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          ΕΕ ΣΣ ΩΩ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΤΤ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

  

    Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές/τριες  περνούν 

πολλές ώρες, μαθαίνουν,  δημιουργούν, συνεργάζονται, παί-

ζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.  Κοινός 

στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι 

μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών 

αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβα-

σμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», αλλά και  ο 

σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες.  

 

   Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις 

ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική 

διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα 

αγωγής. 

   Έτσι  για την ομαλή και άρτια λειτουργία του Σχολείου 

συντάχθηκε  ένας εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ο  οποί-

ος θα πρέπει να γίνει σεβαστός  από όλους τους παράγοντες 

που εμπλέκονται με το Σχολείο , ήτοι εκπ/κοί, γονείς, μαθη-

τές, οι οποίοι και υποχρεούνται να τον τηρούν. 

   Η μελέτη του παρόντος κανονισμού καθώς και η πιστή εφαρ-

μογή του διευκολύνει το έργο όλων μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

Μ Α Θ Η Τ Ε Σ 

 

Η φοίτηση των μαθητών/τριών  

  Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, 

γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι 

οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της α-

γωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τα-

κτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθη-

τών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό 

έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. 

   Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσί-

α, είναι υποχρεωτική. 

 

 

Άφιξη στο σχολείο 

 

• Η άφιξη των μαθητών/τριών το πρωί γίνεται από τις 

08.00΄ ως 8.15΄ από την είσοδο του σχολείου. 

 

• Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια καθυ-

στερήσει, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος/μενη από 

τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος 

και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου. 
 

    Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού 

βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μό-

λις χτυπήσει το κουδούνι  για προσευχή και την έναρξη των 

μαθημάτων 

 

Προσευχή 

 

   Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα 

να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρί-

σκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβο-

νται την ιερότητα της στιγμής. 
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Συμπεριφορά Μαθητών 

  Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων 

οι μαθητές/τριες  κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέ-

ξιμο, βιασύνη, συνωστισμό.  

• Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προ-

γράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων 

και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορ-

ταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές 

κ.ά.) 
 

• Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συ-

ντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά 

γεγονότα κ.ά.). 

 

• Σε περίπτωση ασθενείας , οι γονείς και κηδεμόνες φροντί-

ζουν να ενημερώσουν το σχολείο  την ίδια μέρα και μέχρι 

τις 10:00΄π.μ. 

  Κατά την επάνοδο του μαθητή/τριας στο Σχολείο, μετά από 

απουσία τριών (3)ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. 

 
 

• Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυ-

σικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του 

σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατο-

μικού Δελτίου Υγείας Μαθητή ( ΑΔΥΜ ) 

 

 

• Εάν κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει από το μάθημα, δεν 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση της μελέτης και της προ-

παρασκευής του μαθήματος. ακόμη και της εξέτασης σε αυ-

τό. 

  Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή/τριας  

από το Σχολείο χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της 

Διεύθυνσης.  

  Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να διακρίνονται για 

την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση.  
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  Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να εί-

ναι ευγενική και όχι βίαιη.  

   Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδή-

ποτε συνθήκες και αποτελεί λόγο τιμωρίας.  

   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές/τριες δεν ση-

κώνονται όρθιοι, δεν συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασα-

ρία.  

  Οι μαθητές/τριες , οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το 

πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά.  

  Οι μαθητές/τριες , οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και 

τις εγκαταστάσεις του Σχολείου . Κάθε καταστροφή, εκτός από 

τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης , ασχημίζει και υπο-

βαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την 

ημέρα.  

    

Διάλειμμα 

  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες  βγαί-

νουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε 

τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους 

διαδρόμους. Ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής 

των μαθητών. Κανένας-καμία και για κανένα λόγο δε μένει μέ-

σα στην αίθουσα μόνος του-μόνη της. Σε περίπτωση κακοκαιρί-

ας οι μαθητές/τριες  παραμένουν εντός του κτιρίου , χωρίς 

να τρέχουν ,  και οι εκπαιδευτικοί που  εφημερεύουν ενισχύ-

ονται ανάλογα  

• Το διάλειμμα είναι χρόνος κατά τον οποίο οι μαθητές/τριες  

τρώνε το δεκατιανό τους, αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις 

και  ικανοποιούν τις  σωματικές τους  ανάγκες. Οι μαθη-

τές/τριες, παίζουν χωρίς να τρέχουν και να τσακώνονται. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται 

στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύ-

λιο.  

 

• Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρή-

γορα στον χώρο συγκέντρωσης του σχολείου  χωρίς να τρέ-

χουν ή να σπρώχνονται. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό 

τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.  

 



 

7 

 

Αποχώρηση από το σχολείο 

• Οι μαθητές/τριες , δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν 

από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί 

ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

(π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή 

κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος 

της τάξης ή ο διευθυντής. 

 

• Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο 

λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι 

γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωρά-

ριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανα-

κοινώσεις του σχολείου.  

 

 

• Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:  

Για όλους τους μαθητές/τριες στο τέλος του  6-ωρου  στις 

13.15΄ μ.μ. από τις εξόδους του σχολείου.  

Για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρό-

γραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρ-

χής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο , με 

την ολοκλήρωση της 7ης ώρας η αναχώρηση  γίνεται  στις 

15:00΄  μ.μ. και της 8ης ώρας  αναχώρηση στις 16.00΄ μ.μ.  

• Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές/τριες κατά την 

αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του 

σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την πα-

ραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για 

την ασφάλεια των μαθητών/τριων που ολοκληρώνουν το πρό-

γραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.  

Επισκέψεις – γιορτές- εκκλησιασμός - εκδηλώσεις 

  Η συμμετοχή των μαθητών/ριών  σε εκκλησιασμούς, σχολικές 

γιορτές, εκδηλώσεις εθνικών επετείων, διδακτικούς περιπά-

τους, εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικά σε σχολικές εκδη-

λώσεις είναι υποχρεωτική. Κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη 

και κάθε δικαιολογία είναι αβάσιμη, αν δεν οφείλεται σε λό-

γους ανωτέρας βίας 

   Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην απο-

τελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου. Η συμπεριφο-

ρά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους, είναι ανάλογη κατά τη 

διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα ( λήξη μαθη-
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μάτων στο  6-ωρο  δηλαδή 13:15΄ μ.μ) . Σε περίπτωση προ-

γραμματισμένης εκπαιδευτικής  επίσκεψης τηρείται  πάντα το 

σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορ-

φώνεται, με σχετική ανακοίνωση.  

 

  Γενικά 

 

   Οι μαθητές/τριες , δεν επιτρέπεται να φέρνουν  μαζί τους 

στο σχολείο αντικείμενα επικίνδυνα ή πολύτιμα  όπως  κοσμή-

ματα, ακριβά ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνί-

δια  κτλ. Υπάρχει κίνδυνος να χαλάσουν ή να χαθούν, πράγμα 

που δεν μπορεί να ελέγξει ή να προλάβει το Σχολείο και γι 

αυτό δε φέρνει καμία ευθύνη 

• Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική 

νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για 

τους μαθητές. 
 

• Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της  περιουσίας του 

είναι υπόθεση όλων μας. 
 

• Αν το παιδί υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευ-

τική αγωγή ή έχει ευαισθησία σε φάρμακα, τροφές κ.ά., οι 

γονείς οφείλουν να ενημερώσουν για το θέμα αυτό το Σχο-

λείο. 
 

 

• Αν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τού παιδιού στο  Σχο-

λείο, πρέπει να τού δοθεί κάποιο φάρμακο (αντιβιοτικό, 

αντιπυρετικό ή άλλο), αυτό πρέπει να συνοδεύεται με γρα-

πτή οδηγία από τον γιατρό και οι γονείς τού παιδιού εί-

ναι υποχρεωμένοι να χορηγούν εκείνοι το φάρμακο και όχι 

οι διδάσκοντες. 

Κάθε μαθητής ,μαθήτρια  δικαιούται: 

 

1. Να απολαμβάνει το σεβασμό των δασκάλων της/του και των 

συμμαθητών της/του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τά-

ξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός τάξεως (διαλείμματα, μετα-

κίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.λπ.).  

 

2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέ-

ψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να ε-

πιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.  
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3. Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μα-

θήματος και σε συνεννόηση με το δάσκαλο  να αναλαμβάνει μό-

νος/μονη ή με συμμαθητές/τριες  του/της  να παρουσιάσει ένα 

μάθημα.  
4. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που την/τον εν-

διαφέρουν και να ζητά τη βοήθεια των  δασκάλων της/του  για 

τη μέθοδο, το σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές πηγές κ.λπ.  

 

5. Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές 

δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέ-

ψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμμα-

τα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και 

κοινωνικών φορέων κ.λπ.).  

 

6. Δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του δασκάλου της/του  

σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες 

για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις 

κ.λπ. που θα τον διευκολύνουν να παρακολουθήσει καλύτερα 

την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος.  

 

7. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του 

(test, ωριαίο διαγώνισμα κ.λπ.) και να ζητά καλόπιστα διευ-

κρινίσεις για το βαθμό του. 

 

8. Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν 

θέλει να εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.  
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Γ Ο Ν Ε Ι Σ – Κ Η Δ Ε Μ Ο Ν Ε Σ  

                                                              

. 

1. Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, 
την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται.  

 

2. Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν 
ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει γνωστό και πάντα με-

τά το διδακτικό ωράριο , δηλαδή μετά τις 13:15΄ μ.μ.  

  Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν 

τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη 

Δ/νση 

 

• Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να   ενημερώνονται τα-

κτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους 

από το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης.  Εκείνος/εκείνη, ορί-

ζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής  συνάντησης κι επικοινω-

νίας. 

 

• Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέ-

ρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων 

της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λει-

τουργίας του σχολείου. 

 

• Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο/στη  δάσκαλο/δασκάλα 

της τάξης και στο διευθυντή , κάθε ιδιαιτερότητα που α-

φορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 
 

• Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να εισέρχεται στο 

σχολείο και να  επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί 

άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του. Για οποιοδήποτε 

θέμα προκύψει ενημερώστε το/τη δάσκαλο/δασκάλα της τάξης 

ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 
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• Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα 

να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χω-

ρίς να έχει πάρει άδεια. 

 

• Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται 

έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινω-

νεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης 

ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε 

ότι οι δάσκαλοι/δασκάλες έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας. 
 

 
 

• Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν 

έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το 

σχολείο. 

 

• Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας 

σχολείου - σπιτιού. 

 

• Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό 

λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, 

χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το/τη  

δάσκαλο/δασκάλα της τάξης. 
 

   Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις πα-

ρακάτω περιπτώσεις: 

• Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο 

και τη διαγωγή των μαθητών. 
 
 

• Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία 

 
 

 

• Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον/την  δά-

σκαλο/δασκάλα 
 
 

• Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου 

 
 

 

• Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων 
 

• Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προό-

δου-σπουδών 
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι 

 

  Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύ-

νης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η  εκπαίδευση, η διδασκα-

λία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του/της 

εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και 

η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μα-

θημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή 

του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του/της δεν περιορί-

ζονται, ούτε στην άρτια   επιστημονική του/της κατάρτιση, 

ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του/της. Επε-

κτείνονται και πολύ πέρα από αυτά: 

1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν  

το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων. 

2.   Παρίστανται στην πρωινή σύναξη των μαθητών. 

3.  Δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος μαθητή/τριας από την αί- 

    θουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλε- 

    πτης περίπτωσης. 
 

4.  Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με το  

    πρόγραμμα, για το ήθος και την επίδοση των μαθη- 

    τών/τριών. 

 

5.  Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων 

    τους. 
 

6.  Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών  

    /τριών. 
 

7.  Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησι- 

    μοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μα- 

    θητές/τριες. 

 

8.  Οι διδάσκοντες , την τελευταία ώρα του  προγράμματος 

    προτρέπουν τους μαθητές/τριες , να  τοποθετούν τις κα- 

    ρέκλες επάνω στα θρανία, για να διευκολύνεται ο καθαρι- 

    σμός. 

 

9.  Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και την  
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    τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους  

    στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 

   που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. 

 

10. Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας 

    και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής 

    συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν 

    τους μαθητές/τριες , σε θέματα που αφορούν την καθαριό- 

    τητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον ο- 

    οίο φοιτούν. 

 

11. Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και  

    της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές/τριες , υπο- 

    γραμμίζοντας ότι η ευταξία  συντελεί στην αποδοτική 

    λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα. 

 

12. Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και  

    τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετι- 

    κές ιδιαιτερότητες του/της μαθητή/μαθήτριας. 

 

13. Η δίκαιη συμπεριφορά του/της  εκπαιδευτικού πρέπει να  

    επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοι- 

    χεία: 

 

α. τρόπος αντιμετώπισης του/της μαθητή/μαθήτριας 

 

β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

 

γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, 

   που παρουσιάζονται στο τμήμα. 

 

δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζο- 

   νται οι δυσλειτουργίες. 

 

ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

   σα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθά- 

   νοντας μέχρι τη Διεύθυνση. 

 

 

 

 


