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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

 

Η εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή 

λειτουργία του σχολείου µας. 

 

Βασικά σηµεία του Εσωτερικού Κανονισµού: 

 

Οι µαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθηµερινού 

προγράµµατος, ιδίως την ώρα έναρξης των µαθηµάτων. Η ώρα προσέλευσης των 

µαθητών στο σχολείο ορίζεται  έως  8.15 

ΠΡΟΩΡΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ: Προσέλευση :7:00-7:15΄ αυστηρά για όσους έχουν κάνει 

Αίτηση. 

Το κουδούνι χτυπάει καθηµερινά  8:15΄Μετά την πρωινή 

συγκέντρωση η πόρτα θα κλείνει. 

Σε πιθανή αργοπορία ο µαθητής ή η µαθήτρια 

συνοδευόµενος/νη από τον/την κηδεµόνα του/της αιτιολογεί την 

αργοπορία στο γραφείο της ∆/νσης. 

 

� Οι γονείς οι οποίοι µεταφέρουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο, παρακαλούνται να είναι αυστηρά συνεπείς ως 

προς την ώρα άφιξης και αναχώρησής τους. 

Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά κατά την προσέλευσή 

τους µέχρι την είσοδο του σχολείου και τα 

παραλαµβάνουν από το ίδιο σηµείο το µεσηµέρι. Παρκάρουν έτσι ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η διέλευση του λεωφορείου. 

 

Για την καλλιέργεια  του σεβασµού  και της υπευθυνότητας των παιδιών  αλλά  

και για την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής κοινότητας οι µαθητές/τριες 

συνεισφέρουν δηµιουργικά ως εξής: 

Φέρονται µε σεβασµό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 

συµµαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου.  

 Παρακολουθούν και συµµετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το 

δικαίωµα των άλλων παιδιών να παρακολουθούν µε ησυχία το µάθηµα 

Συµµετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις  ,στις εξορµήσεις και στις εκδηλώσεις 

που οργανώνει το Σχολείο.  

 Σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραµένει καθαρός. Ιδιαίτερη 

προσοχή δίνεται στον τρόπο που χρησιµοποιούν τις τουαλέτες ώστε να είναι 

καθαρές και ασφαλείς και για τα παιδιά που θα τις χρησιµοποιήσουν αργότερα. 

Σέβονται τα προσωπικά αντικείµενα των συµµαθητών τους και δεν τα 

χρησιµοποιούν χωρίς την άδειά τους. 

∆ε µεταφέρουν και δε χρησιµοποιούν στον σχολικό χώρο κινητά τηλέφωνα ή 

Τα μαθήματα  λήγουν:  

 

� στις 13.15΄ για τις όλες τις τάξεις του 

σχολείου. 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Τα μαθήματα  λήγουν στις 16:00΄. 

Τα παιδιά αποχωρούνστις 15:00΄ και στις 

16:00΄ αυστηρά, ανάλογα με την Αίτηση 

Εγγραφής στο Ολοήμερο σχολείο. 



άλλες συσκευές που δεν έχουν σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στα διαλείµµατα παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί 

για την πρόληψη ατυχηµάτων. ∆ε σκαρφαλώνουν , δεν παλεύουν ,δεν  

σπρώχνονται. 

� Παιχνίδια, κουκλάκια, τάπες, χαρτάκια, βόλοι απαγορεύονται. 

Όταν χτυπήσει το κουδούνι στο τέλος του διαλείµµατος  µπαίνουν χωρίς 

καθυστέρηση στις τάξεις και κάθονται στα θρανία. 

� Όσα παιδιά µεταφέρονται από και προς το σχολείο µε  λεωφορείο  θυµούνται πως  η 

µαθητική  τους ιδιότητα τα ακολουθεί και εκεί. 

Κάθε παιδί στο σχολείο έχει δικαίωµα  

• να είναι ο εαυτός του :αυτό σηµαίνει ότι κανένας δε θα του φερθεί άδικα 

λόγω της εµφάνισής του, του φύλου ,της ηλικίας ή της οικονοµικής του 

κατάστασης 

 

• να νιώθει ασφάλεια: αυτό σηµαίνει ότι κανένας δε θα το χτυπήσει, σπρώξει, 

κλωτσήσει ,απειλήσει, πληγώσει και πως τα προσωπικά του αντικείµενα είναι 

ασφαλή. 

 

• Να το ακούν µε σεβασµό και να ακούγεται  τη γνώµη του και τα 

συναισθήµατά του ελεύθερα χωρίς κανείς να το διακόπτει µε φωνές. 

Κάθε παιδί δικαιούται τα παραπάνω δικαιώµατα  και εκείνο τηρεί τις 

υποχρεώσεις του. Οι υποχρεώσεις πηγάζουν από τα δικαιώµατα που κάθε παιδί 

έχει.Κάθε παραβίαση των παραπάνω δικαιωµάτων συνιστά παράπτωµα. Το 

σχολείο υιοθετεί την πρακτική της επανορθωτικής συµπεριφοράς και όχι της 

τιµωρίας. Σε περίπτωση απρεπούς συµπεριφοράς ο µαθητής ή η µαθήτρια  

συναποφασίζουν µε το δάσκαλο ή τη δασκάλα  τον τρόπο επανόρθωσης. Όταν η 

συµπεριφορά επαναλαµβάνεται παρά τις προσπάθειες και τις συστάσεις 

ενηµερώνονται οι γονείς και µαζί µε το δάσκαλο ή τη δασκάλα και τη 

∆ιευθύντρια του σχολείου συναποφασίζουν ενέργειες που θα βοηθήσουν το 

παιδί. 

Η συνεργασία σχολείου και γονέων είναι προαπαιτούµενο για την επίτευξη των 

παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται 

µε τους γονείς συγκεκριµένες µέρες και ώρες. Ωστόσο µε προηγούµενη συνεννόηση 

µπορούν να γίνουν ιδιαίτερες συναντήσεις όταν οι µέρες ή οι ώρες δεν εξυπηρετούν 

κάποιους εργαζόµενους γονείς  

 

 Ένα καλό σχολείο για όλους, καινοτόµο και αποτελεσµατικό, χρειάζεται τη 

συνεργασία όλων µας.              

                     Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων γι΄ αυτή. 

                                                    Καλή Σχολική Χρονιά               


