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Δζωηερικός..Κανονιζμός..Λειηοσργίας                                                                  

 Διζαγωγή 

Σν ζρνιείν είλαη ν ρψξνο πνπ νη καζεηέο δνπλ πνιιέο ψξεο, καζαίλνπλ, ζθέθηνληαη, 

δεκηνπξγνχλ, παίδνπλ, θάλνπλ θηιίεο, δηακνξθψλνπλ ραξαθηήξα, ζηάζεηο θαη αμίεο δσήο. 

Γηα λα πινπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ην πνιπδηάζηαην έξγν ηνπ ζρνιείνπ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε θαλφλσλ. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί κε ηνλ γεληθφ ηίηιν 

«Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζρνιείνπ» πεξηγξάθνληαη νη πην ζεκαληηθνί απφ 

απηνχο ηνπο θαλφλεο (Αξ. Πξ. .Γ. 19/08-12-2021). 

Ο  Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ (άξζξν 37, Ν.4692/2020) δελ 

αληίθεηηαη ζηελ ηζρχνπζα  λνκνζεζία νχηε ηελ ππνθαζηζηά φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε απηήλ θαη φζα ζέκαηα δελ 

πεξηιακβάλνληαη ξεηά ζηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ απηήλ. Μέζσ απηνχ 

επηδηψθεηαη λα δηαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο αιιά θαη νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ψζηε  αθελφο ην ζρνιηθφ έξγν λα επηηειείηαη πιεξέζηεξα θαη αθεηέξνπ λα 

επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  πληάρζεθε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Γηεπζχληξηαο ηνπ ρνιείνπ Μαξίλαο Μαξηλνπνχινπ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λνπηξαθίνπ, 

εθπξνζψπσλ ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ θαη εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο εγθξίζεθε απφ ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ Εαραξνχια Καξαβά  ε νπνία έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ 

Γ/ληή ΠΔΝ. Κνξηλζίαο θ. Γεκήηξην Νηξίκεξε. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο κε 

ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζα θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπ γνλείο/θεδεκφλεο θαη ζα 

αλαξηάηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηελ ηζηνζειίδα  ηνπ ρνιείνπ. Ζ ηήξεζή 

ηνπ απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο καο θνηλφηεηαο. 
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1. Βαζικές αρτές και ζηότοι ηοσ Δζωηερικού Κανονιζμού 

Λειηοσργίας..................................................................................................Ο 

Καλνληζκφο, πεξηιακβάλεη φξνπο θαη θαλφλεο, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έηζη ψζηε λα 

δηακνξθψλεηαη ζην ζρνιείν έλα παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ θιίκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

απξφζθνπηε, κεζνδηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Σαπηφρξνλα νη δπζθνιίεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αληηκεησπίδνληαη απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

σο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο βειηίσζεο, αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο παηδαγσγηθψλ, 

δηδαθηηθψλ, θαη άιισλ πξαθηηθψλ. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Καλνληζκνχ είλαη νη 

καζεηέο/καζήηξηεο λα δηακνξθψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα δηαπαηδαγσγεζνχλ κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ βαζηθφ θαη 

θπξίαξρν ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ δεμηφηεηεο δσήο, 

φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ν απηνέιεγρνο, ε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο, ε ζπλεξγαζία, ε 

ελζπλαίζζεζε, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε αιιεινθαηαλφεζε, ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ν ζεβαζκφο φισλ ζε θνηλνχο ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο, ε 

πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο, θαζψο θαη ε εδξαίσζε ηεο ηζφηεηαο, 

ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.  

Μέζσ ησλ ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ/θαηεπζχλζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ρνιείνπ καο 

επηδηψθεηαη:  

 Να εμαζθαιίδεηαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 Να θαιιηεξγείηαη θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο 

θάζε καζεηή/καζήηξηαο αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

 Να δηαζθαιίδεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο.  

 Να δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο αμηνπξεπψλ θαη απνδνηηθψλ ζπλζεθψλ 

δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη εξγαζίαο.  
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2. Λειηοσργία ηοσ τολείοσ  

I. Διδακηικό υπάπιο  

Ζ έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

νινήκεξνπ, ηα δηαιείκκαηα, ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο 

θαη ε έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνθάζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ. Αλαθνηλψλνληαη ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά κε ηελ έλαξμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ.  

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022 ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

Υποσπευηικό ππόγπαμμα -Ππυινό  υπάπιο: 

Τπνδνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην ζρνιείν: 08.00- 08:15.  

 Έλαξμε 1εο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ: 08:15.  

Λήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο- απνρψξεζε καζεηψλ θαη καζεηξηψλ γηα ηηο Α΄, Β΄ 

Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄, ηάμεηο  : 13:15 (εμάσξν) ( Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή ). Γηα ηελ 

απνθπγή ζπλσζηηζκνχ ζηελ έμνδν ε απνρψξεζε ησλ καζεηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά σο 

εμήο: 

Οη  ηάμεηο Α΄ θαη Β΄  απνρσξνχλ ζηηο 13:05 . 

 Οη ηάμεηο  Γ΄ θαη Γ΄ απνρσξνχλ ζηηο 13:10.  

Οη  ηάμεηο  Δ΄ θαη Σ απνρσξνχλ ζηηο 13:15.  

Οη καζεηέο εμέξρνληαη απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζπλνδεχνληαη  έσο ηελ 

εμψπνξηα παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηδάζθεη ηελ ηειεπηαία ψξα ζηελ ηάμε.  

Ολοήμεπο  ππόγπαμμα: 

(μόνο για ηοσς μαθηηές και ηις μαθήηριες ηοσ ζτολείοσ ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο Ολοήμερο) 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο: 13:20  

1ε απνρψξεζε ζηηο 3:00 κ.κ.                

2ε απνρψξεζε ζηηο 4.00 κ.κ. 

Οη γνλείο/ θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Οινήκεξν πξφγξακκα δειψλνπλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηελ αθξηβή ψξα 

αλαρψξεζεο απφ ην ζρνιείν ζηηο 15:00. ή ζηηο 16:00.  

II. Πποζέλεςζη και αποσώπηζη μαθηηών/μαθηηπιών  

Ζ ψξα πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη 08:00 έσο 08:15. Ζ έγθαηξε 

πξνζέιεπζε θαη ε θαιά νξγαλσκέλε θαη ειεγρφκελε απνρψξεζε είλαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα, είλαη δε καδί κε ηελ ππεξεζία ησλ εθεκεξεπφλησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ν κεραληζκφο εθείλνο πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.  

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ε είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ/νη είζνδνη ηνπ ζρνιείνπ θιείλνπλ ζηηο 8:15.ε 

πεξίπησζε πνπ καζεηήο/καζήηξηα θαζπζηεξεί λα πξνζέιζεη ζην ζρνιείν γηα λα κελ 

δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε ζην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηά, θαη επεηδή δελ 

ππάξρεη πξνζσπηθφ πνπ λα επηηεξεί ηνπο αξγνπνξεκέλνπο καζεηέο παξακέλεη ζην ζπίηη 

ηνπ θαη εηζέξρεηαη ζην ζρνιείν ηνπ/ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ δίσξνπ (9:40). 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζε θακία πεξίπησζε δε θεχγνπλ απφ ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε 

ησλ καζεκάησλ ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο γηα λα 

πξνζέιζεη ζην ρνιείν θαη λα ζπλνδεχζεη ην παηδί ζην ζπίηη ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ έληππν θαη θπζηθά  αθνχ είλαη ελήκεξνο/ε  ν/ε δάζθαινο/α ηεο 

ηάμεο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο πνπ είλαη ππεχζπλνη, ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ζηελ είζνδν ηνπ ρνιείνπ θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο-ζπλνδνί απνρσξνχλ. Μεηά 

ην ερεηηθφ ζήκα (θνπδνχλη), κε επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ, θιείλεη ε είζνδνο ηνπ 

ζρνιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ δελ 

παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαλέλαο επηζθέπηεο.  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ ζπλνδεχνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο πεξηκέλνπλ 

ηνλ γνλέα/θεδεκφλα ηνπο θαη δε θεχγνπλ πνηέ απφ ην ρνιείν ρσξίο ηε ζπλνδεία ηνπο. Οη 

γνλείο/θεδεκφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο, πξέπεη λα 

πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο πεξηκέλνληαο ζηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

σξαξίνπ έμσ απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

απνρψξεζεο Κάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ ζπλνδψλ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηφζν ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκά ηνπο φζν θαη απηψλ 

πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα.  Ζ επζχλε  γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο γνλείο ή ζηνλ θεδεκφλα νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ  

ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο 

αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ.   

ε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ην ζρνιείν επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ 

γνλέσλ-θεδεκφλσλ ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηνπο 
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καζεηέο πνπ απνρσξνχλ ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε έθζεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο δίρσο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.  

Όζνη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο απνρσξνχλ ρσξίο ζπλνδεία γνλέσλ/θεδεκφλσλ, 

έρνπλ απαξαίηεηα καδί ηνπο ηελ θάξηα εμφδνπ (ηελ νπνία έρνπλ πξνκεζεπηεί απφ ηε 

Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαηφπηλ θαηάζεζεο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο) θαη ηελ επηδεηθλχνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

Οη εθεκεξεχνληεο  εθπαηδεπηηθνί κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή απνρψξεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ έσο θαη 15 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα  απνρσξνχλ απφ ηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αθνχ βεβαησζνχλ φηη έρνπλ απνρσξήζεη φινη νη καζεηέο/ηξηεο απφ 

ηελ απηή. 

Σέινο, εάλ θάπνηνο γνλέαο/θεδεκφλαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν λα πάξεη ην παηδί ηνπ 

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

ρνιείνπ. 

Σσολικέρ γιοπηέρ – Διδακηικέρ επιζκέτειρ:  

• Οη ζρνιηθέο γηνξηέο (εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηχπνπ π.ρ. ιήμεο ζρνιηθνχ έηνπο) 

θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή πξαγκάησζε ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ, γη’ απηφ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο 

φινη νη καζεηέο θαη δελ απνπζηάδνπλ απφ απηέο κφλν αλ έρνπλ ζνβαξφ ιφγν  γηα ηνλ 

νπνίν ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ν δάζθαινο ηεο ηάμεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο είλαη 

ππνδεηγκαηηθή θαη αλάινγε κε ην ππφινηπν ζρνιηθφ πξφγξακκα. 

• ε πεξίπησζε δηδαθηηθήο επίζθεςεο ηεξείηαη γεληθά ην εκεξήζην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ 

σξάξην, ελψ ζα ππάξρεη ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ πξνο γνλείο θαη καζεηέο ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ησλ σξψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο απφ ην ζρνιείν. 

ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο ην σξάξην δηακνξθψλεηαη θαηά πεξίπησζε θαη νη γνλείο 

ελεκεξψλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην πξφγξακκα ηεο γηνξηήο.   

 

 

 

III. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηος Σσολείος  

Σν ρνιείν εθαξκφδεη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο εγθπθιίνπο 

ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη εμεηδηθεχεηαη απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ κε επζχλε ηνπ 

Γηεπζπληή/ηεο Γηεπζχληξηαο.  
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Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο (γλσζηέο 

φκσο εθ ησλ πξνηέξσλ) αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, θαηά ηεο 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φπσο επίζεο θαη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγή 

δηδαζθφλησλ σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

3.τολική και Κοινωνική Εωή   

Ι. Φοίηηζη  

1.Σν ρνιείν απνηειεί ηνλ θπζηθφ ρψξν αγσγήο θαη κάζεζεο, γηαηί εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπγθεθξηκέλεο θαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο αγσγήο.  

Ωο εθ ηνχηνπ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπληζηά αλαληηθαηάζηαην παξάγνληα αγσγήο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ λα είλαη ηαθηηθή, 

ελεξγφο θαη ζπζηεκαηηθή. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ν λφκνο νξίδεη πσο ε θνίηεζε 

ησλ καζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή.  

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία επνπηεχεηαη απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο/ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο θαζεκεξηλέο απνπζίεο θαη ηηο 

θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΤΠΑΗΘ. Ζ ειιηπήο θνίηεζε θαη κάιηζηα 

ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, ππνλνκεχεη ην ζρνιηθφ έξγν θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ. Σελ νπζηαζηηθή αιιά θαη ηελ ηππηθή επζχλε απέλαληη ζην ζρνιείν 

θαη ηελ πνιηηεία γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, θέξνπλ θαηά ην λφκν νη γνλείο/θεδεκφλεο 

ηνπο. 

2. Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ην σξάξην ηνχ θαζεκεξηλνχ 

πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα ηελ ψξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη θάζε άιιεο ζρνιηθήο 

εθδήισζεο (πξσηλήο πξνζεπρήο, ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ εμνξκήζεσλ, 

εθδξνκψλ θ.ά.).  

Οη γνλείο παξαθαινχληαη λα είλαη απζηεξά ζπλεπείο σο πξνο ηελ ψξα άθημεο θαη 

αλαρψξεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε, γηα εηδηθφ ιφγν, 

θάπνηνο γνλέαο λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, πξέπεη λα 

ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηελ ίδηα εκέξα ηε Γηεχζπλζε ηνχ ρνιείνπ. Ο γνλέαο 

παξαιακβάλεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ παηδηνχ θαη ζπκπιεξψλεη Τπεχζπλε 

Γήισζε φπνπ δειψλεη ην ιφγν απνρψξεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπ απφ ην ζρνιείν.  

3. Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα δηθαηνινγείηαη κφλνλ φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο 

(αζζέλεηα, έθηαθηα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα θ.ά.).  
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4. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ε απνπζία δειψλεηαη εγθαίξσο απφ ηνπο γνλείο ζηε 

Γηεχζπλζε ηνχ ρνιείνπ. Καηά ηελ επάλνδν ηνχ καζεηή ζην ρνιείν, κεηά απφ απνπζία 

άλσ ησλ δχν (2) εκεξψλ, απαηηείηαη ηαηξηθή βεβαίσζε. Όηαλ ε απνπζία παξαηαζεί πέξαλ 

ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, απαηηείηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε 

αζζέλεηα θαη λα ηνλίδεηαη ζαθψο ε δπλαηφηεηα ηνχ καζεηή λα παξαθνινπζεί καζήκαηα 

ρσξίο ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο λφζνπ.  

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη ζηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνχ ρνιείνπ, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηνχ Αηνκηθνχ 

Γειηίνπ Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθή εγθχθιην ηνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

6. Απαιιαγέο: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

απαιιαγεί έλαο καζεηήο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ιφγνπο πγείαο πξέπεη ν 

γνλέαο ηνπ λα ππνβάιεη ζην ρνιείν, κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, αίηεζε απαιιαγήο κε 

ζρεηηθή ηαηξηθή βεβαίσζε. Γηα πεξηπηψζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ε ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Δπίζεο, γηα ηελ απαιιαγή 

απφ θάπνην κάζεκα ή θάπνην είδνο εμέηαζεο πξέπεη λα ηεξείηαη απζηεξά ε εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία.  

II. Σσολικοί σώποι (Σςμπεπιθοπά και ςποσπεώζειρ)      

Βαζηθή απνζηνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο-παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ρνιείνπ είλαη ε 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ε ζσζηή αγσγή ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο νη καζεηέο έρνπλ 

θαζήθνλ λα ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο:  

1. Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη πξνο φια ηα πξφζσπα πνπ βνεζνχλ 

ζην έξγν ηνχ ρνιείνπ (φπσο ΔΒΠ, θπξίεο ηεο θαζαξηφηεηαο, ππάιιειν ηνπ θπιηθείνπ, 

ζρνιηθφ ηξνρνλφκν).  

2. Ζ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο εθδειψλεηαη κε ηνλ πξέπνληα θαη 

θαιφ ιφγν, ηελ νξζή ζηάζε θαη ηελ απνθπγή βίαησλ ελεξγεηψλ ή παξεθθιηλνπζψλ 

πξάμεσλ. Ζ απξεπήο ζπκπεξηθνξά καζεηή, ε ρεηξνδηθία, ε απηνδηθία, ε άζθεζε ιεθηηθήο, 

ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο απφ άηνκα ή νκάδεο πξνο άιινπο καζεηέο, θαζψο θαη νη 

άθνζκεο εθθξάζεηο ειέγρνληαη απζηεξά, ζεσξνχληαη παξαπηψκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη 

αλαιφγσο θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνχ ρνιείνπ ή απφ ηνλ χιινγν ησλ 

Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία.   
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3. Οη καζεηέο νθείινπλ φρη κφλνλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα κελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα, ζεβφκελνη 

ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε. Οθείινπλ λα έρνπλ καδί ηνπο ηα βηβιία 

ηνπο θαη φ,ηη απαηηείηαη γηα ηε ζρνιηθή εξγαζία ηνπο. Γελ επηηξέπνληαη είδε αμίαο θαη 

παληφο είδνπο αληηθείκελα πνπ ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ. 

4. Ζ θαηαλάισζε ησλ ηξνθψλ, αλαςπθηηθψλ ή ηζίριαο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη. Κάζε κπνπθάιη λεξνχ βξίζθεηαη ζηελ ζήθε ηεο ηζάληαο θαη ε θαηαλάισζε 

λεξνχ γίλεηαη κε πξνζνρή ρσξίο λα πξνθαιείηαη ζφξπβνο θαη λα γίλεηαη άζθνπε ρξήζε. 

5. Ο/Ζ δάζθαινο/α ηεο ηάμεο/ηκήκαηνο είλαη αξκφδηνο/α γηα ηε ζέζε ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν αιιαγήο ζέζεο ελ γέλεη.  

6. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ησλ καζεηψλ απφ ην ρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ αλαίηηα απνπζία απφ δηδαθηηθή ψξα απνηειεί παξάπησκα θαη 

ειέγρεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνχ ρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνχ πιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ γηα ην ζέκα απηφ.  

7. Δίλαη απηνλφεην φηη νη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Ο ζεβαζκφο 

πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνχ ρνιείνπ θαη ηελ πεξηνπζία ησλ 

άιισλ είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ. Γη’ απηφ πξέπεη λα 

θξνληίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο, λα κε γξάθνπλ ζηα ζξαλία θαη ζηνπο 

ηνίρνπο, λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο ζηα έπηπια θαη ζην επνπηηθφ πιηθφ. Με ην ίδην 

ζθεπηηθφ ππάξρεη θξνληίδα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, 

θαζψο είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο, φπνπ παξακέλνπλ θαη εξγάδνληαη καζεηέο/καζήηξηεο θαη 

εθπαηδεπηηθνί πνιιέο ψξεο. Φξνληίδα φισλ λα δηαηεξνχληαη νη ρψξνη θαζαξνί. Κάζε 

καζεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε θζνξά πξνθαιέζεη ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία θαη 

ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. Παξάιιεια νη γνλείο ηνπ νθείινπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δεκηά.  

8. Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη 

ζε θακία πεξίπησζε λα κε ηα ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο ηελ άδεηα ησλ θαηφρσλ ηνπο.  

9. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο, 

θαηαγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ εληφο ηνχ ζρνιηθνχ ρψξνπ (ππ’αξηζκ. Φ.25/103373/Γ1/22-

6-2018 εγθχθιηνο ΤΠ.Π.Δ.Θ.). Σα θηλεηά θαη ηα ηάκπιεη δελ επηηξέπνληαη νχηε ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο. (132328/Γ2/7-12-2006 & 100553/Γ2/4-9-2012 Τ.Α.)  Κάζε 

παξέθθιηζε απφ ηα αλσηέξσ απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη 
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αληηκεησπίδεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ’αξηζκ. 10645/ΓΓ4/22-1-2018 Τ.Α. (ΦΔΚ 

120/η.Β’/23-1-2018) παηδαγσγηθά κέηξα.  

10. Ζ αιιαγή αίζνπζαο γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο 

αξγνπνξία. Απαγνξεχνληαη ζνξπβψδεηο θαη ελνριεηηθέο εθδειψζεηο ζηνπο δηαδξφκνπο 

ηνχ ρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

11. ηα εξγαζηήξηα (Μνπζηθήο, Πιεξνθνξηθήο) νη καζεηέο ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

ππεπζπλφηεηα ηα φξγαλα, ηηο ζπζθεπέο θαη ηνπο ππνινγηζηέο, λα ηεξνχλ κε 

ζρνιαζηηθφηεηα ηηο νδεγίεο ηνχ δηδάζθνληνο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνχ 

εξγαζηεξίνπ.  

12. Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

εθφζνλ ν θαηξφο  ην επηηξέπεη. Δάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο γίλεηαη ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ είηε ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο ηεο ηάμεο/ηκήκαηνο. Οη καζεηέο/ηξηεο αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο Αγσγήο, φζν αθνξά ηελ αζιεηηθή ηνπο πεξηβνιή θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα.  

13. Οη καζεηέο παξνηξχλνληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ρνιείνπ γηα λα 

εμνηθεηψλνληαη κε ην βηβιίν, λα αλαδεηνχλ πεγέο γηα ηε ζχλζεζε-ζχληαμε εξγαζηψλ θαη 

λα εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. ηνλ ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο νη 

καζεηέο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Τπεχζπλνπ 

Βηβιηνζήθεο θαη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

14. Οη βνεζεηηθνί ρψξνη (ηνπαιέηεο) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαζαξνί.  

15. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ γηα ιφγνπο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παίδνπλ 

θαη λα θηλνχληαη ζηνπο ππνδεηθλπφκελνπο ρψξνπο, θξνληίδνληαο νη ρψξνη απηνί λα 

δηαηεξνχληαη, γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη εππξέπεηαο, θαζαξνί. Απηά είλαη επηβεβιεκέλα φρη 

κφλν γηα ιφγνπο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνχ ρνιείνπ, αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ 

παηδηψλ.  

16. ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ρνιείν νη καζεηέο 

νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

επγέλεηα θαη εππξέπεηα. Ζ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο πξέπεη λα ηηκά ηνπο ίδηνπο, ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη ην ρνιείν. ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά 

πνπ παξαβαίλεη ηηο αξρέο ηνχ ρνιείνπ θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηνχ επηβάιινληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο.  
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17. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα επηδίδνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο ηηο γξαπηέο αλαθνηλψζεηο 

πνπ ηνπο απεπζχλεη ην ρνιείν πξνο ελεκέξσζή ηνπο.  

18. Ζ πξνζνρή θαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνχ ρνιείνπ επηβάιιεηαη θαη γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηψλ.  

19. Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηνλ Καλνληζκφ ηνχ ρνιείνπ. Σα ζέκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αληηκεησπίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία.  

ΙΙΙ Διάλειμμα  

Οη καζεηέο/ηξηεο  απνρσξνχλ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε  ηε ζπλνδεία  ηνπ/ηεο 

δαζθάινπ/αο ηνπο, κφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμέξρεηαη 

ηειεπηαίνο/ηειεπηαία, αθνχ θιεηδψζεη ηελ αίζνπζα. Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/καζήηξηεο παξακέλνπλ ζην πξναχιην, 

φπσο έρεη θαζνξηζηεί γηα θάζε ηάμε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο θαη λα 

κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ.  

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδνληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο σο ρψξνο παξακνλήο 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, νη πξνθαζνξηζκέλνη-ζηεγαζκέλνη ρψξνη  

ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ, αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ρξφλνο 

ηθαλνπνίεζεο βηνινγηθψλ αλαγθψλ (θαγεηφ, λεξφ, πιχζηκν ρεξηψλ). Οη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο αιιεινεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία 

αληηκεησπίδνπλ απεπζχλνληαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξναχιην.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο λα 

παξαθνινπζεί, λα ζπλνκηιεί ή λα δίλεη αληηθείκελα ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηα θάγθεια ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ. Δάλ επηζπκεί λα δψζεη θαγεηφ ζην παηδί 

ηνπ παξαδίδεηαη απηφ απφ ηνλ γνλέα/θεδεκφλα ζε εθεκεξεχνληα εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο δελ αζθνχλ νπνηνπδήπνηε είδνπο βία (ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, 

δηαδηθηπαθή) πξνο ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο. Ζ βία απαγνξεχεηαη θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

αληηκεησπίδνπλ, νθείινπλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο δαζθάινπο/εο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  
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πκπεξηθέξνληαη θηιηθά ζε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο θαη πξνζηαηεχνπλ 

ελεξγεηηθά φζνπο δέρνληαη πεηξάγκαηα ή άιινπο είδνπο βία αλαθέξνληαο ζηνπο/ζηηο 

δαζθάινπο/εο απηνχο/έο  πνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε άζρεκν  ηξφπν.  

 ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ πεξπαηνχλ θαη  θαηεβαίλνπλ πξνζερηηθά ηηο ζθάιεο.  

 Υξεζηκνπνηνχλ κφλν ηηο ηνπαιέηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο θαη 

ηεξνχλ ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο πγηεηλήο.   

Μφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη γηα κάζεκα νη καζεηέο/καζήηξηεο πξνζέξρνληαη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο γηα θάζε ηάμε, φπνπ ηνπο παξαιακβάλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεκα θαη ηνπο ζπλνδεχνπλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο ή ζην πξναχιην ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

εθφζνλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη. 

IV. τολική εργαζία  

Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο παξαθνινπζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ 

ζπκκαζεηψλ θαη ζπκκαζεηξηψλ ηνπο γηα κάζεζε. Γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο θέξλνπλ καδί ηνπο θαζεκεξηλά ηα απαξαίηεηα βηβιία θαη κφλν φηη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε ζρνιηθή εξγαζία ηνπο.  

Όηαλ αλαηίζεηαη ζηα παηδηά εξγαζία γηα ην ζπίηη (θαη’ νίθνλ εξγαζία) απηή είλαη 

ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ηνπ 

θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο. Οη θαη’ νίθνλ εξγαζίεο ελίνηε απνηεινχλ 

ζπκπιήξσκα ηεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε. Σα παηδηά καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη 

κφλα ηνπο, λα δεκηνπξγνχλ, λα απηελεξγνχλ, λα είλαη ππεχζπλα. Οη γνλείο/θεδεκφλεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε ηνπ παηδηνχ ηνπο, επηβιέπνληάο ην, βνεζψληαο ην λα 

αλαζηνράδεηαη επί ησλ πξαθηηθψλ κειέηεο ηνπ. ηφρνο είλαη ην παηδί λα κάζεη λα δηαβάδεη 

απηφλνκα, φζνλ ην δπλαηφ λσξίηεξα αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο. Οη γνλείο/θεδεκφλεο δελ δηεθπεξαηψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ παηδηνχ αληί 

απηνχ θαη απνθεχγνπλ λα ηνπ πξνθαινχλ άγρνο. Ζ εκπηζηνζχλε κεηαμχ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ έρεη θνηλφ ζηφρν ηελ πγηή αλάπηπμε παηδηψλ κε 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα.  

Ενδςμαζία – Εμθάνιζη 

Οη καζεηέο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν κε εκθάληζε ε νπνία πξέπεη λα είλαη 

ζηα φξηα ηεο θνζκηφηεηαο θαη ηεο εππξέπεηαο γηα ηελ νπνία νη γνλείο ελεκεξψλνληαη θαηά 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ρνιείν.  
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Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ είλαη θξνληίδα ησλ γνλέσλ ηνπο, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ηνπο ζην ρνιείν θαη ιφγνη παηδαγσγηθνί επηβάιινπλ ηνλ έιεγρφ 

ηεο.  

V. Σςμπεπιθοπά - Δικαιώμαηα - Υποσπεώζειρ  

Η Διεςθύνηπια  

Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη γη απηφ έρεη θαη ηηο πην πνιιέο επζχλεο. Δίλαη ν εγέηεο πνπ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηε νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζην ζρνιείν θαζψο θαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ. Οη 

αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη ηα θαζήθνληά ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ πεξηγξάθνληαη 

θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά 

κε ηε Γηεπζχληξηα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

1. Όηαλ ε Γηεπζχληξηα επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, φηαλ απεπζχλεηαη ζ' απηνχο ή 

αληηκεησπίδεη εηδηθά δεηήκαηα, πξέπεη λα δείρλεη αγάπε, ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα γη 

απηνχο. Ζ παηδαγσγηθή ηεο επζχλε είλαη λα δηδάμεη ζηελ πξάμε ηνπο δεκνθξαηηθνχο 

θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Αθξαία ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, κε απηαξρηθφ πλεχκα θαη ραξαθηεξηζκνχο 

απαμησηηθνχο θαη πξνζβιεηηθνχο, πξέπεη λα ζεσξείηαη αξλεηηθφ ζηνηρείν. Πεξηζζφηεξν 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ έπαηλν, ηηο παξαηλέζεηο, ηηο ζπκβνπιέο θαη, γεληθφηεξα, ζεηηθά 

θίλεηξα. 

3. Ζ Γηεπζχληξηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηέο δελ πξέπεη λα δείρλεη έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα φζα γίλνληαη ζην ζρνιείν νχηε λα ακειεί λα θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηεο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηε ζσζηή καζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηηο παξαηεξεί, ηηο αληηκεησπίδεη κε παηδαγσγηθή επζχλε, θάλεη ηηο 

αλαγθαίεο ππνδείμεηο, αλαθαιεί ζηελ ηάμε απηνχο πνπ δηέπξαμαλ παξαπηψκαηα θαη, αλ 

ρξεηαζηεί, ηνπο ηηκσξεί. Ο γεληθφο θαλφλαο ν νπνίνο πξέπεη λα ηζρχεη είλαη φηη ηα ζεηηθά 

θίλεηξα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηα αξλεηηθά. Ζ Γηεπζχληξηα πξέπεη λα 

έρεη ππφςε ηνπ φηη νη παξαηεξήζεηο, νη ππνδείμεηο, ε απνδνθηκαζία πξάμεσλ θαη 

θαηλνκέλσλ ή αθφκε θαη ε επηβνιή πνηλήο εληάζζνληαη κέζα ζηα θαζήθνληά ηεο θαη 

απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηεο. Όηαλ απαηηείηαη λα θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, 

νθείιεη λα ην πξάμεη, γηαηί δηαθνξεηηθά ε αλνρή ζε αθξαία θαηλφκελα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά γηα ηε ζπλνρή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

4. Ζ Γηεπζχληξηα νθείιεη λα κε δηαθνξνπνηεί θαηά πεξίπησζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 

ηνπο καζεηέο, γηαηί ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε γηα ηζφηηκε θαη 
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δίθαηε ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο. Οθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί κε δηθαηνζχλε θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θίλεηξα, ζεηηθά ή αξλεηηθά. 

5. Ζ Γηεπζχληξηα έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο επηδηψθνληαο ηελ αλάπηπμε 

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Με ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ θνηλή πξνζπάζεηα επηιχνληαη θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Οη απνθάζεηο ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξν θχξνο, φηαλ πξνθχπηνπλ χζηεξα 

απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

6. Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη 

λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ 

αλάγθε γηα αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ. Γηα 

λα ην πεηχρεη απηφ, πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεδίαζε θαη 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

Δμππαθνχεηαη φηη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ακθίδξνκε. 

7. Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλεη ηνλ χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.  

8. Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ απεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο/ζηηο δηδάζθνπζεο, φηαλ είλαη 

απαξαίηεην, ζπζηάζεηο κε πλεχκα ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. 

 

Οι εκπαιδεςηικοί  

1. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην ζρνιείν. Πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ αμηνπξέπεηα θαη θχξνο πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην ξφιν ηνπο. Σηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο είλαη απαξαίηεην λα ηηο δηέπεη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη λα ηηο ραξαθηεξίδεη ε 

εηιηθξηλήο, ζπλαδειθηθή θαη αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Αλάινγε ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγείηαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ησλ άιισλ. Όηαλ έρνπλ άιιε άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε επηρεηξήκαηα θαη 

δηάινγν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ 

απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρχεη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηή ε δεκνθξαηηθή 

αξρή πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 
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3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα θαη εθείλνη πνπ δηδάζθνπλ ζηα 

ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο έρνπλ έλα ρψξν θνηλήο επζχλεο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπδεηνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, λα 

πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ 

επηιήςηκεο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ή νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε θξνληίδα, επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο εθ κέξνπο ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία 

φισλ είλαη φρη κφλν ρξήζηκε αιιά θαη επηβεβιεκέλε. Κάζε ζρνιείν, επνκέλσο, πξέπεη λα 

κεζνδεχζεη θαη λα νξγαλψζεη ηνλ ηξφπν ηεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ. 

4. Όζα αλαθέξνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θιίζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπ 

ηαιέληνπ ησλ καζεηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζηνηρεία απηά καδί κε 

ηελ πείξα θαη ηελ εηδηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

5. Γελ είλαη νξζφ νχηε επηηξεπηφ λα δηαηππψλεηαη, θπξίσο πξνο ηνπο καζεηέο, θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη ε αληίιεςε φηη ν ξφινο θάπνησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο ή καζεκάησλ είλαη 

ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ παηδεία ηνπο. Γε λννχληαη επίζεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα απηφ. Σν ζρνιείν παξέρεη γεληθή παηδεία, ε  

νπνία είλαη θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ καζεκάησλ. 

6. Κάζε καζεηήο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηα 

δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε γεγνλφο πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά 

δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ καζεηή. Γη' απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα παξαηεξεί, λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ζσζηά θάζε πξφβιεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ εθ κέξνπο ηνπο. 

Έηζη ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο 

ρεηξηζκνχο θαη λα ηνπο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γηεπζχληξηα, ηνπο γνλείο θαη ηα αξκφδηα ηειέρε γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνο ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ.  

7. Ζ γλψζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ, γηαηί ηνπ επηηξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο. Ζ 

ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηψλ ηνπ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία, 
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γηαηί ζα ηνπ επηηξέςεη λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζα ηνλ 

πξνθπιάμεη απφ πηζαλά αηνπήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ καδί ηνπο. 

8. εκαληηθή αξεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα πξνσζεί, λα ελζαξξχλεη θαη λα νξγαλψλεη 

ηφζν ζην κάζεκα φζν θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. Υξένο ηνπ είλαη λα αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ, λα δηεπξχλεη δηαξθψο ηα φξηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηνπο σζεί λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

9. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπρλή θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο κέζα 

ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ απιή θαη ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ 

θαηά ηα δηαιείκκαηα, θαη ζηηο νκαδηθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Απηή ε 

πνιιαπιή επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε 

ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη κηα έληηκε παηδαγσγηθή ζρέζε, ε νπνία ζεκαίλεη: 

(α) Δηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, ελδηαθέξνλ, δηθαηνζχλε θαη αγάπε γηα ην 

καζεηή. 

(β) εβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, πξάγκα πνπ 

επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο καο. 

(γ) ηαζεξή ζηάζε θαη επηκνλή ζε θαλφλεο θνηλά απνδεθηνχο, κε παξάιιειε απαίηεζε λα 

ππάξρεη ζεβαζκφο ζ’ απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 

12. Ζ δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ν παηδαγσγηθφο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ είλαη ρξήζηκν λα επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ 

πξάμε θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα εμήο θπξίσο ζηνηρεία: 

(α) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο 

απαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο. 

(β) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βαζκνινγνχλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο. 

(γ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηνλψλνπλ ηηο εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε 

θαη ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο. 

(δ) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία θαηαθεχγνπλ ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα επηιχζνπλ νη ίδηνη. 

13. Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη κε 

επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. Ηδηαίηεξε θξνληίδα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ 
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απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζψο θαη 

θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

14. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, ηηο ζπδεηήζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ, ηε βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο θαη, 

γεληθά, γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. 

15. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά, πξνγξακκαηηζκέλα θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο ψξεο ηεο εβδνκάδαο θαηά ηηο νπνίεο ζα 

κπνξεί λα δέρεηαη ηνπο γνλείο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη ιεπηνκεξψο θαη ππεχζπλα.  

16. Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ 

επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά 

απφ ην ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ απηνεπηκφξθσζε.  

 

Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ  

Οι ςποσπεώζειρ ηυν μαθηηών: 

1. Απνδίδνπλ ζεβαζκφ, κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο.  

2.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. πκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ θαζεκεξηλή παηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα, 

ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ/ζπκκαζεηξηψλ γηα κάζεζε.  

3.Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη δεηνχλ 

ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην ζηε 

ζρνιηθή δσή θαη πξφνδφ ηνπο  

4. Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ. Σαπηφρξνλα 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ζρνιηθφ θηίξην θαη ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ. Δπίζεο, δελ 

θαηαζηξέθνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ πνιηηεία.  

5. Απνθεχγνπλ ξεηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθή, ιεθηηθή ή 

ςπρνινγηθή).  

6. Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν, αθνινπζψληαο 

δηαδνρηθά ηα παξαθάησ βήκαηα:  

        Η. πδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε απηφλ πνπ έρνπλ ηε δηαθνξά.  

       ΗΗ. Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο 
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       ΗΗΗ. Απεπζχλνληαη ζηε  Γηεπζχληξηα.  

7. πκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη ε αλαθχθισζε πιηθψλ.  

8. ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο 

ρνιείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα 

θαη εππξέπεηα.  

9. Δπηθνηλσλνχλ, φηαλ ππάξρεη αλάγθε, κε ηνπο γνλείο ηνπο, κέζσ ησλ ηειεθψλσλ ηνπ 

ρνιείνπ, αθνχ δεηήζνπλ άδεηα.  

 

Σα δικαιώμαηα ηων μαθηηών 

Κάζε καζεηήο δηθαηνχηαη: 

1. Να απνιακβάλεη ην ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ηφζν θαηά 

ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, φζν θαη θαηά ην ρξφλν εθηφο ηάμεο (δηαιείκκαηα, 

κεηαθίλεζε κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία, πεξίπαηνη, εθδξνκέο θ.ι.π.). 

2. Να δεηά δηεπθξηλίζεηο γηα ην κάζεκα, λα δηαηππψλεη ζθέςεηο θαη θξίζεηο, λα εθθξάδεη 

απνξίεο θαη γεληθφηεξα λα επηδηψθεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. 

3. Να πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ  λα αλαιακβάλεη κφλνο ή κε ζπκκαζεηέο ηνπ λα παξνπζηάζεη έλα 

κάζεκα. 

4. Να αλαιακβάλεη εξγαζίεο γηα αληηθείκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα δεηά ηε βνήζεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηνπ γηα ηε κέζνδν, ην ζρεδηαζκφ, ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θ.ι.π. 

5. Να παίξλεη κέξνο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

(εθδξνκέο, ζεαηξηθέο επηζθέςεηο, ζρνιηθέο γηνξηέο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο, δηαγσληζκνχο επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θ.ι.π.). 

6. Να παξαθνινπζεί ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζρνιείνπ, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ή ρξήζηκε. Αθφκα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζε πξνζσπηθή βάζε, ψζηε λα επηιχζεη ζπζζσξεπκέλεο απνξίεο γηα ην 

κάζεκα θαη λα δεηήζεη απαληήζεηο, δηεπθξηλήζεηο θ.ι.π. πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλνπλ λα 

παξαθνινπζήζεη θαιχηεξα ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.  

7. Να ιακβάλεη γλψζε ηνπ αμηνινγεκέλνπ γξαπηνχ ηνπ (test,  δηαγψληζκα θ.ι.π.) θαη λα 

δεηά θαιφπηζηα δηεπθξηλίζεηο γηα ην βαζκφ ηνπ. 

8.  Να εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ  κέζα ζ’ έλα δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ. 

9. Να ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζηελ νκάδα ηνπ. 
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10. Να παίδεη θαη λα ςπραγσγείηαη θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

11. Να  ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηα κέζα ηνπ ζρνιείνπ. 

12. Να επαηλείηαη θαη λα ακείβεηαη εζηθά γηα θάζε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη πξνο 

φθεινο δηθφ ηνπ ή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

13.Να ηνπ παξέρεηαη πεξηβάιινλ ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο αζθάιεηαο. 

 

Γονείρ και κηδεμόνερ  

- Φξνληίδνπλ ψζηε ην παηδί λα έξρεηαη έγθαηξα θαη αλειιηπψο ζην ζρνιείν θαη λα 

ελεκεξψλνπλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ.  

- Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο έληππεο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά καο (ή 

αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ρνιείνπ.  

- πλεξγάδνληαη αξκνληθά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη κέζσ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ 

κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηνλ χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο. Δλεκεξψλνπλ έγθαηξα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, αλ 

ππάξρνπλ, γηα θάζε εηδηθφ ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο - ζέκαηα πγείαο, 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ηθαλφηεηεο ή αλάγθεο, ζέκαηα νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο - ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ καο θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ζρνιείνπ.  

VI. Παιδαγωγικός έλεγτος  

Σα δεηήκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ππεχζπλν ηεο 

ηάμεο, ηε Γηεπζχληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ηε 

πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή 

παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Οη ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη ( Π.Γ. 201/98, άξζξν 13, 

παξ. 8 ). 

 Δίλαη απηνλφεην φηη νη πνηλέο σο εμσηεξηθφ θίλεηξν έρνπλ θησρά απνηειέζκαηα ζηελ 

αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ Παηδαγσγηθή δελ 

πξνθξίλνληαη παξά σο ε έζραηε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, Σν ζρνιείν, σο θνξέαο 

αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο, θαη θάπνηεο επηπηψζεηο αλάινγα κε ηε 

ζνβαξφηεηά ηεο, ψζηε λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπο θαη λα 
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γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε 

ηα απνδεθηά πξφηππα θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, 

ηφηε αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη 

παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ ειηθία ηνπ αιιά θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

  Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ 

είλαη ε αλάπηπμε ζε θάζε καζεηή ηεο ηθαλφηεηαο ηεο απηνπεηζαξρίαο ζηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ. 

   Όια ηα κέξε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Όινη πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα ζπκπεξηθνξά είλαη αλεθηή θαη 

πνηα φρη απφ ην ζρνιείν.  Όηαλ έλαο καζεηήο παξαβηάδεη ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πξνβιέπνληαη κέηξα αλάινγα κε ηηο πξάμεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 

   Σα πειθαρτικά μέηρα: 

 Δπηβάιινληαη κφλν φηαλ ν δάζθαινο έρεη εμαληιήζεη φια ηα παηδαγσγηθά κέζα 

πνπ βαζίδνληαη ζηνλ δηάινγν θαη ηελ πεηζψ κε ην καζεηή θαη ηνπο γνλείο. 

 Γελ πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή. 

 Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απεηιέο ή εθθνβηζκφ, αιιά σο ζπλέπεηα. 

 Δπηβάιινληαη πξσηίζησο γηα ηελ πξνζσπηθή λνπζεζία θαη φθεινο ηνπ καζεηή, 

αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ε εχξπζκε  ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γελ επηβάιιεηαη ζαλ πνηλή θαη νχηε ρξεζηκνπνηείηαη σο απεηιή, ε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα. 

 Σα είδε ησλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ επηβάιινληαη ζην καζεηή αλάινγα κε ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ ην δάζθαιν, ηε Γηεπζχληξηα θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. ην 

παηδαγσγηθφ πιαίζην ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα επηβνιήο ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζε καζεηή 

πνπ ζπλερίδεη λα έρεη ζπζηεκαηηθά παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά  κπνξεί λα είλαη: 

 

 1ο  ηάδιο 

1. Παξαηήξεζε/Τπφδεημε ιάζνο ζπκπεξηθνξάο απφ ην δάζθαιν ( 1ε θαη 2ε ).  

2. Δπίπιεμε γηα ηελ επαλαιακβαλφκελε ιάζνο ζπκπεξηθνξά απφ ην δάζθαιν. 

3. ηέξεζε πξνλνκίσλ 

4. Παξαπνκπή ζηε δηεπζχληξηα/ παξαηήξεζε απφ ηε δηεπζχληξηα  

5. Σειεθσληθή ελεκέξσζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα. 
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6. Δπίπιεμε απφ ηε Γηεπζχληξηα θαη θιήζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ζην 

ζρνιείν γηα θνηλή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 1, 2 θαη 3 είλαη νη 

Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ, ηεο πεξίπησζεο 4 ν Γηεπζπληήο κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ ηεο 

Σάμεο, ησλ 5, 6 ν Γηεπζπληήο . 

 

2ο  ηάδιο 

Δάλ, παξά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ν καζεηήο δε βειηηψζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα παξαβαηηθφηεηα, ηφηε 

επηβάιινληαη πξφζζεηα κέηξα: 

Μαζεηήο θαη εθπαηδεπηηθφο αθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηή θαη πξνζππνγξάθνπλ πξσηφθνιιν πξέπνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο.   

ε θάζε πεξίπησζε ηνπ 2νπ ζηαδίνπ ελεκεξψλεηαη γξαπηψο ν γνλέαο ή θεδεκφλαο. 

3ο  ηάδιο 

Δάλ, παξά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ν καζεηήο δε βειηηψζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα παξαβαηηθφηεηα, ηφηε ην ζέκα 

παξαπέκπεηαη πξνο ζπδήηεζε ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα θαη πξνρσξεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Καιεί ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ καζεηή θαη καδί πξνζπαζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. 

 Καιεί ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή 

θεδεκφλεο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. 

 Έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη ηε βνήζεηα παηδνςπρνιφγνπ 

ή άιινπ εηδηθνχ επηζηήκνλα κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ζπλεξγαζία ηνπ γνλέα ή 

θεδεκφλα. 

 Μεηά ηε αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

κέηξσλ,  ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ παίξλεη ηελ ηειηθή απφθαζε. Ο χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα απνθαζίζεη, αλ ην πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη 

επαλαιακβαλφκελν, ηελ αιιαγή ηκήκαηνο ηνπ καζεηή ή ηελ αιιαγή ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Γνλέα. 
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ε θάζε πεξίπησζε νη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ην ρνιείν γηα ηελ φπνηα κε 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αλαιεθζνχλ. Ζ ζηελή 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ/ θεδεκφλσλ είλαη πάληα αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 

 

VII . Άλλα θέμαηα  

 Πποζυπικά δεδομένα  

Σεξείηαη απαξέγθιηηα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (GDPR), 

επηβάιιεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

δεκνζηνπνίεζε νπηηθνχ πιηθνχ ησλ παηδηψλ ηνπο.  

 Εμβολιαζμόρ μαθηηών/μαθηηπιών  

χκθσλα κε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκψλ ππνρξεσηηθά είλαη 

φια εθείλα ηα εκβφιηα πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. Έλα 

απφ ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, απνηειεί θαη ε επίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο ή άιιν 

ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα.  

 Φαπμακεςηική Αγυγή ενηόρ ηος ζσολικού υπαπίος 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο ή θαξκαθεπηηθέο 

γλψζεηο, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ κε εμεηδηθεπκέλεο πξάμεηο (ρνξήγεζε θαξκάθνπ απφ ην 

ζηφκα ή ζε ελέζηκε κνξθή) ζε  εηδηθνχ ηχπνπ αζζέλεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (εθεβηθφ ή 

δαραξψδε δηαβήηε, επηιεπηηθέο θξίζεηο  θ.α.) αιιά θαη ζε επνρηαθέο ηψζεηο.  

2. Απηφ δελ απνθιείεη ηελ ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξέρνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο 

πξψηεο βνήζεηεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ.  

3. ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, νθείινπλ λα αηηνχληαη ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

πξνθεηκέλνπ λα εηζέξρνληαη νη ίδηνη ή άιιν πξφζσπν, ην νπνίν ζα ππνδείμνπλ ζρεηηθά, 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα ηε ρνξεγήζνπλ.  

4. ε έθηαθηα ζνβαξά ηαηξηθά πεξηζηαηηθά καζεηψλ/ηξηψλ ν Γηεπζπληήο νθείιεη λα 

θαιέζεη ην ΔΚΑΒ (166) γηα δηαθνκηδή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ελψ ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεη 

ηνπο γνλείο ηνπ/ηεο. 

 Λειηοςπγία Κςλικείος  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο νξίδεη κε πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηίζεληαη ζηα ρνιηθά Κπιηθεία, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζε 
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ζέκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο. Δλδεηθηηθά θαηάιιεια πξντφληα: Φξνχηα θαη ιαραληθά 

επνρήο (απνμεξακέλα θξνχηα, θπζηθνί ρπκνί, ζαιάηεο, θξνπηνζαιάηεο θ.ιπ.), 

γαιαθηνθνκηθά (γάια, γηανχξηη, ηπξηά θ.ιπ.), αξηνζθεπάζκαηα (θνπινχξη, θξπγαληέο, 

κνπζηνθνχινπξα, κπάξεο δεκεηξηαθψλ, ζηαθηδφςσκν θ.ιπ.). Παξέρεη είδε ηξνθψλ 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε εγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη αθνινπζεί πηζηά ηηο 

πγεηνλνκηθέο ππνδείμεηο ηεο λνκνζεζίαο.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θπιηθείνπ είλαη ε θαζαξηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πγεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ. Σν πξνζσπηθφ ησλ θπιηθείσλ πξέπεη λα εθαξκφδεη ζρνιαζηηθά ηνπο 

γεληθνχο θαλφλεο θαζαξηφηεηαο, απνιχκαλζεο ρψξσλ θαη αηνκηθήο πγηεηλήο (π.ρ. θαιφ 

θαη ζπρλφ πιχζηκν ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή/θαη εθαξκνγή αληηζεπηηθνχ ρεξηψλ, 

ηδηαίηεξα πξηλ θαη κεηά ηνλ ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ, εθαξκνγή απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ) 

Οη γνλείο εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ πξνο ην θπιηθείν κεηά ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη έπεηηα απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνπο εθεκεξεχνληεο.  

 Ολοήμερο Πρόγραμμα 

Οη καζεηέο/ηξηεο ην πξσί αθήλνπλ ηα ηζαληάθηα κε ην θαγεηφ ηνπο, ζηελ θνπδίλα ηνπ 

ζρνιείνπ, θαη ηνπνζεηνχλ ηα ζθεχε κε ην θαγεηφ ζην ςπγείν, εάλ ρξεηάδεηαη, ρσξίο ηελ 

ηζάληα. Σα ζθεχε πξέπεη λα είλαη γπάιηλα ή θαηάιιεια πιαζηηθά φρη κεηαιιηθά γηα λα 

κπνξνχλ λα δεζηαζνχλ ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ.  

Σν Οινήκεξν πξφγξακκα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ θνίηεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ πνπ είλαη γξακκέλνη ζην Οινήκεξν πξφγξακκα είλαη ππνρξεσηηθή  κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ πξσηλνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο. Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνπλ έγθαηξα γηα 

ηπρφλ απνπζία. Οη  άλεπ ιφγνπ ζπλερείο απνπζίεο απνηεινχλ αίηην δηαθνπήο θνίηεζεο.  

Σεξείηαη ην σξάξην απνρψξεζεο φπσο έρεη δεισζεί απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο. Οη 

καζεηέο/ηξηεο απνρσξνχλ κε ηελ ζπλνδεία ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ δεισζεί. ε 

πεξίπησζε πνπ ζα παξαιάβεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ άιιν πξφζσπν πξέπεη 

λα έρεη πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Γελ δίλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε άγλσζηα άηνκα  πξνο ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ νινήκεξνπ πξνεηνηκάδνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί απφ 

ην πξσηλφ πξφγξακκα κε ηελ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ηνπ/ηεο ππεχζπλνπ/εο  

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ νινήκεξνπ. Αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα 

κπνξνχλ  λα θάλνπλ ηε ζρνιηθή εξγαζία ηνπο γηα ηελ επφκελε εκέξα. ην ζπίηη είλαη 

απαξαίηεηνο έλαο επαλέιεγρνο ησλ εξγαζηψλ. 
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 Πρωινή ζσγκένηρωζη – Προζεστή -Δκκληζιαζμός 

 Όινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή κε 

ζεβαζκφ.  

 Οη αιιφζξεζθνη ή εηεξφδνμνη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή, νθείινπλ φκσο λα βξίζθνληαη  ζε παξάηαμε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο φζν 

απηή δηαξθεί θαη λα ζέβνληαη ηελ ηεξφηεηα ηεο ζηηγκήο (ΠΓ.201/98 άξζξν.13 παξ.5). 

Δθθιεζηαζκφο ησλ καζεηψλ γίλεηαη πάληα κε ηε ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θάζε 

ηάμεο θαη αθνχ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά νη γνλείο/θεδεκφλεο. Οη γνλείο/θεδεκφλεο πνπ 

δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνλ εθθιεζηαζκφ πξέπεη λα 

ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Απηνί νη καζεηέο πξνζέξρνληαη 

θαλνληθά ζην ζρνιείν θαη επηηεξνχληαη εληφο ηνπ δηδαθηεξίνπ απφ εθπαηδεπηηθφ.  

 τολική Ηζηοζελίδα:  

Σν ζρνιείν δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί ηζηνιφγην, ζην νπνίν αλαξηψληαη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν: (https://blogs.sch.gr/2dimlout/) 

 

4. Δπικοινωνία και σνεργαζία Γονέων/Κηδεμόνων-τολείοσ  

Η. ημαζία ηης επικοινωνίας και ηης ζσνεργαζίας ζτολείοσ-οικογένειας  

Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ θιίκαηνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη κε ηνλ χιινγφ Γνλέσλ. Ζ εκπηζηνζχλε 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ πξνο ην 

ρνιείν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Γηα νπνηνδήπνηε αίηεκα ηνπο νη γνλείο/θεδεκφλεο απεπζχλνληαη ζην δάζθαιν/ζηε 

δαζθάια ηεο ηάμεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη θνηλά απνδεθηή ιχζε ή ζπλελλφεζε, 

απεπζχλνληαη ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ ρνιείνπ. 

ΗI. Γιαδικαζίες ενημέπυζηρ και επικοινυνίαρ Σσολείος και γονέυν/κηδεμόνυν Γενικές 

αρτές 

Οη ζπλαληήζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνγξακκαηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ζ είζνδνο ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζην ζρνιηθφ ρψξν επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο 

ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ.  

πγθεθξηκέλα νη γνλείο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

https://blogs.sch.gr/2dimlout/


 

26 
 

 

 ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

 Οη γνλείο & θεδεκφλεο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν  θαη πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα Π.Γ.201/98 

αξζξν.13παξ.5) γηα ηελ πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ην/ηε 

δάζθαιν/α ηεο ηάμεο/ηκήκαηνο ζε θαζνξηζκέλε  εκέξα θαη ψξα ηαθηηθήο 

ζπλάληεζεο. 

 Οθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ην ηέινο 

θάζε ηξηκήλνπ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη παηδαγσγηθή 

ζπλάληεζε κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε βαζκνινγία. 

 Όζεο θνξέο θιεζνχλ εθηάθησο απφ ηνλ Γ/ληή ή ηνλ Δθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο 

 ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ρνιείνπ 

 ηηο εηδηθέο ζπγθεληξψζεηο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

 ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο γηα ηνπο ηίηινπο πξνφδνπ – ζπνπδψλ 

Δπίζθεςε ησλ Γνλέσλ κπνξεί λα γίλεη ζε ρξφλν πνπ έρνπλ νξίζεη νη εθπ/θνί θαη έρνπλ 

θάλεη έγθαηξα γλσζηφ. 

Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε πεξίπησζε νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ην ζρνιείν 

θαη θαλνλίδνπλ ξαληεβνχ κε ηε Γ/λζε. 

Οη γνλείο & θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

ηε δένπζα εσγένεια, πνπ επηβάιιεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο θαη ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ 

Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο ανακοινώζεις πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη 

ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είηε ζην ηεηξάδην επηθνηλσλίαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ  είηε ζε κνξθή ζεκεηψκαηνο.  

Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζην/ε δάζθαιν/α ηεο ηάμεο θαη ζηε Γηεχζπλζε θάζε 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. 

Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί ΚΑΝΔΝΑ 

ΠΑΗΓΗ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, ελεκεξψζηε  

πξψηα ηνλ ππεχζπλν/ε εθπαηδεπηηθφ (ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ δεκηνπξγεί  ην πξφβιεκα 

) θαη ζηε ζπλέρεηα – αλ δελ επηιπζεί- ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ. 

Γεληθφηεξα, εθηφο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαλέλαο 

(αλήιηθνο ή ελήιηθνο) δελ έρεη δηθαίσκα λα βρίζκεηαι ζην θηίξην ή ζην πξναχιην ηνπ 

ζρνιείνπ ρσξίο λα έρεη πάξεη άδεηα. 
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ε πεξίπησζε κηδεμονίας ν/ε αξκφδηνο/α γνλέαο πνπ έρεη ηελ θεδεκνλία νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη άκεζα ην ζρνιείν παξέρνληαο ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα.  

ε πεξίπησζε αποσζίας καζεηή/ηξηαο θαη ηδηαίηεξα καθξνρξφληαο ή επαλαιακβαλφκελεο, 

νη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ην ζρνιείν. ηε 

πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο/ηξηα απνπζηάδεη δεχηεξε ζπλερφκελε εκέξα ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπ ηκήκαηνο/ηάμεο επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο.  

 Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζπκπιεξψλνληαη ζην θχιιν ειέγρνπ θαη ζηνλ επίζεκν 

ηζηφηνπν ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «My school». Οη 

γνλείο/θεδεκφλεο δηθαηνινγνχλ είηε επηθνηλσλψληαο ηειεθσληθά νη ίδηνη κε ην ζρνιείν 

είηε κε ελππφγξαθν ζεκείσκα πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ην  ζπκπιεξψλνπλ ζην ζρνιείν θαη 

ζε πεξίπησζε αζζελείαο κε ηαηξηθφ ζεκείσκα. 

Οη γνλείο-θεδεκφλεο νθείινπλ λα επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, θαη λα 

ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα θάζε αιιαγή, ψζηε ην ρνιείν λα έρεη ηα 

ηζρχνληα ηειέθσλά ηνπο θαη ηηο έγθπξεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπο γηα ηελ απνζηνιή 

ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεακάησλ θ.ιπ.. 

Σν ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ: 2744063490 είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

ελεκέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ζρνιείν, δειψζεη 

αδηαζεζία, ακέζσο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο ή απφ ηε 

Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ γηα ηελ άκεζε πξνζέιεπζή ηνπ ζην 

ζρνιείν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Ο γνλέαο-θεδεκφλαο καζεηή πνπ δηαπηζηψλεηαη λα πξνθαιεί βαλδαιηζκνχο ζηε ζρνιηθή 

πεξηνπζία παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηψλ. 

Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ο ρψξνο αζθαινχο ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε 

ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη  εληφο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, απ’ φπνπ νη γνλείο/θεδεκφλεο 

ζα παξαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο/ηκήκαηνο. 

Δπίζεο, νη γνλείο/θεδεκφλεο ζα πξέπεη ηαθηηθά λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ρνιείνπ, εθφζνλ ππάξρεη, θαη λα ελεκεξψλνληαη ππεχζπλα θαη γξήγνξα γηα ηα ζέκαηα 

ηνπ ρνιείνπ. Σέινο, νη γνλείο/θεδεκφλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θξνληίζεη είηε νη ίδηνη ή 
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πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνη ζε επηθείκελεο έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο.  

III. ύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θάζε ρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ 

χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ 

απηνδηθαίσο ζε απηφλ. Ο χιινγνο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζεζκφο, 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο θαη γηα απηφ είλαη ζεκαληηθή ε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ. Βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηεπζχληξηα,  ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.  

IV. Σσολικό Σςμβούλιο  

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε 

Γ/ληξηα,  ηξία (3) κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, έλα (1) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνχιηνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ θαη δχν (2) εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ρνιηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί 

ζπιινγηθά θαη πξνηείλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζίηηζεο, ζηελ πγηεηλή, ζηελ αζθάιεηα θαη 

ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαζψο θαη ζε δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.  

V. Η ζημαζία ηηρ ζύμππαξηρ όλυν  

Έλα αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ, ζπκπεξηιεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε 

ζχκπξαμε φισλ − καζεηψλ/καζεηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, Γηεπζχληξηαο, πιιφγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ, ρνιηθήο Δπηηξνπήο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο −,  γηα λα επηηχρεη ζηελ 

απνζηνιή ηνπ. 

5. Πολιηική ηοσ ζτολείοσ προζηαζίας από πιθανούς κινδύνοσς  

Ανηιμεηώπιζη έκηακηυν αναγκών  

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε πνηθίιεο 

ζπλέπεηεο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, σο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη 

θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο επάισηεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ, απαηηνχλ απμεκέλν 

βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ απηψλ.  
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Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη ζπλνδά θπζηθά θαηλφκελα επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά 

ην ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ Κηλδχλνπ θαη 

πινπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο 

ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο 

θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη καζεηέο/καζήηξηεο δελ απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν κφλνη ηνπο αιιά 

παξαδίδνληαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο ή ζε άιια πξφζσπα πνπ νη γνλείο/θεδεκφλεο 

έρνπλ νξίζεη γξαπηψο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

Σέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο, νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη θαη λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη 

θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΤ, ΤΠΑΗΘ, Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο.  

Γιατείριζη ύποπηοσ κρούζμαηος covid-19 ζηην εκπαιδεσηική μονάδα 

 ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα νξίδεηαη έλαο ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ππφπησλ 

θξνπζκάησλ ινίκσμεο COVID-19, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Δάλ θάπνην παηδί εκθαλίζεη 

ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19 πξαγκαηνπνηνχληαη ηα παξαθάησ:  

 Δπηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα γηα παξαιαβή ηνπ παηδηνχ 

 Απνκφλσζε ζε πξνθαζνξηζκέλν θαιά αεξηδφκελν ρψξν, κε επίβιεςε, καθξηά απφ 

ηα ππφινηπα παηδηά θαη εθαξκνγή απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο  

 Δθαξκνγή πγηεηλήο ρεξηψλ  

  Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη εθαξκνγή απνιπκαληηθνχ ζε επηθάλεηεο 

κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ παηδηνχ  

 Ηαηξηθή αμηνιφγεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, εθφζνλ ην 

παηδί εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19,ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα κνξηαθφ δηαγλσζηηθφ ηεζη.  

 Δλ αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο, ην παηδί παξακέλεη ζε απνκφλσζε θαη θαη’ νίθνλ 

λνζειεία, ελψ ην ζρνιείν ζπλερίδεη θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Διδικό ζτέδιο αποτώρηζης λόγω έκηακηων ζσνθηκών 

 ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη θαηαξηηζηεί ζρέδην 

δηαθπγήο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. 
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Κάτοψη Χϊρου Καταφυγής 

 

 

 

ΟΟ ΔΔ ΟΟ  ::     ΟΟ ΔΔ ..   ΑΑ ΝΝ ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΤΤ ΣΣ  ΟΟ ΤΤ   

ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΓΓΚΚΕΕΝΝΣΣΡΡΩΩΗΗ  

((ΧΧΩΩΡΡΟΟ    ΑΑ)) 

ΕΞΩΠΟΡΣΑ 

ΑΤΛΗ 

ταθμός 

Πρϊτων 

Βοηθειϊν 
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                         ε πεξίπησζε θηλδχλνπ, ην δηδαθηήξην εθθελψλεηαη ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ 

ζρέδην, πνπ έρεη εθηειεζηεί θαηά ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ 

θαιχηεξε εηνηκφηεηα πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο/ηξηεο δελ βξίζθνληαη ζηηο δηθέο ηνπο αίζνπζεο, 

αιιά ζε άιιν ρψξν ηνπ δηδαθηεξίνπ, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νινήκεξνπ, ή ζηελ 

αίζνπζα εθδειψζεσλ ή ζηνπο Ζ/Τ θ.α. ηφηε αθνινπζνχλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ην 

ζρέδην εθθέλσζεο. 

 

 

εκκένωζης διδακηηρίοσ 

 

Α΄ ΦΑΖ:  ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο ν/ε δάζθαινο/α εθαξκφδεη ηα αλάινγα, γηα 

κέζα ζηελ ηάμε, κέηξα αζθαιείαο. 

 Πξέπεη ηα παηδηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ ειεχζεξα, γξήγνξα 

θαη κε αζθάιεηα κέζα ζηελ ηάμε ( νη ηζάληεο λα είλαη ζηα γαληδάθηα). 

 

Β΄ ΦΑΖ:  ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβάληνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ 

δηδαθηεξίνπ. 

 Ο/ε δάζθαινο/α βάδεη ζε γξακκή ηα παηδηά, αλνίγεη ηελ πφξηα ηεο αίζνπζαο 

θαη πεξηκέλεη εθεί νδεγίεο απφ ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο ηνπ νξφθνπ.  

 ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΟ ΣΟ ΓΤΝΑΣΟΝ ΖΤΥΗΑ 

ΩΣΔ ΝΑ ΑΚΟΤΓΟΝΣΑΗ ΟΗ ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΩΖ. 

   Όηαλ πάξεη ηελ άδεηα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ ΔΞΟΓΟ πνπ πξνβιέπεη ε 

ζήκαλζε ηεο αίζνπζαο. 

  Αθνινπζεί ηε ζεηξά εθθέλσζεο ησλ αηζνπζψλ πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

 Δπηβιέπεη ψζηε ηα παηδηά λα θηλνχληαη ζηελ ΔΞΟΓΟ κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ 

δηδαρζεί, ΓΡΉΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΥΗ ΣΡΔΥΟΝΣΑ. 

 Καηεπζχλεηαη ζηνλ νξηζκέλν ππαίζξην ρψξν φπνπ ΤΓΚΔΝΣΡΩΝΔΗ ην 

ηκήκα ηνπ. 
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 ΚΑΜΗΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΔΝ ΔΚΚΔΝΩΝΔΣΑΗ ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΣΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ. 

 Σα ηκήκαηα πνπ ήδε βξίζθνληαη ζηελ απιή θαηεπζχλνληαη ζηνλ νξηζκέλν 

ρψξν ζπγθέληξσζεο. 

Υρήζιμες πληροθορίες 

 Αθφκε θαη κεηά απφ έλαλ ηζρπξφ ζεηζκφ, ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ 

αζθαιή εθθέλσζε ηνπ δηδαθηεξίνπ αξθεί λα γίλεη ζπληνληζκέλα. 

 Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηνχληαη: άξηζηε γλψζε ηνπ ζρεδίνπ, πηζηή 

εθαξκνγή θαη αξθεηή εμάζθεζε. 

 Ο παληθφο, ε βηαζχλε θαη νη αςπρνιφγεηεο ελέξγεηεο, είλαη νη θχξηνη 

ππεχζπλνη  γηα ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη ΟΥΗ ΣΟ 

ΗΓΗΟ ΣΟ ΓΔΓΟΝΟ! Ζ πξνζσπηθή εθηίκεζε θαη απηελέξγεηα έμσ απφ ην 

ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ, ζα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε θαη αηπρήκαηα. 

 

6. Δζωηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας- Γιαδικαζίες διαζθάλιζης 

ηης εθαρμογής ηοσ  

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ ρνιείνπ (καζεηέο/καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, άιιν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, γνλείο/θεδεκφλεο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ) κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ 

δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη είλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα 

λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ.  

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Γηεπζπληή/ηελ Γηεπζχληξηα θαη ηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ 

θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά 

ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ.  
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Λνπηξάθη, 10 Ηαλνπαξίνπ 2022 

 

Ζ Γηεπζχληξηα 

 

                                                    Μαξίλα Μαξηλνπνχινπ 

                                                          

                                                        Δγθξίλεηαη 

 

Ζ πληνλίζηξηα  Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ (ε νπνία έρεη ηελ 

παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ) 

 

Εαραξνχια Καξαβά 

Ζκεξνκελία: 

…………………………………… 

 

Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Γεκήηξηνο Νηξίκεξεο 

 

Ζκεξνκελία:  

…………………………………………………. 

 

 

Πηγές: 

Βαζηθέο αξρέο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ-ΤΠΔΠΘ. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://bit.ly/1dJCMlA 

Eζσηεξηθνί θαλνληζκνί Γεκνηηθψλ ρνιείσλ:  

- Αξζάθεηα – Σνζίηζεηα  Γεκνηηθά ρνιεία 

  - 10νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ζξαθιείνπ  

 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΦΔΚ 491/η.Β΄/09-02-2021 θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. 50/22-10-

2020 Πξάμεο ηνπ Γ ηνπ ΗΔΠ) - Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (iep.edu.gr) 

 

Καζεθνληνιφγην Δθπαηδεπηηθψλ (ΦΔΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002)  

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. ΠΓ 201/1998.  

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. ΠΓ 79/2017.  

 

http://bit.ly/1dJCMlA
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1283-esoterikos-kanonismos-leitourgias-sxolikon-monadon-protovathmias-kai-defterovathmias-ekpaidefsis-fek-491-t-v-09-02-2021-katopin-tis-yp-arithm-50-22-10-2020-praksis-tou-ds-tou-iep
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