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Εισαγωγή



Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου 

(άρθρο 37, Ν.4692/2020) εννοούμε το σύνολο των όρων και των 

κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται 

ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό

παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη 

συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

μας ,συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Δ/ντριας , με τη συμμετοχή

όλων των μελών του Συλλόγου Διιδασκόντων, της εκπροσώπου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων,και εκπροσώπου του 

δήμου μας.

Ο Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους 

τους γονείς κηδεμόνες και αναρτάται στο ιστολόγιο του σχολείου μας. 

Επίσης μία συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται με όλους 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα 

πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η 

τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν

όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, θα βοηθήσει ώστε το έργο 

και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να 

πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη

διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου

Το σχολείο μας , το 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, βρίσκεται 

στη δεξιά πλευρά του λιμανιού της Σκιάθου και στεγάζεται από το 

σχολικό έτος 2008-2009,μαζί με το 2/θ Ειδικό Σχολείο «Αλ.

Παπαδιαμάντης» σε κτήριο που κτίστηκε το 1983.Από το σχολικό 

έτος 2010-2011 έως το σχολικό έτος 2014-2015 ανήκε στο 961 

Δημοτικά



Σχολεία με Αναμορφωμένο Πρόγραμμα και λειτουργούσε με 14 

τμήματα.

Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 λειτουργεί όπως όλα τα 

σχολεία στην Ελλάδα, ως Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο, με δώδεκα 

τμήματα. Το ωράριο λειτουργίας είναι από 8:15 έως 13:15 .Από τις 8:15

μέχρι τις 16:00 λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.

Τη φετινή σχολική χρονιά 2020-2021, λειτουργούν δεκατρία 

τμήματα.Τρία στην Πρώτη τάξη και από δύο στις υπόλοιπες τάξεις.

Διαθέτει βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως δανειστική για μαθητές, 

εκπ/κούς και γονείς ,αίθουσα Η/Υ, αίθουσα Εικαστικών, δύο αίθουσες 

Αγγλικών και αίθουσα Μουσικής.

Από το σχολικό έτος 2008 -2009 συστεγάζεται με το 2/θέσιο Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης”.

Μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε σε καινοτόμες δράσεις και να 

έχουμε το σχολείο μας ανοιχτό στην κοινωνία έτσι ώστε οι μαθητές μας

να έχουν όσο περισσότερες ευκαιρίες για γνώση, δημιουργία και 

ψυχαγωγία γίνεται .Θέλουμε να έχουμε υγιείς και ευτυχισμένους 

μαθητές που θα χαίρονται να έρχονται σχολείο.

1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας.



Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου 

είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό 

έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η εξασφάλιση της 

σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας.

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 

σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η 

ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες,

η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας καθώς και η εδραίωση 

της ισότητας και της δημοκρατίας.

2.Λειτουργία του 

Σχολείου Ι.Διδακτικό 

Ωράριο

Το διδακτικό ωράριο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργεί το 

σχολείο μας είναι:

• 8:00 – 8:15 Υποδοχή μαθητών Υποχρεωτικού Προγράμματος

• 8:15΄ Έναρξη του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος

• 13:15΄ Λήξη Πρωινού Προγράμματος

• 13:15΄ – 16.00΄ Λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

ΙΙ.Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών- 

Διάλείμματα.

Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται από τις 8:00 έως τις 8:15, 

από την μπροστινή αυλόπορτα με     υποχρεωτική         χρήση     της     μάσκας.  



Οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους τα αφήνουν έξω

και μακριά από τις αυλόπορτες όπου τα παραλαμβάνουν οι εκπ/κοί

που εφημερεύουν.

Οι μαθητές περιμένουν στην αυλή στο χώρο που έχει καθοριστεί

για κάθε τάξη, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και να εισέλθουν με 

σειρά και ένας ένας στην τάξη του. Τις βροχερές ημέρες οι μαθητές 

εισέρχονται κατευθείαν στις αίθουσές τους, όπου τους υποδέχονται οι

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την πρώτη ώρα.

Η ανάγκη τήρησης της ώρας προσέλευσης(08.00΄μέχρι 08.15΄) 

και αποχώρησης των μαθητών/τριών (13:10 και 13:15 για το πρωινό 

πρόγραμμα και 15:00 ή 16:00 για το ολοήμερο) είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών μας στο σχολείο

είναι ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Η καθυστερημένη άφιξη 

δημιουργεί άγχος στους μαθητές μας, αποσυντονίζει την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου και δυσχεραίνει την εφαρμογή του 

προγράμματος. Παράλληλα η τήρηση του ωραρίου αποτελεί βασική 

αρχή διαπαιδαγώγησης και συμβάλλει στη δημιουργία αρχών που 

συνδέονται με τη συνέπεια στη συμφωνία κανόνων, την υπευθυνότητα 

και τον σεβασμό προς τους άλλους.

Την ώρα της αποχώρησης, οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄και 

Δ΄τάξης αποχωρούν από την πίσω έξοδο και οι μαθητές της Β΄,Γ΄,Ε΄και

Στ΄τάξης από τις μπροστινές εξόδους.

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:13:10 για τους μαθητές της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης και 

13:15΄για τους μαθητές της Δ΄, Ε΄και Στ΄τάξης.

Για την παραλαβή των μαθητών/τριών οι γονείς πρέπει να 

προσέρχονται τις συγκεκριμένες ώρες κρατώντας αποστάσεις και 

οφείλουν να μην στέκονται κοντά στην έξοδο δυσχεραίνοντας την 

αποχώρηση των παιδιών. Επίσης πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο 

για τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες.

Για λόγους ασφαλείας οι μαθητές/μαθήτριες συνοδεύονται στην 

έξοδο κατά την αποχώρησή τους από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς.



Οι γονείς προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών

και  των  μαθητριών.  Κάθε  καθυστέρηση  στην  προσέλευση  των

συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των

μαθητών/μαθητριών..

Δεν επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση μαθητή χωρίς συνοδεία.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει 

το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώνει 

εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της τάξης και την διευθύντρια του σχολείου

με σημείωμα ή τηλεφωνικώς για την ώρα αναχώρησης και το πρόσωπο

που θα το συνοδεύσει . Το ίδιο ισχύει και για το ολοήμερο πρόγραμμα.

Οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο για τα πρόσωπα

που παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες μετά το πέρας των 

μαθημάτων.

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών οι γονείς μπορούν 

να προσέρχονται στο προαύλιο και να περιμένουν να παραλάβουν τα 

παιδιά τους στο στέγαστρο των δύο εισόδων του σχολείου.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την

ασφάλεια των παιδιών τους.

Στα διαλείμματα έχουν οριστεί οι ζώνες που θα προαυλίζονται οι 

μαθητές/τριες κατά τμήμα ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι αίθουσες κλειδώνουν. Κανένα 

παιδί δεν πρέπει να μένει μέσα στην αίθουσα μόνο του.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες παίζουν, συζητούν

και τρώνε τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις για την προστασία 

τους από τον Κορωνοιό.

Κανένα παιδί δεν παραμένει στο χώρο της τουαλέτας αν δεν 
υπάρχει συγκεκριμένος λόγος (πλύσιμο χεριών, χρήση της τουαλέτας 
κλπ).

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών 
σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι 
μαθητές παίζουν χωρίς συκρούσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα 
αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που
βρίσκονται στο προαύλιο.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα 
στην αίθουσα που έχουν μάθημα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή



παραμένουν στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν
ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

3.Σχολική και Κοινωνική 
Ζωή I.Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους

απουσίας των μαθητών.

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από το σχολείο απαιτούνται 

στοιχεία για τη δικαιολόγηση των απουσιών (υπεύθυνη δήλωση, 

ιατρική γνωμάτευση κλπ)

Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους 

κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή 

παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Ο 

ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο το οποίο φοιτούν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την 

εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές/τριες έχουν στην τσάντα τους όλα τα υλικά που 

χρειάζονται για τα μαθήματα (μολύβια, γόμες, τετράδια κλπ) και για 

την προστασία τους από τον Κορωνοϊό (μάσκες, αντισηπτικό, 

χαρτομάντιλα), καθώς και το κολατσιό τους τα οποία δεν πρέπει να 

μοιράζονται με τα άλλα παιδιά. Απαγορεύεται να πίνουν νερό 

απευθείας από τη βρύση. Προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση 

προσωπικών αντικειμένων από άλλα παιδιά όπου είναι δυνατόν πρέπει

να αναγράφονται τα αρχικά του παιδιού ή το όνομά του, π.χ. στα 

παγουράκια ή στα τσαντάκια.

Μπάλες και παιγνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών 

δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο, ιδιαίτερα στις

υπάρχουσες συνθήκες προστασίας από τον COVID-19.

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα 

αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, στην παρούσα φάση 

γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία, σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας



και σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δοθεί στους

γονείς/κηδεμόνες.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ζητείται από τους γονείς να

επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, 

ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ)

ΙΙ. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

Η Υποδειγματική συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών είναι 
απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα κατάλληλο για εργασία και μάθηση
περιβάλλον .Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές πρέπει :

▪ να συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό
στους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές 
τους.

▪ να βοηθούν τους νέους μαθητές, όπως και 
τους μαθητές των μικρότερων τάξεων στα 
προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να
τους δίνουν χώρο για
παιχνίδι), δείχνοντάς τους έτσι ότι είναι 
καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον.

▪ να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους
συμμαθητές τους και να προστατεύουν 
ενεργητικά
όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους βία.

▪ να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους 
και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς 
κάδους, ώστε το σχολικό περιβάλλον να 
διατηρείται καθαρό.

▪ όταν χρησιμοποιούν τις τουαλέτες των 
μαθητών να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες 
υγιεινής (π.χ. τα
χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, 
κλείσιμο της βρύσης).

▪ να μη μαλώνουν, να μη χειροδικούν ή να μην
ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, 
σωματική,
ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους 
συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες.

▪ να μη προσβάλλουν τους συμμαθητές τους 
για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το 
βάρος τους),
εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.



▪ να μη διαδίδουν φήμες, να μην αποκλείουν 
συμμαθητές τους από δραστηριότητες, 
παρακινώντας κι άλλους να κάνουν το ίδιο

▪ να μην ειρωνεύονται και να μην ασκούν 
κακόβουλη κριτική.

▪ να μη γράφουν, να μη ζωγραφίζουν ή 
να μη χαράζουν τους τοίχους και τα 
θρανία.

▪ να μην προβαίνουν σε χρήση ή φθορά 
πραγμάτων που ανήκουν σε συμμαθητές 
τους.

▪ να μη φέρνουν στο σχολείο σε έντυπη ή 
ψηφιακή μορφή υλικό με προκλητικό ή 
ανήθικο περιεχόμενο ή αντικείμενα πολύτιμα 
ή επικίνδυνα.
Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 

κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Πρέπει να 
μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των 
επιλογών τους για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που 
μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες:

▪ α. Παρατήρηση
▪ β. Επίπληξη
▪ γ. Παραπομπή στην Δ/ντρια
▪ δ. Ενημέρωση γονέων
▪ ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
▪ στ. Ενημέρωση Συντονιστή Εκπαίδευσης

Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ 
μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της 
εκπαιδευτικού της τάξης με το γονέα/κηδεμόνα, τη Διευθύντρια του 
Σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον 
Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να 
υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας
και των δικαιωμάτων του παιδιού.

ΙΙΙ. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού



H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης 
φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού 
εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος
είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 
προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με 
την οικογένεια.

Ο αμοιβαίος σεβασμός όταν έχει γενική αποδοχή και εφαρμογή 
από όλες τις πλευρές, αποτελεί θεμέλιο της εύρυθμης λειτουργίας του
σχολείου. Είναι η βάση πάνω στην οποία το σχολείο θα οικοδομήσει 
για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

ΙV.Σχολικές Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Για τη φετινή χρονιά οι εκδηλώσεις και οι γιορτές γίνονται στις
αίθουσες των τάξεων χωρίς την παρουσία γονέων.
Επίσης οι επισκέψεις γίνονται κατά τμήματα και σε ανοιχτούς κυρίως
χώρους.

Γενικά το σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις και γιορτές και 
συμμετέχει σε δράσεις εντός και εκτός του σχολικού χώρου με τη 
συμμετοχή τάξεων ή του συνόλου των μαθητών. Οι σχολικές 
εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής 
και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού 
έργου, γι αυτό οι μαθητές δεν πρέπει να απουσιάζουν από αυτές παρά
μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.
Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε 
περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.

4.Συνεργασία Σχολείου –Οικογένειας – 
Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το σχολείο οφείλει να βρίσκεται σε αγαστή 
συνεργασία με την οικογένεια του/της μαθητή/τριας, 
με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, τους φορείς, των 
οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε 
φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με 
συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια, ο πρώτος που θα πρέπει 
να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, του
οποίου πρέπει να ζητείται  η συνδρομή του για την 
επίλυση του προβλήματος.



Οι γονείς /κηδεμόνες
Μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά ( τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους 
από το/τη δάσκαλο/δασκάλα της τάξης οι οποίοι       ορίζουν   
ημερομηνία     κι     ώρα     τακτικής συνάντησης κι     επικοινωνίας.  

▪ Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν 
οι μαθητές (ή αναρτώνται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του 
σχολείου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

▪ Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και 
στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και 
ψυχική υγεία του μαθητή.

▪ Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να 
τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο 
χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε 
το δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια οι οποίοι και θα 
διευθετήσουν το θέμα.

▪ Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει  δικαίωμα
να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να
έχει πάρει άδεια.

▪ Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται 
έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με 
την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή 
επαναλαμβανόμενης απουσίας.

▪ Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας 
σχολείου – σπιτιού. Η εμπιστοσύνη μεταξύ εκπ/κών και 
γονέων/κηδεμόνων έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών 
με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

▪ Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η 
επικοινωνία γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την 
εκπαιδευτικό.

▪ Επίσης για θέματα λειτουργίας του σχολείου, θα ενημερώνονται
με έντυπες ανακοινώσεις, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου.(1dimskiath`blog και
1dimskiath@sch.gr).

Το τηλέφωνο του σχολείου (24270 22227) είναι στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς
του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα 
το σχολείο.

5.Ποιότητα του σχολικού χώρου

mailto:1dimskiath@sch.gr


Ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια 
της αίσθησης της ευθύνης στους/στις μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά την
ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι 
αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής 
περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον 
οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, 
ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν 
τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον 
μαθητή/τρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου,
ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης 
βαρύνει ολοκληρωτικά τον κηδεμόνα του.

6.Σχολική Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για
μαθητές ,εκπ/κούς και γονείς.Η βιβλιοθήκη ανήκει στο δίκτυο σχολικών
Βιβλιοθηκών από το σχολικό έτος 2018-19 και διαθέτει έναν μεγάλο 
αριθμό βιβλίων διαφόρων κατηγοριών.

7.Λειτουργία Κυλικείου

Στο σχολείο λειτουργεί κυλικείο που διαθέτει ποικιλία 
προϊόντων , σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και βρίσκεται 
στο ισόγειο του διδακτηρίου.

8. Έκτακτα μέτρα για το σχολικό έτος 2020-2021
1. Μέτρα     προστασίας  
α. Τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
για το σχολικό έτος 2020-2021, έτσι όπως έχουν οριστεί από το



υπουργείο παιδείας, και σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
53452/31-08-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3630/31-08-2020), είναι τα 
παρακάτω:

1. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής 
μάσκας στους εσωτερικούς χώρους από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές.

2. Αποφυγή συγχρωτισμού.
3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού 

ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
4. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά 

από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού 
των αιθουσών.

5. Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος
6. Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των 

μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα

8.Δεν επιτρέπεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το 
στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και 
μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση του ατομικού παγουριού που 
χορηγήθηκε από το ΥΠΑΙΘ για κάθε παιδί.

9. Κάλυψη της μύτης και του στόματος σε βήχα ή φτέρνισμα, με το 
μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο και την απόρριψη 
του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους 
απορριμμάτων.

10.Αποφυγή ανάμιξης παιδιών διαφορετικών τμημάτων και τάξεων 
τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όσο και στα διαλείμματα.

9.Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών

Το σχολείο έχει φροντίσει για την εκπόνηση και εφαρμογή 
σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και ιδιαίτερα για την 
αντιμετώπιση των σεισμών. Πραγματοποιούνται ασκήσεις 
αντισεισμικής προστασίας με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών 
και μαθητών/τριών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης οι γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους 
από τον προαύλιο χώρο του σχολείου .



Η Διευθύντρια

Συκιώτου Δήμητρα

10. Ισχύς Εσωτερικού Κανονισμού.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
του Σχολείου επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα , ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες 
νομοθετικές ρυθμίσεις.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν 
προβλέπονται από τον Κανονισμό, 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη 
Διευθυντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και τον 
Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της
παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας. Ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό 
έτος.

Σκιάθος 4 Ιουνίου 2021

Εγκρίνετ
αι

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Έργου

                   Γεώργιος Πολύζος
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