάξθσ, 

εκνικζσ εορτζσ, εκδθλϊςεισ ςχολείου). Δεν παρευρίςκονται ςε αυτζσ  μόνο για 

ςοβαρό λόγο και αφοφ ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί τθσ τάξθσ και θ  Διεφκυνςθ 

του ςχολείου.  

• Οι  εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ (επίςκεψθ ςε Μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,  

προγράμματα βιωματικισ μάκθςθσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, θμεριςια διδακτικι 

εκδρομι κ.α.) ι θ ζξοδοσ μακθτϊν ςε κοντινι απόςταςθ από το ςχολείο (επαφι 

μακθτϊν με τθν τοπικι κοινωνία) πραγματοποιοφνται εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου 

(ζωσ 13.15) και απαιτείται θ ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων (κατάκεςθ 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτον εκπαιδευτικό τμιματοσ).  

Τπεφκυνοι ςυνοδοί ορίηονται αποκλειςτικά και μόνο οι εκπαιδευτικοί τμθμάτων.  

Σα  λεωφορεία που μεταφζρουν  μακθτζσ/τριεσ, ελζγχονται κάκε φορά από τθν 

Σροχαία ωσ προσ τθν τιρθςθ των όςων προβλζπονται από τθ νομοκεςία (ςυνκικεσ-

τεχνικά ςτοιχεία οχιματοσ, αςφάλεια μακθτϊν, κ.λ.π.) πριν τθν εκκίνθςθ-

αναχϊρθςθ των μακθτϊν/τριων από το ςχολείο.  

• Εκνικζσ εορτζσ: ο εορταςμόσ εκνικϊν επετείων πραγματοποιείται ςτο ςχολείο. Σο 

ωράριο λειτουργίασ του ςχολείου διαμορφϊνεται  ανάλογα με τθ διάρκεια τθσ 

εορτισ (ςφμφωνα με τισ  εγκυκλίουσ του ΥΠΑΙΘ)  και δεν λειτουργεί το Ολοιμερο 

Πρόγραμμα. Οι γονείσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα μζςω ανακοινϊςεων του ςχολείου 

(Ιςτοςελίδα ςχολείου ι ζντυπθ ανακοίνωςθ). 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα-Δράςεισ-Εκδθλϊςεισ ενδοςχολικζσ: κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ – όπωσ προβλζπεται από  εγκυκλίουσ του ΥΠΑΙΘ-   ςτο ςχολείο 

είναι δυνατό να υλοποιοφνται με τθν επιμζλεια των εκπαιδευτικϊν των τμθμάτων ι 

των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ι με ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και τθ ςυμμετοχι 

μακθτϊν/τριων  τμθμάτων ι τάξεων: 
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-  εκπαιδευτικά προγράμματα: περιβαλλοντικά, αγωγισ Υγείασ, πολιτιςτικά, τα οποία   

ςτθρίηονται ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια (προγραμματιςμόσ και ςχεδιαςμόσ ςτόχων, 

μζκοδοσ και χρόνοσ υλοποίθςθσ, κ.λ.π.)  προωκοφν τθν ανάπτυξθ προςωπικότθτασ 

των μακθτϊν/τριων, τθν ενςυναίςκθςθ και τθν απόκτθςθ  δεξιοτιτων  (γνωςτικϊν, 

κοινωνικο-ςυναιςκθματικϊν).  

-  Δράςεισ-εκδθλϊςεισ:  πραγματοποιοφνται διάφορεσ δράςεισ με αφορμι ςθμαντικά 

γεγονότα που ςχετίηονται με τθ ςχολικι ηωι, τομείσ επιςτθμϊν, τθν κοινωνικι ηωι 

(τοπικι, ι ευρφτερθ) και τον πολιτιςμό, (αφιερϊματα, εορτζσ, εκκζςεισ, μουςικζσ, 

κεατρικζσ, ακλθτικζσ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ακλθτικοί αγϊνεσ,  κ.α.).   

• Θμερίδεσ γονζων: το ςχολείο μεριμνά για τθ  διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν 

επιμορφωτικϊν θμερίδων, βιωματικϊν ςεμιναρίων γονζων (με κζματα που 

αφοροφν παιδιά ςχολικισ θλικίασ, τθν οικογζνεια, υγεία, διατροφι κ.α.)   

 

6 ΜΑΘΘΤΕΣ/ΤΙΕΣ  
 
  Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/τριων ςτο ςχολείο είναι υποχρεωτικι. Οι απουςίεσ 

καταγράφονται κακθμερινά  και καταχωροφνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του  ΤΠΑΙΘ 

(«my school») από τουσ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων. Θ μθ κανονικι/ελλιπισ φοίτθςθ 

παρεμποδίηει ςθμαντικά τθν πρόοδο των μακθτϊν/τριων. 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ ςζβονται και  τθροφν τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του ςχολείου και : 

•  δεν  απουςιάηουν από τα μακιματα χωρίσ ςοβαρό λόγο.  

• ςυμπεριφζρονται ευγενικά προσ όλουσ (εκπαιδευτικοφσ, ςυμμακθτζσ, άλλουσ 

μακθτζσ του ςχολείου) και ςε καμία περίπτωςθ με υβριςτικά ι προςβλθτικά λόγια 

• προςτατεφουν, βοθκοφν  όταν χρειαςτεί  τουσ μικρότερουσ θλικιακά μακθτζσ/τριεσ  

• μεριμνοφν και δεν ξεχνοφν  όλα τα απαραίτθτα για το κακθμερινό τουσ πρόγραμμα 

• φροντίηουν και διατθροφν ςε καλι κατάςταςθ βιβλία και τετράδια    

• ςυμμετζχουν ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνεργάηονται αρμονικά με άλλουσ 

μακθτζσ   

• ςζβονται, προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου 

(αίκουςεσ, αυλι, διαδρόμουσ, κλπ)  

• προςζχουν και δεν προκαλοφν φκορζσ/ηθμιζσ ςε υποδομζσ, εξοπλιςμό του ςχολείου 

• ακολουκοφν κακθμερινά τισ καλζσ πρακτικζσ του ςχολείου (ανακφκλωςθ,  πρακτικζσ 

κατά ςχολικισ βίασ, υπευκυνότθτα, καλαιςκθςίασ χϊρων ςχολείου, κ.α.) 

• «υιοκζτθςθ» μακθτϊν Αϋ τάξθσ: από τουσ μακθτζσ/τριεσ  Ε ϋτάξθσ: «υιοκετοφν» τουσ 

νζουσ μακθτζσ/τριεσ για τθν ομαλι ζνταξθ και προςαρμογι των μικρϊν μακθτϊν ςτο 

ςχολικι ηωι και περιβάλλον (δθμιουργοφν δίκτυ προςταςίασ, βοθκοφν ςτθ 

διαχείριςθ επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ, κ.α.) 

• δεν επιτρζπεται  να φζρνουν ςτο ςχολείο κινθτό τθλζφωνο ι θλεκτρονικά παιχνίδια 

κακϊσ και πολφτιμα ι επικίνδυνα αντικείμενα 

• δεν καταναλϊνουν τροφι ι τςίχλα κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ   

• δεν μιλοφν δυνατά τόςο ςτθν τάξθ όςο και ςτουσ διαδρόμουσ και το προαφλιο  
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• δεν πετοφν απορρίμματα ςτο δάπεδο, χρθςιμοποιοφν τα καλάκια απορριμμάτων  

• δεν γράφουν  ςε τοίχουσ  και ςτα κρανία του ςχολείου 

• δεν χρθςιμοποιοφν ι καταςτρζφουν αντικείμενα ςυμμακθτϊν τουσ που δεν τουσ 

ανικουν 

• πριν  τθ λιξθ των μακθμάτων  τακτοποιοφν κρανία, καρζκλεσ τθσ τάξθσ και πετοφν 

ό,τι άχρθςτο ςτο καλάκι απορριμμάτων τθσ τάξθσ τουσ  

• δεν εγκαταλείπουν για κανζναν λόγο τθν τάξθ τθν ϊρα του μακιματοσ. ε περίπτωςθ 

ανάγκθσ  βγαίνουν  μόνο μετά από  άδεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ  

• δεν τρζχουν, δεν φωνάηουν και δεν περιφζρονται  ςτουσ διαδρόμουσ και τισ ςκάλεσ.  

Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν προςεκτικά  χωρίσ βιαςφνθ, τθρϊντασ απόςταςθ από  τουσ 

γφρω τουσ. 

• δεν χειροδικοφν και δεν αςκοφν καμιάσ μορφισ βία (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι) 

προσ κανζνα μακθτι του ςχολείου. Η βία απαγορεφεται κάτω από οποιεςδιποτε 

ςυνκικεσ.  

•  Για κάκε πρόβλθμα που προκφπτει και δεν είναι δυνατόν να διαχειριςτοφν 

απευκφνονται πρωτίςτωσ:  

• -  μζςα ςτθν τάξθ:  ςτον /ςτθ εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ 

• -  κατά το διάλειμμα: ςτουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ  

• βοθκοφν- όταν και αν  χρειαςτεί- μακθτζσ μικρότερων τάξεων 

• δεν αποχωροφν από το ςχολείο-ςε καμία περίπτωςθ- χωρίσ τθν ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευτικϊν και τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου.    

                           

7 ΓΟΝΕΙΣ-ΚΘΔΕΜΟΝΕΣ 
 

 
 - Ενθμζρωςθ γονζων: Ανακοινϊςεισ ςχολείου: Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να 

διαβάηουν προςεκτικά τισ ζντυπεσ ανακοινϊςεισ του ςχολείου που μεταφζρουν οι 

μακθτζσ ςχετικά με κζματα λειτουργίασ του ςχολείου. Οι ανακοινϊςεισ αναρτϊνται 

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. ε περιπτϊςεισ 

ανάγκθσ άμεςθσ ενθμζρωςθσ γονζων/κθδεμόνων το ςχολείο προωκεί ανακοινϊςεισ 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

 «Προγραμματιςμόσ ςχολικισ ηωισ»: ζντυπο ενθμζρωςθσ γονζων από το ςχολείο –   

 κατά κφριο λόγο ςε μθνιαία βάςθ- με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςχολικι ηωι  

  ε περιπτϊςεισ παράδοςθσ εντφπων προσ το ςχολείο (όπωσ: Διλωςθ 2θσ ξζνθσ  

γλϊςςασ, ΑΔΥΜ, Αίτθςθ Ολοιμερου κ..α.) οι γονείσ μεριμνοφν για τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ(τιρθςθ των  χρονικϊν προκεςμιϊν όπωσ ορίηονται ςτισ ανακοινϊςεισ).  

 ε περίπτωςθ αλλαγισ προςωπικϊν ςτοιχείων (διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμϊν 

τθλεφϊνου,mail) οι γονείσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν άμεςα το ςχολείο.   

  Οικογενειακι κατάςταςθ: ε περιπτϊςεισ διαηευγμζνων γονζων ι γονζων ςε   

διάςταςθ, οι γονείσ ενθμερϊνουν το ςχολείο και παραδίδουν τα ςχετικά απαραίτθτα 

ζγγραφα  (ανάκεςθ κθδεμονίασ-επιμζλειασ παιδιοφ, κ.λ.π.)  
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 Θζματα υγείασ μακθτϊν: Οι γονείς οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτθ Διεφκυνςθ του 

ςχολείου και  ςτουσ εκπαιδευτικοφσ  τθσ τάξθσ και κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ 

ςωματικι και ψυχικι υγεία των μακθτϊν. 

 Δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ οποιοδιποτε φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ ςε μακθτζσ 

από εκπαιδευτικοφσ (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 Εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), 

όμωσ είναι απαραίτθτο να ενθμερϊνεται το ςχολείο για: 

 α) ευαιςκθςίεσ ι αλλεργίεσ των μακθτϊν ςε φάρμακα ι τροφζσ και  

 β) τυχόν ιατρικι αγωγι που  ακολουκεί  ι  

γ) οποιοδιποτε άλλο πρόβλθμα παρουςιάηεται ςε μακθτι/τρια και μπορεί να  

επιδρά ςτθν  ψυχο-πνευματικι υγεία ι εξζλιξι τουσ. 
 

 Απουςία μακθτϊν/τριϊν: ε περίπτωςθ απουςίασ μακθτϊν/τριϊν ενθμερϊνετε 

ζγκαιρα τον εκπαιδευτικό τμιματοσ.  

Μακθτζσ/τριεσ που απουςιάηουν πλζον των τριϊν θμερϊν, προςκομίηουν ιατρικό 

ςθμείωμα/βεβαίωςθ και παραδίδεται ςτον εκπαιδευτικό τάξθσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνοφν με τθν οικογζνεια ςε περιπτϊςεισ μακροχρόνιασ ι 

επαναλαμβανόμενθσ/τακτικισ απουςίασ μακθτϊν.  

 χολείο και γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυνεργάηονται ςτενά και δθμιουργικά 

για τθν επίτευξθ των παιδαγωγικϊν  ςτόχων (γνϊςεισ, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ) οι 

οποίοι ςυντελοφν ςτθν ολόπλευρθ  ανάπτυξθ  τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν  

  Θ καλι ςυνεργαςία και  θ κοινι προςπάκεια εκπαιδευτικϊν- γονζων ςυμβάλλει  

ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων (γνωςτικϊν, ςυμπεριφοράσ. κλπ) που πικανά 

προκφπτουν και  ενιςχφει τθν  αποτελεςματικότθτα των μακθτϊν. 

 Οι κθδεμόνεσ οφείλουν να ανταποκρίνονται ςτθν πρόςκλθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτισ ςυναντιςεισ για ςυνεργαςία, ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφν τουσ μακθτζσ 

(επίδοςθ, ςυμπεριφορά)  και να προςζρχονται ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ 

(ατομικζσ ι ομαδικζσ). 

 Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να επιπλιττει, να τιμωρεί ι να νουκετεί άλλο 

παιδί ςτο χϊρο του ςχολείου. Για οποιοδιποτε κζμα προκφπτει ενθμερϊνετε 

τον/τθν εκπαιδευτικό  τθσ τάξθσ ι τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου  οι οποίοι και κα 

διαχειριςτοφν και κα διευκετιςουν το κζμα. 

  Γενικότερα κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ δεν ζχει δικαίωμα να βρίςκεται ςτο κτιριο 

ι ςτο προαφλιο του ςχολείου χωρίσ να ενθμερϊςει το ςχολείο (εκπ/κοφσ, Δ/νςθ). 

φμφωνα με τθν  αρικμ. 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκφκλιο ΤΠΕΠΘ «…οι κφρεσ ειςόδου-

εξόδου ςτο χϊρο του ςχολείου παραμζνουν κλειςτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ του ςχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάςςεται θ αςφάλεια των 

παιδιϊν και αποτρζπεται θ αναίτια είςοδοσ και ζξοδόσ τουσ από τον προαφλιο χϊρο 

του ςχολείου, κακϊσ και θ είςοδοσ ατόμων που ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τθ 

λειτουργία του. Οι γονείσ ειςζρχονται ςτο ςχολείο κατά τισ προγραμματιςμζνεσ ϊρεσ 

ςυναντιςεων με τουσ δαςκάλουσ των τάξεων και μετά από άδεια του Διευκυντι του 

ςχολείου». 
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8  ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΘΜΕΩΣΘ-ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ 

 
 Γονείσ/κθδεμόνεσ, ςυνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ, ενθμερϊνονται για τθν 

πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν από  τουσ εκπαιδευτικοφσ όπωσ ακολοφκωσ: 
 

  Μθνιαία ενθμζρωςθ: μία φορά κάκε μινα ςε τακτικι θμζρα και ϊρα ςυνάντθςθσ 

(θ θμζρα και ϊρα ορίηεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων)    
 

 Ώρα επικοινωνίασ γονζων: ςε οριςμζνθ ϊρα και θμζρα τθσ εβδομάδασ;  

δυνατότθτα επικοινωνίασ- τθλεφωνικι ι προςωπικι- γονζων/κθδεμόνων με 

εκπαιδευτικό τάξθσ ι εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων (θ ϊρα και θμζρα ορίηεται από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ) 

   Θ μθνιαία ενθμζρωςθ και θ ϊρα επικοινωνίασ αναγράφονται ςτο εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα των μακθτϊν.   

 ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ οι γονείσ επικοινωνοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

ορίηεται ςυνάντθςθ ςυνεργαςίασ (δυςκολίεσ μάκθςθσ, προβλιματα ςυμπεριφοράσ). 

 

 

9   ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

 
Θ Διεφκυνςθ του ςχολείου: 

 Εφαρμόηει τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία και μεριμνά για τθν εφαρμογι τθσ από 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 Εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του εκπαιδευτικοφ 

ζργου (γνωςτικϊν, παιδαγωγικϊν, κοινωνικϊν, ψυχοςυναιςκθματικϊν)  

 Λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα  για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου και το 

ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ  

 Μεριμνά και ςυμβάλλει ενεργά  ςτθ δθμιουργία  ενόσ ςχολείου δθμοκρατικοφ και 

ανοικτοφ ςτθν κοινωνία, ενόσ αποτελεςματικοφ/δθμιουργικοφ ςχολικοφ κλίματοσ, 

ςτθρίηει, προωκεί πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, τθν αλλθλοκατανόθςθ,  

το  ςεβαςμό  και  τθ  ςυνεργαςία μεταξφ όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ (μακθτζσ-εκπαιδευτικοί-γονείσ-κοινωνικοί, τοπικοί φορείσ) 

  Επικοινωνεί με τουσ μακθτζσ/τριεσ και προςπακεί να  αντιμετωπίηει 

αποτελεςματικά τα όποια  τα προβλιματα  προκφπτουν  και επιηθτά άμεςα λφςθ  

 υνεργάηεται με τουσ γονείσ, το φλλογο Γονζων-Κθδεμόνων και διάφορουσ φορείσ 

(δθμόςιοι, κοινωνικοί, τοπικοί) 

 Από κοινοφ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ζχουν τθν ευκφνθ και ςυμβάλλουν ςτθ 

διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ, ςτθν αιςκθτικι  των χϊρων του ςχολικοφ κτθρίου, 

κακϊσ και ςτθν προςταςία  τθσ υγείασ και αςφάλεια των μακθτϊν.  

 Ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του Ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου και 

προβαίνει ςε τροποποιιςεισ ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται, ςφμφωνα με τισ 

εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ και  όπωσ προβλζπεται από τθν εκπαιδευτικι  νομοκεςία. 
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10 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 
 

 Οι εκπαιδευτικοί με το παιδαγωγικό τουσ ζργο (διδαςκαλία, μάκθςθ, 

διαπαιδαγϊγθςθ μακθτϊν) ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ  τθσ προςωπικότθτασ  και 

δεξιοτιτων των μακθτϊν (γνωςτικϊν, κοινωνικο- πολιτιςτικϊν, ςυναιςκθματικϊν). 

 Προςζρχονται ζγκαιρα πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων και αποχωροφν μετά τουσ 

μακθτζσ (ςτθ λιξθ ςχολικοφ ωραρίου).  

 Τποδζχονται τουσ μακθτζσ (οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί)  και ελζγχουν τθν 

αςφαλι προςζλευςθ και αποχϊρθςθ όλων των μακθτϊν/τριων ςτο ςχολείο.  

 Αναλαμβάνουν κακικοντα εφθμερίασ, επιτθροφν ςτο διάλειμμα τουσ μακθτζσ και 

μεριμνοφν  για τθν προςταςία, τθ ςωματικι ακεραιότθτα, αςφάλεια, υγιεινι των 

 μακθτϊν/τριων και τθν κακαριότθτα των ςχολικϊν χϊρων (αίκουςεσ, προαφλιο)   

 Παρευρίςκονται ςτθν πρωινι προςευχι μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ  

 υνοδεφουν πάντα τουσ μακθτζσ προσ και  από τθν τάξθ (πρωί, μετά το διάλειμμα, 

λιξθ  υποχρεωτικοφ ι Ολοιμερου ωραρίου) από τισ ειςόδουσ που ζχουν οριςκεί.    

 Ζχουν τθν ευκφνθ επιτιρθςθσ, αςφάλειασ των μακθτϊν κατά τθν ϊρα διδαςκαλίασ.   

 Δεν επιτρζπουν ςε  μακθτζσ να αποχωροφν από  τθν τάξθ εκτόσ αν υπάρχει ανάγκθ.  

 Δεν καταναλϊνουν καφζ ι τροφι κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. 

 Δεν χρθςιμοποιοφν κινθτό τθλζφωνο ςτθν τάξθ/μάκθμα (είναι απενεργοποιθμζνο). 

 Ενθμερϊνουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τυχόν προβλιματα ςυμπεριφοράσ των 

μακθτϊν τουσ.  

 Ενθμερϊνουν γονείσ/κθδεμόνεσ για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/τριεσ 

(επίδοςθ/ πρόοδο, ςυμπεριφορά) ωσ εξισ:  

− «Μθνιαία ενθμζρωςθ γονζων»: πραγματοποιείται μία φορά τον μινα ςε οριςμζνθ 

      θμζρα μετά τθν λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου (τακτικζσ ςυναντιςεισ),   απευκφνεται 

προσ όλουσ τουσ γονείσ τθσ τάξθσ (ςε ατομικό ι ομαδικό επίπεδο). τισ ατομικζσ 

ςυναντιςεισ εκπαιδευτικοφ-γονζων, για καλφτερθ διαχείριςθ του χρόνου και 

διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να   κατανζμουν το χρόνο 

ςυνάντθςθσ των γονζων (ςε δεκάλεπτα) με βάςθ  τθν αλφαβθτικι κατάταξθ των 

μακθτϊν του τμιματοσ  με ζγκαιρθ ενθμζρωςι τουσ. 

−  «Ώρα επικοινωνίασ  γονζων» (προςωπικι ι τθλεφωνικι): μία ςυγκεκριμζνθ ϊρα 

     τθν εβδομάδα(κακοριςμζνθ από κάκε εκπαιδευτικό/εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων) 

κατά τθν οποία γονείσ ζχουν τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκπαιδευτικοφσ για 

κζματα που αφοροφν το παιδί τουσ. 

Προσ ενθμζρωςθ των γονζων «θ μθνιαία ενθμζρωςθ» και θ «ϊρα επικοινωνίασ 

γονζων» αναγράφονται  ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μακθτϊν.    

 ε περίπτωςθ ανάγκθσ (αδιακεςία, μικροτραυματιςμόσ μακθτϊν προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ,) οι εκπαιδευτικοί επικοινωνοφν και ενθμερϊνουν  άμεςα  τουσ 

γονείσ (τθλεφωνικά) κακϊσ και τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.   

 ζβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματοσ των μακθτϊν/τριϊν και δεν επιτρζπουν 

τθν παραμονι ςτθν αίκουςα  ςε κανζναν μακθτι.    
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 Πριν τθ λιξθ των μακθμάτων φροντίηουν από κοινοφ με τουσ μακθτζσ/τριεσ να  

τακτοποιείται θ τάξθ (καρζκλεσ, κρανία) χωρίσ απορρίμματα/ςκουπίδια ςτο πάτωμα  

 Φροντίηουν να ενθμερϊνονται από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ για πικανζσ 

ιδιαιτερότθτεσ ι  προβλιματα υγείασ των μακθτϊν τουσ. 

 Παρακολουκοφν τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν  μζςα και ζξω από τθν τάξθ και 

οφείλουν να  προςπακοφν για άμεςθ επίλυςθ/αντιμετϊπιςθ  των προβλθμάτων των 

μακθτϊν τθσ τάξθσ όταν και όπου παρουςιάηονται. Διαχειρίηονται με 

παιδαγωγικοφσ μεκόδουσ τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςε ςυνεργαςία 

με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, Διεφκυνςθ του ςχολείου και τθν κακοδιγθςθ/ 

υποςτιριξθ του υπευκφνου υντονιςτι Εκπ/κοφ Ζργου- Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ. 

 Ενθμερϊνουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου  ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε απεργία ι 

ςτάςθ εργαςίασ εγκαίρωσ (αυκθμερόν πριν από τισ 8 π.μ.) ε περίπτωςθ μθ 

ενθμζρωςθσ κα κεωροφνται απόντεσ. 

 Αναφζρουν ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου κάκε υποψία που ζχουν για τυχόν 

οικογενειακι κακοποίθςθ μακθτι/τριασ.  

 ζβονται τθν προςωπικότθτα, τθ διαφορετικότθτα των μακθτϊν (προςωπικζσ 

ανάγκεσ, ιδιαιτερότθτεσ, κοινωνικο-πολιτιςτικζσ ι κρθςκευτικζσ διαφορζσ μακθτϊν)  

 ζβονται τισ απόψεισ όλων των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τισ αποφάςεισ του 

υλλόγου Διδαςκόντων. Οφείλουν να  τθροφν εχεμφκεια για όλα τα κζματα που 

αφοροφν αποκλειςτικά το ςχολείο (ςυμπεριφορά μακθτϊν, ςυμβάντα, ςυηθτιςεισ 

Συλλόγου Διδαςκόντων  εκπαιδευτικϊν). 

 Διαχειρίηονται με ιδιαίτερθ προςοχι/ςφνεςθ προςωπικά δεδομζνα των μακθτϊν 

(αυςτθρι τιρθςθ νομοκετικοφ πλαιςίου). Δεν δθμοςιοποιοφν ςτοιχεία, (προςωπικά 

ςτοιχεία, φωτογραφικό υλικό) μακθτϊν/τριων χωρίσ τθ γραπτι ςυγκατάκεςθ 

γονζων (Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυναίνεςθσ γονζα υπογεγραμμζνθ). 

  Επικοινωνοφν και ςυνεργάηονται με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ (Τ.Ε., ειδικοτιτων) προσ όφελοσ των μακθτϊν. 

 Οφείλουν  να ςυμβάλλουν  ςτθ δθμιουργία ευχάριςτου, εποικοδομθτικοφ και 

ςυνεργατικοφ ςχολικοφ κλίματοσ και περιβάλλοντοσ ςτθν  τάξθ, ςτο ςχολείο. 

 Αξιοποιοφν τθ ςχολικι ιςτοςελίδα με τουσ μακθτζσ τουσ και για επικοινωνία με τουσ 

γονείσ  ζχοντασ τθν ευκφνθ για ό,τι αναρτοφν ςε αυτι.  
 
11 ΤΜΘΜΑ ΕΝΤΑΞΘΣ (Τ.Ε.) 

 
το  ςχολείο λειτουργεί Σμιμα Ζνταξθσ (Σ.Ε.) από ειδικό εκπαιδευτικό θ οποία: 

  Τποςτθρίηει  μακθτζσ/τριεσ όλων των τάξεων  που αντιμετωπίηουν/παρουςιάηουν 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ελλιπείσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςε ατομικό ι ομαδικό 

επίπεδο και ςτοχεφει ςτθν άρςθ/απαλοιφι των δυςκολιϊν των μακθτϊν και 

βελτίωςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ και κοινωνικισ τουσ ςυμπεριφοράσ. 

 υνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ  των μακθτϊν, προγραμματίηουν/ςχεδιάηουν  

και ακολουκοφν κοινζσ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ, πρακτικζσ. 

  Απαραίτθτθ /προχπόκεςθ για τθν παρακολοφκθςθ/φοίτθςθ μακθτι/τριασ ςτο Σ.Ε.   

αποτελεί θ γνωμάτευςθ του  ΚΕ.Δ.Α..Τ. (ι άλλου Δθμόςιου Φορζα), ι θ ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ των γονζων (ςε  περίπτωςθ που δεν υπάρχει Γνωμάτευςθ). 
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12  ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ 

 
Θ Βιβλιοκικθ του ςχολείου (ςτεγάηεται ςε ιδιαίτερθ αίκουςα): 

  Διακζτει πλικοσ βιβλίων παιδικισ λογοτεχνίασ, επιςτθμονικά, ξενόγλωςςα κ.λ.π. 

(ςχεδόν 3.000 τίτλοι) και DVD τα οποία ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των  

μακθτϊν/τριων όλων των τάξεων. 

 Λειτουργεί με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν των τμθμάτων, οι οποίοι τθροφν  

«καρτζλα δανειςμοφ» για κάκε μακθτι. Κάκε τμιμα/τάξθ επιςκζπτεται τθ 

Βιβλιοκικθ ςε εβδομαδιαία βάςθ, ςε τακτι θμζρα  και διδακτικι ϊρα (αναγράφεται 

ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων εκπαιδευτικϊν). 

 Θ  αποτελεςματικι λειτουργία, θ ταξινόμθςθ και ςυντιρθςθ  των βιβλίων αποτελεί 

ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι μεριμνοφν για τθν διατιρθςθ τθσ τάξθσ ςτθν 

αίκουςα τθσ Βιβλιοκικθσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν τον τρόπο ταξινόμθςθσ ςτα ράφια.   

 Οι  μακθτζσ οφείλουν να επιςτρζφουν τα βιβλία που δανείηονται εντόσ 15 θμερϊν 

από τθν θμερομθνία δανειςμοφ. Φροντίηουν να τα διατθροφν ςε καλι κατάςταςθ. 

 ε περίπτωςθ απϊλειασ το βιβλίο αντικακίςταται με καινοφριο με ευκφνθ των 

γονζων των μακθτϊν ϋ 

 Θ γενικι διαχείριςθ και εποπτεία/επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ 

βιβλιοκικθσ ανατίκεται ςτουσ  «Υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ  Βιβλιοκικθσ». 

 
 
13 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ: Σο ςχολικό ζτοσ αποτελείται από τρία τρίμθνα: 

 Αϋ τρίμθνο: ζωσ 10 Δεκεμβρίου 

 Βϋ τρίμθνο: ζωσ 10 Μαρτίου 

 Γϋ τρίμθνο:  ζωσ 10 Ιουνίου  

  Με τθ λιξθ κάκε τριμινου ακολουκεί ενθμζρωςθ γονζων/κθδεμόνων για τθν 

πρόοδο και ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν και παραδίδεται «Ζλεγχοσ Προόδου»  με 

βακμολογία ανά μάκθμα. 

  Θ θμερομθνία ενθμζρωςθσ κάκε τριμινου  ανακοινϊνεται  ζγκαιρα από το ςχολείο. 

Βακμολόγθςθ: 

 Σάξεισ Α΄, Βϋ: δεν παραδίδεται βακμολογία αλλά γίνεται ενθμζρωςθ γονζων  

 Σάξεισ Γ΄, Δϋ: θ βακμολογία χαρακτθρίηεται με  τα γράμματα: Α (Άριςτα), Β (Πολφ 

Καλά), Γ (Καλά) και Δϋ(Σχεδόν Καλά). 

 Σάξεισ  Ε΄, ΣΤϋ: βακμολογία  αρικμθτικι: 5-6  (Καλά), 7-8 (Πολφ Καλά),  9-10 (Άριςτα). 

 Μακθτισ/τρια με μζςο όρο βακμολογίασ μικρότερθσ του 5, επαναλαμβάνει τθν τάξθ 

κακϊσ δεν ζχει κατακτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν 

προαγωγι του/τθσ ςτθν επόμενθ τάξθ. 
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14 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
 Όλα τα είδθ τροφίμων που διακζτει το κυλικείο ςτουσ μακθτζσ είναι αποκλειςτικά 

ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ και τισ Τγειονομικζσ διατάξεισ του Τπουργείου Τγείασ  

 Φροντίηει για τθν άριςτθ  ποιότθτα των τροφίμων και τθν τιρθςθ  κανόνων υγιεινισ 

για τθν διαςφάλιςθ τθσ υγείασ όλων (μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν).   

 Τπόκειται ςε Τγειονομικό ζλεγχο κάκε χρόνο 

  Επιτροπι εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ελζγχει τθν εφαρμογι των όρων λειτουργίασ 

του (ποιότθτα, κακαριότθτα) 

 

15    ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΟΕΙΣ 

    

• Ο Διμοσ Νζασ Ιωνίασ (Τμιμα Παιδείασ),ςυνεργάηεται ςτενά με το ςχολείο, και  

      ςτθρίηει τθν απρόςκοπτθ, ομαλι λειτουργία και ζργο του ςχολείου (κάλυψθ     

      αναγκϊν υλικοτεχνικισ υποδομισ, προμικεια υλικϊν κ.α.) μεριμνά/αναλαμβάνει  

      τθ βελτίωςθ και ςυντιρθςθ των υποδομϊν του  ςχολικοφ κτθρίου.  

• Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του ςχολείου, με τθν ενεργι του δράςθ βοθκά    

     και ςυνδράμει ςτθν  αποτελεςματικι  υλοποίθςθ των παιδαγωγικϊν ςτόχων  του    

     ςχολείου (δωρεζσ, υποςτιριξθ πρωτοβουλιϊν, ανάλθψθ/παροχι ζργων ςτουσ    

     ςχολικοφσ χϊρουσ, προςφορά δραςτθριοτιτων ςε μακθτζσ κ.α.). Οι γονείσ των  

     μακθτϊν/τριων, αποτελοφν μζλθ του υλλόγου Γονζων-Κθδεμόνων, υποςτθρίηουν  

     τθ ςυλλογικι προςπάκεια και ςυμμετζχουν ενεργά ςτο ζργο του. 

• Συνεργαςία ςχολείου με φορείσ :Σο ςχολείο κάκε ςχολικό ζτοσ ςυνεργάηεται με  

     διάφορουσ κοινωνικοφσ φορείσ: Κ.Ε.Δ.Α..Τ., Ε.Ψ.Τ.Π.Ε., .Κ.Ε.Π., Κ.Ε.Θ.Ε.Α., «ΙΡΙΔΑ»,    

     φορείσ Διμου Νζασ Ιωνίασ, Περιφζρειασ Αττικισ, Τπουργείου Τγείασ (διοργάνωςθ    

     βιωματικϊν ςεμιναρίων, ενθμερωτικϊν θμερίδων για μακθτζσ ι εκπαιδευτικοφσ),  

     τθν ενορία ςχολείου και το  «Χαμόγελο του παιδιοφ» (υποςτιριξθ του κοινωνικοφ  

     ζργου που επιτελεί: μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί, τα Χριςτοφγεννα    

     προςφζρουν βαςικά είδθ (διατροφισ, υγιεινισ, κ.α.) για ενίςχυςθ των δομϊν  

     φιλοξενίασ του).  

 

16   ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  (μθ εκπαιδευτικό) 
 

 
Προςωπικό κακαριότθτασ: 

 Σθν κακαριότθτα του ςχολείου αναλαμβάνουν δφο ςυμβαςιοφχοι υπάλλθλοι του 

Διμου Νζασ Ιωνίασ οι οποίοι: 

 Αςκοφν ςχολαςτικά τα κακικοντά τουσ και μεριμνοφν για τθν αςφαλι αποκικευςθ 

υλικϊν που μποροφν να κζςουν ςε κίνδυνο  τθν υγεία των μακθτϊν 

 Απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και  ςυνεργάηονται ςχετικά με ηθτιματα 

κακαριότθτασ όλων των χϊρων του ςχολικοφ κτθρίου.  

 Οι μακθτζσ οφείλουν να ςζβονται και να διευκολφνουν το ζργο τουσ (τακτοποίθςθ 

κρανίων,  αίκουςασ πριν τθν αποχϊρθςι τουσ, περιςυλλογι απορριμμάτων).   
 
 



 

14 

 

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ  
 
 

 Ειδικζσ υγειονομικζσ ςυνκικεσ:  

(Μζτρα προςταςίασ  και πρόλθψθσ κατά τθσ διαςποράσ του COVID-19) 

Σο ςχολείο μεριμνά και λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφαλι 

λειτουργία και τθ διαφφλαξθ τθσ υγείασ των μακθτϊν/τριϊν, τθρεί τα προβλεπόμενα 

ςτισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και εφαρμόηει με ςυνζπεια τισ οδθγίεσ του 

υγειονομικοφ Πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Δ.Τ.  (ΕΟΔΥ, 10/10/2021). 

 Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο των ειδικϊν ςυνκθκϊν, το ςχολείο για τθν αποφυγι 

ςυνωςτιςμοφ εφαρμόηει «εκ περιτροπισ διαλείμματα» προκειμζνου να μθν 

υπάρχει ανάμειξθ μακθτϊν/τριϊν πολλϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ςτο προαφλιο, 

ωσ εξισ: ζχουν δθμιουργθκεί δφο ομάδεσ  μακθτϊν/τριϊν:  

- «Α ΟΜΑΔΑ»: μακθτζσ/τριεσ Α, Β, Γ, τάξθσ  και  

- «Β ΟΜΑΔΑ»: μακθτζσ/τριεσ Δ, Ε, Σ τάξθσ  

και ζχουν προγραμματιςτεί διαφορετικι ϊρα διαλειμμάτων για κάκε ομάδα. 
 

 Ζκτακτθ ανάγκθ/φυςικι καταςτροφι: Χώροσ-ςθμείο παραλαβισ μακθτών: 
 

 ε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν ι επικίνδυνων φυςικϊν φαινομζνων (ςειςμόσ, 

πυρκαγιά, κ.ά.) ακολουκείται αυςτθρά το «χζδιο αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων 

αναγκϊν» του ςχολείου και εφαρμόηεται το «ςχζδιο διαφυγισ κτθρίου».   

 Ωσ χϊροσ/ςθμείο παραλαβισ των μακθτϊν/τριων  από γονείσ/κθδεμόνεσ ορίηεται 

το παρκάκι (πλατεία) ζξω από το ςχολείο. 
 

 Ρροςωπικά αντικείμενα μακθτών/τριών: 
 

 Οι μακθτζσ μεριμνοφν για τα προςωπικά τουσ αντικείμενα (ροφχα, τετράδια, ςκεφθ 

φαγθτϊν κλπ) και δεν τα «ξεχνοφν» ςτα ςχολείο. 

 Όλα τα «ξεχαςμζνα» αντικείμενα, μποροφν να τα αναηθτοφν ςτο ιςόγειο χϊρο 

υποδοχισ του ςχολείου ςτθ γωνιά «Μ’ ζχαςεσ;»  

 Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ  να φζρνουν ςτο ςχολείο πολφτιμα 

ι επικίνδυνα αντικείμενα (οφτε κατά τθν θμζρα διδακτικισ επίςκεψθσ) 

  Δεν επιτρζπεται θ χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων από τουσ μακθτζσ, 

ςφμφωνα με ςχετικι νομοκεςία (132328/Γ2/7-12-2006 απόφαςθ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)  
 

 Μακθτζσ/τριεσ απογευματινισ ηώνθσ Ολοιμερου προγράμματοσ: 

 Οι μακθτζσ/τριεσ που παρακολουκοφν τθν απογευματινι ηϊνθ του Ολοιμερου 

προγράμματοσ: 

− τακτοποιοφν μόνοι τουσ ςτο ψυγείο ι ςτα ράφια το κακθμερινό τουσ γεφμα, ςτο 

ράφι εκείνο που υποδεικνφει τθν τάξθ τουσ (υπάρχει για κάκε τάξθ μια ταμπζλα 

ςτα ψυγεία και ςτα ράφια). το τςαντάκι  φαγθτοφ πρζπει να  αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του μακθτι/τριασ και το τμιμα φοίτθςθσ.  

−  οφείλουν να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ πριν  και μετά τθν ϊρα φαγθτοφ 

(πλφςιμο χεριϊν) 

− γευματίηουν με θρεμία, ευγζνεια  χωρίσ να παρενοχλοφν άλλουσ μακθτζσ 

− τακτοποιοφν τα ςκεφθ τουσ ςτο προςωπικό τςαντάκι τουσ μετά το φαγθτό  
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− φροντίηουν και δεν ξεχνοφν να παίρνουν τα ςκεφθ φαγθτοφ ι  νεροφ πριν τθν 

αποχϊρθςι τουσ  από το ςχολείο 

 Οι γονείσ μεριμνοφν: 

− να χρθςιμοποιοφν τα ειδικά ςκεφθ (inox) κατάλλθλα για το κερμοκάλαμο ςε 

περίπτωςθ που το φαγθτό χρειάηεται ηζςταμα 

− δεν χρθςιμοποιοφν ποτζ γυάλινα ςκεφθ αποκικευςθσ φαγθτοφ για τθν αποφυγι 

τραυματιςμϊν /ατυχθμάτων των μακθτϊν/τριων 

− να διαχωρίηουν το πρόγευμα (κολατςιό) από το γεφμα των μακθτϊν/τριων:  

να τοποκετοφν ςτθν ςχολικι ςάκα των μακθτϊν το πρόγευμα (κολατςιό)- το 

οποίο οι μακθτζσ ζχουν για το διάλειμμα του ςχολείου- και το γεφμα να 

φυλάςςεται ςε κατάλλθλα «τςαντάκια»   

− να φροντίηουν (τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα) να αναηθτοφν και να 

ςυλλζγουν τα ξεχαςμζνα ςκεφθ, ροφχα ι αντικείμενα  των παιδιϊν τουσ.   

     ΣΘΜΕΙΩΣΘ: 

− Όλα τα ξεχαςμζνα αντικείμενα που παραμζνουν ςτο χϊρο του ςχολείου 

περιςςότερο του ενόσ μινα ςυλλζγονται και προςφζρονται ςε κοινωνικοφσ 

φορείσ (Διμοσ, εκκλθςία, κ.α.). 

 

18 ΕΝΤΥΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ για  μακθτζσ/τριεσ 
 

 Ζναρξθ ςχολικοφ ζτουσ: 

  Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ  απαιτείται οι 

γονείσ να προςκομίςουν: 

  Ατομικό Δελτίο Υγείασ Μακθτι (ΑΔΥΜ) : για τουσ  μακθτζσ  Αϋ, Δϋ  τάξθσ (Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργείου Παιδείασ και του Υπουργείου Υγείασ 

58410/Γ4/14 Ιουνίου 2005, ΦΕΚ 859/23 Ιουνίου 2005).  
 
 Λιξθ ςχολικοφ ζτουσ: 

  Υπεφκυνθ Διλωςθ 2θσ ξζνθσ γλϊςςασ: για τουσ μακθτζσ/τριεσ που το επόμενο 

ςχολικό ζτοσ  πρόκειται  να φοιτιςουν ςτθν  Εϋ τάξθ   

 Αίτθςθ εγγραφισ ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα: θ εγγραφι των μακθτϊν/τριων  ςτο 

Ολοιμερο Πρόγραμμα (απογευματινι ηϊνθ) για το επόμενο ςχολικό ζτοσ  

πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο  πριν τθ λιξθ του τρζχοντοσ ςχολ.  ζτουσ.  

 Διλωςθ αποχϊρθςθσ μακθτι/τριασ: διλωςθ με τα υπεφκυνα άτομα 

(γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλλοσ) για τθν παραλαβι των μακθτϊν/τριων κατά τθν 

αποχϊρθςθ τουσ από το ςχολείο.  

 Οι γονείσ φροντίηουν για τθν άμεςθ και ζγκαιρθ ανταπόκριςθ τουσ προσ το ςχολείο 

ςχετικά με τθν παράδοςθ εντφπων, εντόσ των οριηόμενων χρονικϊν προκεςμιϊν.  

                                                    ******************** 
Ακολουκϊντασ και εφαρμόηοντασ ΟΛΟΙ (Διεφκυνςθ ςχολείου, εκπαιδευτικοί, 

μακθτζσ/τριεσ, γονείσ-κθδεμόνεσ) με ακρίβεια και  υπευκυνότθτα τα παραπάνω 

ςυμβάλλουμε ουςιαςτικά ςτθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου και 

τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Δθμιουργοφμε τισ 

απαραίτθτεσ και κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για ζνα αςφαλζσ, δθμιουργικό ςχολείο. 
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Β. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ: 

 
 

 «Οργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικϊν χολείων». (ΠΔ 79/2017). 

 Κακθκοντολόγιο Εκπαιδευτικϊν (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

 «Εςωτερικόσ κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων Πρωτ/κμιασ Δευτ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ» (ΦΕΚ 491/9-2-2021/Τ.Α.  Αρικμ. 13423/ΓΔ4). 

 

 

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html

