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Σο πλαύςιο οργϊνωςησ ςχολικόσ ζωόσ αποτελεύ ϋνα πλαύςιο κανόνων που εξειδικεύει 

τισ γενικώσ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, προςαρμόζοντϊσ τισ ςτισ ιδιαιτερότητεσ τησ ςχολικόσ 

μονϊδασ και διαμορφώνεται από κοινού από όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ 

(εκπαιδευτικού, μαθητϋσ/ότριεσ, γονεύσ/κηδεμόνεσ) τα οπούα και δεςμεύονται για την 

τόρηςό του. 

 

 

 

 

 

             κοπόσ 
   Το πλαύςιο οργϊνωςησ τησ ςχολικόσ ζωόσ αποςκοπεύ: 

 ςτην ενύςχυςη τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και 

 ςτη βελτύωςη του παιδαγωγικού κλύματοσ.  

 
  Με αυτό τον τρόπο το ςχολεύο ςυμβϊλλει ςτη διαμόρφωςη ανεξϊρτητων πολιτών,  

  που ςκϋφτονται και ενεργούν με τη θϋληςό τουσ και ςϋβονται τουσ κανόνεσ ςτη  

  διαδικαςύα διαμόρφωςησ των οπούων ϋχουν ςυμμετϊςχει και οι ύδιοι/ύδιεσ.  

Πλαύςιο οργϊνωςησ ςχολικόσ ζωόσ 



 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ 

      

Όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ και όςοι ςχετύζονται με αυτόν : 

 ϋβονται τουσ διαφορετικούσ ρόλουσ εντόσ τησ ςχολικόσ κοινότητασ 

και αναγνωρύζουν την ανϊγκη τόρηςησ των κανόνων 

 υμπεριφϋρονται με ευγϋνεια και δεύχνουν αμοιβαύο ςεβαςμό και 

αλληλοκατανόηςη 

 Υροντύζουν με μεγϊλη ςοβαρότητα και ευθύνη για την αςφϊλεια όλων 

των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ και των χώρων του ςχολεύου 

 υνεργϊζονται προσ όφελοσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 

 ϋβονται τη διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των ϊλλων 

 

 

 

 

 Ο ύλλογοσ γονϋων και κηδεμόνων, ο ύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών και η 

Διεύθυνςη του ςχολεύου ςυνεργϊζονται αρμονικϊ για θϋματα λειτουργύασ του 

ςχολεύου, τη διοργϊνωςη των ενδοςχολικών και εξωςχολικών εκδηλώςεων 

δραςτηριοτότων και προγραμμϊτων, καθώσ και την καλλιϋργεια θετικού κλύματοσ 

μεταξύ όλων των παραγόντων τησ ςχολικόσ ζωόσ. 

 

 

 

τον χώρο του ςχολεύου δεν εύναι ανεκτό καμύα μορφό: 

 Σχολικού εκφοβιςμού, λεκτικού ό μη-λεκτικού, προςωπικϊ ό μϋςω χρόςησ 

        τεχνολογικών μϋςων  

 Σεξουαλικόσ παρενόχληςησ 

 Εκφοβιςμού ό απειλόσ ςε οποιοδόποτε μϋλοσ τησ ςχολικόσ κοινότητασ 

 Σωματικόσ βλϊβησ ςε ϊλλο ϊτομο 

 Παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ που απορρϋει από μύςοσ ό προκατϊληψη. 

 

 

 

 Η αρωγό των γονϋων/κηδεμόνων ςτην προςπϊθεια του ςχολεύου ςε θϋματα 

που αφορούν την αγωγό και ςυμπεριφορϊ των μαθητών/τριών ϋχει καθοριςτικό 

ςημαςύα. 

 Η εμπιςτοςύνη των μαθητών/τριών ςτο ςχολεύο ενιςχύεται και από τη θετικό 

ςτϊςη των γονϋων/κηδεμόνων προσ αυτό και τουσ/τισ εκπαιδευτικούσ.  

 Η παρουςύα των γονϋων/κηδεμόνων εύναι απαραύτητη ςτισ ενημερωτικϋσ 

παιδαγωγικϋσ ςυγκεντρώςεισ που οργανώνονται από το ςχολεύο κατϊ τη διϊρκεια 

του ςχολικού ϋτουσ προσ όφελοσ των μαθητριών/τών.  



 

  
     ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΡΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 
 

 

Ο ύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών ϋχει την παιδαγωγικό ευθύνη να προβαύνει 

ςε ενϋργειεσ και να εφαρμόζει πρακτικϋσ για τη δημιουργύα ςτο ςχολεύο του 

κλύματοσ που απαιτεύται για την υλοπούηςη των ςτόχων τησ εκπαύδευςησ και 

για τη διαπαιδαγώγηςη των μαθητών και των μαθητριών ϋτςι, ώςτε να 

ςϋβονται τουσ διαφορετικούσ ρόλουσ και να αναγνωρύζουν την ανϊγκη τόρηςησ 

των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτόν, πρϋπει να χρηςιμοποιεύ όλουσ τουσ 

διαθϋςιμουσ τρόπουσ (π.χ. ςυμβουλευτικϋσ ςυναντόςεισ με τισ υποςτηρικτικϋσ 

εκπαιδευτικϋσ δομϋσ, διαδικαςύα διαμεςολϊβηςησ) για την αντιμετώπιςη κϊθε 

παρεκκλύνουςασ ςυμπεριφορϊσ. 

 

Στισ περιπτώςεισ που μαθητϋσ/ότριεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ δεν βελτιώνουν τη 

ςυμπεριφορϊ τουσ και ανϊλογα με τη ςοβαρότητα τησ παρϋκκλιςησ, ο 

ύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών προβαύνει ςτη λόψη μϋτρων, όπωσ 

προβλϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα τα οπούα εύναι: 

 Προφορικό παρατόρηςη 

 Επύπληξη 

 Αποβολό από τα μαθόματα μύασ (1) ημϋρασ   

 Αποβολό από  τα μαθόματα δύο (2) ημερών 

 Αλλαγό ςχολικού περιβϊλλοντοσ  
 

 
 

       ΘΕΜΑΣΑ ΥΟΙΣΗΗ 
 

    Η προαγωγό και η απόλυςη των μαθητών/τριών εξαρτϊται εκτόσ από την 

   επύδοςη τουσ και από την τακτικό τουσ φούτηςη ςτο ςχολεύο κατϊ τη διϊρκεια του 

   διδακτικού  ϋτουσ. 

 
   Η φούτηςη χαρακτηρύζεται επαρκόσ ό ανεπαρκόσ με βϊςη το γενικό ςύνολο των 

  απουςιών που ςημειώθηκαν κατϊ τη διϊρκεια του διδακτικού ϋτουσ.  

               

                     Οι απουςίεσ αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.  

 Επαρκόσ χαρακτηρύζεται η φούτηςη μαθητό/ότριασ εφόςον το ςύνολο των 

απουςιών του/τησ δεν υπερβαύνει τισ εκατόν δεκατϋςςερισ (114). 

 Ανεπαρκόσ χαρακτηρύζεται η φούτηςη μαθητό/ότριασ που ςημεύωςε πϊνω 

από εκατόν δεκατϋςςερισ (114) απουςύεσ. Οι μαθητϋσ/ότριεσ των οπούων η 

φούτηςη χαρακτηρύζεται ανεπαρκόσ, εύναι υποχρεωμϋνοι/εσ να επαναλϊβουν 

τη φούτηςό τουσ ςτην ύδια τϊξη. 

 

 

 



 

     ΘΕΜΑΣΑ ΦΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

         ΠΡΟΕΛΕΤΗ –ΣΗΡΗΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Η ϋγκαιρη προςϋλευςη εκπαιδευτικών & μαθητών/τριών ςτο ςχολεύο, η τόρηςη 

του χρόνου ϋναρξησ και λόξησ τησ ςχολικόσ εργαςύασ και η τακτικό, ανελλιπόσ και όχι 

επιλεκτικό φούτηςη αποτελούν βαςικϊ ςτοιχεύα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

Η ςτενή ςυνεργαςία όλων των μελών τησ ςχολικήσ κοινότητασ (εκπαιδευτικοί, 

γονείσ, μαθητέσ/ήτριεσ) είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τη 

ςχολικήσ μονάδασ. 

 

 Οι μαθητϋσ/ότριεσ παραμϋνουν ςτο ςχολεύο μϋχρι τη λόξη του διδακτικού ωραρύου.  

 Η πόρτα του ςχολεύου παραμϋνει κλειςτό καθ΄όλη τη διϊρκεια του διδακτικού 

ωραρύου. 

 Στην περύπτωςη που μαθητόσ/μαθότρια επιθυμεύ να αποχωρόςει για οποιονδόποτε 

λόγο από το ςχολεύο ςτη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, ενημερώνονται οι 

γονεύσ/κηδεμόνεσ, χορηγεύται ϊδεια από τη Διεύθυνςη, ενώ οι απουςύεσ 

καταχωρύζονται ςτο απουςιολόγιο. 

 Στην περύπτωςη που ολοκληρωθεύ το ςχολικό πρόγραμμα πριν τη λόξη του 

ωραρύου, οι μαθητϋσ/ότριεσ αποχωρούν από το ςχολεύο κατόπιν επικοινωνύασ με 

τουσ γονεύσ ό κηδεμόνεσ τουσ. 

 Όταν πραγματοποιούνται απουςύεσ ςε ώρεσ του ημερόςιου προγρϊμματοσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πρώτησ ό τελευταύασ ώρασ), μεμονωμϋνεσ ό ςυνεχεύσ, 

χωρύσ την ϊδεια τησ Διεύθυνςησ του ςχολεύου, αναζητούνται οι λόγοι και 

πραγματοποιούνται ενϋργειεσ παιδαγωγικού χαρακτόρα που, ενδεχομϋνωσ, 

κρύνονται απαραύτητεσ.  

 

Τα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται ςτο Βιβλίο Καταγραφήσ Ενεργειών 

Υποςτήριξησ Εύρυθμησ Λειτουργίασ. 

 

 

       

       ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 Οι μαθητϋσ/ότριεσ προςϋρχονται ςτο ςχολεύο τουλϊχιςτον 5 λεπτϊ πριν την 

ϋναρξη τησ λειτουργύασ του (8:15΄). 

 Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρωινόσ ςυγκϋντρωςησ, ςυντϊςςονται ςτισ 

προκαθοριςμϋνεσ θϋςεισ των τμημϊτων, επιδεικνύοντασ τη δϋουςα 

ςυμπεριφορϊ. 

 Οι μαθότριεσ και οι μαθητϋσ που προςϋρχονται ςτο ςχολεύο μετϊ τισ 8.15’, 

ενημερώνουν τη Διεύθυνςη του ςχολεύου και παραμϋνουν ςτον χώρο που τουσ 

υποδεικνύεται από αυτόν, και γύνονται δεκτού ςτην τϊξη την επόμενη διδακτικό 

ώρα.  

  



 

        ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

 Οι μαθητϋσ/ότριεσ οφεύλουν να προςϋρχονται ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ 

ϋγκαιρα, πριν από την ϋναρξη τησ κϊθε διδακτικόσ ώρασ. 

 Μαθητόσ/ότρια που προςϋρχεται καθυςτερημϋνοσ/-η, μετϊ την εύςοδο 

του/τησ εκπαιδευτικού ςτην τϊξη και την ϋναρξη του μαθόματοσ, δεν 

διακόπτει και δεν γύνεται δεκτόσ/ό ςτο μϊθημα. 

 Με την ϋναρξη του μαθόματοσ ο/η απουςιολόγοσ, ςε ςυνεργαςύα με τον 

διδϊςκοντα/τη διδϊςκουςα το μϊθημα, ςημειώνει ςτο απουςιολόγιο τουσ 

απόντεσ/τισ απούςεσ. 

 Η αυθαύρετη και αδικαιολόγητη απουςύα μαθητό/ότριασ από κϊποιο μϊθημα 

δεν επιτρϋπεται. Απαςχόληςη των μαθητών/τριών ςε ςχολικέσ δραςτηριότητεσ 

έξω από την τάξη επιτρέπεται μόνο ςτην περίπτωςη που υπάρχει ενημέρωςη 

και άδεια από τη Διεύθυνςη για τη ςυγκεκριμένη δραςτηριότητα.  

 Σε περύπτωςη ϋκτακτησ απουςύασ εκπαιδευτικού από την τϊξη μετϊ την 

παρϋλευςη πϋντε (5) λεπτών, ο/η απουςιολόγοσ ό ο/η πρόεδροσ του τμόματοσ 

ειδοποιεύ τη Διεύθυνςη του ςχολεύου. 

 Η ϋξοδοσ από την τϊξη επιτρϋπεται μόνο για πολύ ςοβαρό λόγο, κατϊ την 

κρύςη του διδϊςκοντα/τησ διδϊςκουςασ. 

 Σε περύπτωςη που μαθητόσ/ότρια απομακρύνεται από την αύθουςα 

διδαςκαλύασ, προςϋρχεται ςτη Διεύθυνςη του ςχολεύου για να ενημερωθεύ το 

Βιβλύο Καταγραφόσ Ενεργειών Υποςτόριξησ Εύρυθμησ Λειτουργύασ. 

 

         ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΑ 

 Οι μαθητϋσ/ότριεσ κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων, δεν παραμϋνουν ςτισ 

αύθουςεσ διδαςκαλύασ, ςτουσ διαδρόμουσ των ορόφων και ςτισ ςκϊλεσ, κινούνται 

πϊντα και μόνο ςτον προαύλιο χώρο. 

 Μετϊ την αποχώρηςη των μαθητών/τριών, οι αύθουςεσ διδαςκαλύασ 

κλειδώνονται από τουσ διδϊςκοντεσ/τισ διδϊςκουςεσ και παραμϋνουν 

κλειςτϋσ κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων. 

 Σε περύπτωςη δυςμενών καιρικών ςυνθηκών οι μαθητϋσ/ότριεσ 

παραμϋνουν ςτουσ εςωτερικούσ χώρουσ του ςχολεύου υπό την επιτόρηςη 

των εφημερευόντων/ουςών εκπαιδευτικών. 

 Η ϋξοδοσ των μαθητών/-τριών από τον ςχολικό χώρο κατϊ τη διϊρκεια των 

διαλειμμϊτων και μαθημϊτων χωρύσ την ϊδεια τησ Διεύθυνςησ αποτελεύ 

παρϋκκλιςη από την τόρηςη των κανόνων τησ ςχολικόσ ζωόσ και ο Σύλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςών προβαύνει ςτα αντύςτοιχα παιδαγωγικϊ μϋτρα.  

 Καθημερινϊ πριν την ϋναρξη των μαθημϊτων και κατϊ τισ ώρεσ των διαλειμμϊτων 

εφημερεύουν μϋλη του διδακτικού προςωπικού ςε όλουσ τουσ χώρουσ του 

ςχολεύου. Οι εκπαιδευτικού που εφημερεύουν, ϋχουν την ευθύνη τησ 

παρακολούθηςησ των μαθητών/ητριών και τησ ϊμεςησ επϋμβαςησ και 

αντιμετώπιςησ ϋκτακτων περιςτατικών.   
 

 



 

 

         ΕΜΥΑΝΙΗ-ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

 Η εμφϊνιςη όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ μϋςα ςτο ςχολεύο ανόκει 

ςτον χώρο τησ προςωπικόσ τουσ ευθύνησ, ωςτόςο θα πρϋπει να ςυνϊδει με τα 

όρια που επιβϊλλουν η ιδιότητϊ τουσ και η ευπρϋπεια. 

 Οι μαθητζσ/ήτριεσ προςζρχονται ςτο μάθημα τησ Φυςικήσ Αγωγήσ με την 

προβλεπόμενη ζνδυςη. 

 Δεν επιτρϋπονται παιχνύδια ό ςυμπεριφορϋσ που μπορεύ να απειλούν την 
         αςφϊλεια των μαθητών/ητριών (των ύδιων και των ϊλλων) 

 

      
 

ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 
  

 Η ςυμμετοχό των μαθητριών/τών ςτισ εκδηλώςεισ του ςχολεύου εύναι 

υποχρεωτικό καθώσ αποτελεύ αναγκαύο ςυμπλόρωμα τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ. Οι μαθητέσ και οι μαθήτριεσ ςυμμετέχουν ενεργά ςτον ςχεδιαςμό 

των ςχολικών δραςτηριοτήτων, όπωσ είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι 

εκδρομέσ, οι πολιτιςτικέσ εκδηλώςεισ, οι γιορτέσ, κ.ά. 

 Η απουςύα των μαθητών/ητριών από αυτϋσ ςυνεπϊγεται καταχώριςη 

απουςιών. Εξαιρούνται οι εκδρομέσ με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέςο για τισ 

οποίεσ απαιτείται άδεια ςυμμετοχήσ από τον γονέα ή κηδεμόνα.  

 Απουςύα μαθητό/ότριασ από περύπατο χωρύσ χρόςη μεταφορικού μϋςου 

θεωρεύται απουςύα από όλα τα ωριαύα μαθόματα που προβλϋπει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα την ημϋρα τησ πραγματοπούηςόσ του.  

 Σε περύπτωςη αδυναμύασ ςυμμετοχόσ οι μαθητϋσ/τριεσ που δεν ακολουθούν, 

προςϋρχονται ςτο ςχολεύο και παρακολουθούν μαθόματα με βϊςη 

αναμορφωμϋνο πρόγραμμα.  

 Οι μαθότριεσ και οι μαθητϋσ που ςυμμετϋχουν ςε περύπατο, εκδρομό ό 

εκπαιδευτικό επύςκεψη του ςχολεύου, ςυμμορφώνονται με το πρόγραμμα και 

τισ οδηγύεσ των ςυνοδών εκπαιδευτικών. 

 Απουςύα μαθητό/ότριασ από πολιτιςτικϋσ ό αθλητικϋσ εκδηλώςεισ, καθώσ και από  

εορταςτικϋσ επετειακϋσ εκδηλώςεισ που πραγματοποιούνται ςτο πλαύςιο του 

ωρολογύου προγρϊμματοσ του ςχολεύου, θεωρεύται απουςύα από όςεσ διδακτικϋσ 

ώρεσ προβλϋπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημϋρα τησ πραγματοπούηςόσ τουσ. 

 

  



 

   ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ ΣΟΝ ΦΩΡΟ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ   
 

 

 

         ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 το πλαύςιο προϊςπιςησ τησ Δημόςιασ Τγεύασ, δεν επιτρϋπεται το κϊπνιςμα 

και η κατανϊλωςη προώόντων καπνού ςε όλουσ τουσ χώρουσ του ςχολεύου κατϊ 

εφαρμογό τησ υπ’ αριθμ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019 εγκυκλύου τησ Γενικόσ 

Διεύθυνςησ Υγεύασ και Ποιότητασ Ζωόσ του Υπουργεύου Υγεύασ και τησ κοινόσ 

υπουργικόσ απόφαςησ (ΦΕΚ τ.Β΄/ 1315/ 25-8-2010).  

 

 Σε περύπτωςη παρεκκλύνουςασ ςυμπεριφορϊσ ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών 

προβαύνει ςτα αντύςτοιχα παιδαγωγικϊ μϋτρα ανϊλογα με τη ςοβαρότητα τησ 

παρϋκκλιςησ. 

 

     
 

ΦΡΗΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΕΥΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

 

 Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ δεν επιτρϋπεται να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ 

κινητϊ τηλϋφωνα και οποιαδόποτε ϊλλη ηλεκτρονικό ςυςκευό ό παιχνύδι 

που διαθϋτει ςύςτημα επεξεργαςύασ εικόνασ και όχου  (π.χ. mp3 players, 

ipods, computers κλπ.) ςτον χώρο του ςχολεύου.  

 

Οι μαθητέσ και οι μαθήτριεσ μπορούν να επικοινωνούν με τουσ 

γονείσ/κηδεμόνεσ τουσ, όταν χρειάζεται, μέςω των ςταθερών τηλεφώνων 

του ςχολείου. 

 
 Δεν επιτρϋπεται η φωτογρϊφηςη, η βιντεοςκόπηςη ό ηχογρϊφηςη με 

οποιοδόποτε μϋςο (π.χ. κϊμερα, κινητό τηλϋφωνο, ςυςκευό εγγραφόσ) χωρύσ την 

ϊδεια τησ Διεύθυνςησ ςε όλουσ τουσ χώρουσ του ςχολεύου και καθ΄όλη τη 

διϊρκεια του ςχολικού προγρϊμματοσ. 

 Στην περύπτωςη κατοχόσ ό/και χρόςησ κινητών τηλεφώνων ό ϊλλων μϋςων 

καταγραφόσ εικόνασ ό όχου, ιδύωσ όταν προςβϊλλει τα δικαιώματα των ϊλλων 

μαθητών/-τριών, των εκπαιδευτικών και, γενικότερα, των μελών τησ ςχολικόσ 

κοινότητασ, ό δυςφημεύ με οποιονδόποτε τρόπο το ςχολεύο, ο Σύλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςών προβαύνει ςτα αντύςτοιχα παιδαγωγικϊ μϋτρα ανϊλογα με 

τη ςοβαρότητα τησ παρϋκκλιςησ. 

 Οι εκπαιδευτικού εκτόσ από τισ διαθϋςιμεσ από το ςχολεύο ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ, 

δύνανται να χρηςιμοποιόςουν και τον δικό τουσ προςωπικό ηλεκτρονικό 

εξοπλιςμό κατϊ τη διϊρκεια τησ διδακτικόσ πρϊξησ και για τισ ανϊγκεσ αυτόσ, 

αλλϊ και ςτο πλαύςιο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ γενικότερα, τηρώντασ τουσ 

κανόνεσ αςφαλεύασ και τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ περύ προςταςύασ των 

μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. 

 

 



 

ΚΑΣΟΦΗ-ΦΡΗΗ-ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΟΤΙΩΝ 
 
 Δεν επιτρϋπεται το αλκοόλ, η κατοχό και χρόςη ουςιών, τόςο εντόσ του ςχολεύου, 

όςο και κατϊ τη διϊρκεια των εξωςχολικών δραςτηριοτότων, εκδηλώςεων και 

εκδρομών.        

           
     

ΤΛΙΚΕ ΥΘΟΡΕ 

 Οι μαθητϋσ & οι μαθότριεσ οφεύλουν να διατηρούν τον χώρο του ςχολεύου 

καθαρό και να τον προςτατεύουν από φθορϋσ. 

 Μαθητϋσ/ότριεσ που προκαλούν υλικϋσ φθορϋσ ςτον χώρο του ςχολεύου και 

ςτη ςχολικό περιουςύα (εποπτικϊ μϋςα, υλικοτεχνικό υποδομό), 

αναλαμβϊνουν την αποκατϊςταςη ό αντικατϊςταςό τουσ  με ευθύνη δικό τουσ 

και των γονϋων/κηδεμόνων τουσ. 

 Το ςχολικό βιβλύο εύναι πνευματικό δημιούργημα, παρϋχεται δωρεϊν από την 

πολιτεύα και δεν πρϋπει να καταςτρϋφεται. 

 

 

 

ΕΙΟΔΟ Ε ΣΡΙΣΟΤ 

 Δεν επιτρϋπεται η εύςοδοσ ςτον χώρο του ςχολεύου, χωρύσ την ϊδεια τησ 
Διεύθυνςησ, ςε ϊτομα που δεν αποτελούν μϋλη τησ Σχολικόσ κοινότητασ.  

 

   ΦΡΗΜΑΣΑ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑ 

 Καλό εύναι οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ να μην φϋρνουν χρόματα ό αντικεύμενα 

αξύασ ςτο ςχολεύο εκτόσ από αυτϊ που θα καλύψουν τισ καθημερινϋσ τουσ ανϊγκεσ. 

Σε περύπτωςη απώλειασ τουσ, το ςχολεύο δεν φϋρει καμύα ευθύνη.  

 

 

 

Βαςικό μϋλημα του ςχολεύου εύναι η ψυχοκοινωνικό ιςορροπύα και 

ανϊπτυξη όλων των μαθητών/τριών, ωσ απαραύτητη προώπόθεςη για την 

αποτελεςματικότητα τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Μαθητόσ ό μαθότρια που 

αντιμετωπύζει ιδιαύτερεσ προςωπικϋσ ό οικογενειακϋσ δυςκολύεσ, μπορεύ να 

απευθύνεται ςτον/ςτην υπεύθυνο/η του τμόματοσ ό εκπαιδευτικό 

οριςμϋνο/η από τη Διεύθυνςη του ςχολεύου, με ςτόχο την ψυχολογικό 

υποςτόριξη και διευθϋτηςη των προβλημϊτων, με πνεύμα κατανόηςησ και 

ςεβαςμό ςτην ατομικότητα του παιδιού και τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ που 

αντιμετωπύζει. 


