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ΠΡΑΞΗ 3/3-9-2021 
ΘΕΜΑ: «ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 

  
  

Σιμερα 03/09/2021 θμζραΡαραςκευι και ϊρα 11.30 π.μ. ςυνιλκε ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων του 2ουΔθμοτικοφ Σχολείου Ραλλινθσ για να ςυηθτιςει και να αποφαςίςει 

για τον Εςωτερικό κανονιςμό του ςχολείου. 

Τον λόγο πιρε θ Διευκφντρια, Αδαμαντία Ρυλιαροφ, και ειςθγικθκε τον κάτωκι 

εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςφμφωνα με τθν 

13423/ΓΔ4/ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021 Υ.Α. του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

Μετά από ςυηιτθςθ, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων αποφάςιςε ομόφωνα να ειςθγθκεί προσ 

ζγκριςθ ςτθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 5ουΡΕ.Κ.Ε.Σ. τον παρακάτω Εςωτερικό 

Κανονιςμό: 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) επιδιϊκει 

να εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν 

πραγματοποίθςθ του ζργου του ςχολείου και τθν επιτυχία των ςτόχων που τίκενταιαπό τθ 

ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ/τριεσ, εκπαιδευτικοί, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, 

βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ). 

 

ΤΝΣΑΞΗ, ΕΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε 

όλουσ του γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του ςχολείου. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ 

κοινότθτασ 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ 

από τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι 

ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ 

των ςυνκθκϊν λειτουργίασ του ςχολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων 

ςυλλογικϊν οργάνων του. 
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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

Το 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ραλλινθσ ανικει ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ανατ.Αττικισ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Βρίςκεται ςτθν Ραλλινθ και ςτεγάηεται ςε κτιριο επί τθσ οδοφ Ανατολισ. 

Θ πρόςβαςθ ςε αυτό, που αφορά τθν προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν, γίνεται από τθν 

κεντρικι είςοδο του ςχολείου ςτθν οδό Ανατολισ. Θ αποχϊρθςθ του πρωινοφ 

προγράμματοσ (13.15) γίνεται για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των τάξεων Α,Β,Γ και τα 

μεγαλφτερα αδζλφια τουσ από τθν ζξοδο ςτθν οδό Ανατολισ, ενϊ των τάξεων Δ,Ε και Στ 

από τθν ζξοδο ςτθν Ανατολικι αυλι του ςχολείου (εκκλθςάκι).  

 

1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 

δικαιϊματα και υποχρεϊςεισόλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 

διαμορφϊνεται ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, 

μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του ςχολείου. Ταυτόχρονα οι δυςκολίεσκαι τα 

προβλιματα που ανακφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ 

προκλιςεισ και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, 

διδακτικϊν, και άλλων πρακτικϊν. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του ςχολείου μασ 

επιδιϊκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία 

το εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

 Να καλλιεργείται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ 

κάκε μακθτι/τριασ, αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ 

 Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ αξιοπρεπϊν και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν 

διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και εργαςίασ. 

 

2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

Α. Διδακτικό ωράριο 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 

ολοιμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ αντικειμζνου, κακϊσ 

και θ ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
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αποφάςεισ του ΥΡΑΙΘ. Για το ςχολικό ζτοσ 2021-22 το πρόγραμμα του ςχολείου μασ 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

 υποδοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο: 08.00-08:15πμ. 

 ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου: 08:15πμ. 

 λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ-αποχϊρθςθ μακθτϊν/τριϊν: 13:15 (εξάωρο). 

Ολοιμερο πρόγραμμα 

 ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων ολοιμερου προγράμματοσ: 13:20 (μόνο 

για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του ςχολείου που ςυμμετζχουν ςτο ολοιμερο). 

 λιξθ των δραςτθριοτιτων ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ολοιμερο 

πρόγραμμα δθλϊνουν από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ τθν ακριβι ϊρα αναχϊρθςθσ 

από το ςχολείο είτε ςτισ 15:00είτε ςτισ 16:00. 

 

Β. Προςζλευςη και αποχώρηςη μαθητών/μαθητριών 

Θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊνκαι μακθτριϊνείναι από 08:00 ζωσ 08:15πμ.Θ 

ζγκαιρθπροςζλευςθ και θ οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι 

απαραίτθτεσπροχποκζςεισγια τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν 

εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου γενικότερα. Είναι δε, μαηί με τθν υπθρεςία των 

εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν, ο μθχανιςμόσ εκείνοσ που προςτατεφει τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ. Για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν/τριϊν,αλλά και για τθν ομαλι 

λειτουργία του προγράμματοσ, θ κεντρικι είςοδοσ του ςχολείουκλείνει ςτισ 08:15πμ.Σε 

περίπτωςθ που μακθτισ/μακιτριαπροςζλκει με κακυςτζρθςθ, οφείλει να παρουςιάηεται 

ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ και να ενθμερϊνει για τουσ λόγουσ τθσ κακυςτερθμζνθσ 

προςζλευςθσ. Εάν ζχει αρχίςει το μάκθμα, και κακϊσ δεν επιτρζπεται να διακόπτεται, ο 

μακθτισ/τρια ειςζρχεται ςτθν αίκουςα του τμιματόσ του ςτο 1ο διάλειμμα (09.40 πμ). 

Οι μακθτζσ/τριεσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν από το ςχολείο, χωρίσ άδεια, πριν τθ 

λιξθ των μακθμάτων. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ωραρίου(π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να 

προςζλκει ςτο ςχολείοκαι να ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι του, αφοφ προθγουμζνωσ 

ςυμπλθρϊςειτο ςχετικό ζντυπο. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ 

χρειαςτεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται 

να ενθμερϊςει εγκαίρωστθ Διεφκυνςθ του ςχολείου ι τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό. Οι 

εκπαιδευτικοί εφθμερίασ που είναι υπεφκυνοι, υποδζχονταιτουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτθν 

είςοδο του ςχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Μετά το χτφπθμα του 

κουδουνιοφ ςτισ 8.15 πμ, με ευκφνθ των εφθμερευόντων, κλείνει θ είςοδοσ του ςχολείου. 

Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/τριϊν δεν παρευρίςκεται ςτον 

χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ χωρίσ άδεια,ςφμφωνα με το Ρ.Δ.79/2017του 

ΥΡΑΙΘ.Οι μακθτζσ/τριεσπου ςυνοδεφονται,δε φεφγουν από το ςχολείο χωρίσ ςυνοδείακαι 
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τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ ζχουν οι εκπαιδευτικοί που εφθμερεφουν. Οι 

γονείσ/κθδεμόνεσπροςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των 

μακθτϊν/τριϊνκαιπαραμζνουνζξω από τθν είςοδο του ςχολείου, χωρίσ να 

παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία αποχϊρθςθσ. Σε περιπτϊςεισ δυςμενϊν καιρικϊν 

ςυνκθκϊν οι γονείσ/κθδεμόνεσ ειςζρχονται ςτο προαφλιο του ςχολείου και 

παραλαμβάνουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των τάξεων Α,Β,Δ από τθν είςοδο του ανατολικοφ 

κτθρίου, ενϊ των Γ, Ε, Στ τάξεων από τθν είςοδο του δυτικοφ κτθρίου, ϊςτε να μειωκεί ςτο 

ελάχιςτο θ ζκκεςθ μακθτϊν/τριϊν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ 

αςφάλειά τουσ.Πςοιαπό τουσ μακθτζσ/τριεσ αποχωροφν χωρίσ ςυνοδεία 

γονζων/κθδεμόνων, ζχουναπαραίτθτα μαηί τουσ τθν κάρτα εξόδου(τθν οποία ζχουν 

προμθκευτεί από το ςχολείο, κατόπιν κατάκεςθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ των 

γονζων/κθδεμόνων τουσ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ) καιτθνεπιδεικνφουν ςε 

κακθμερινι βάςθ. 

 

Γ. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ςχολείου 

Το ςχολείο μασ εφαρμόηει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από 

το ΡΔ και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

08.00ϋ- 08.15ϋ 15ϋ Υποδοχι μακθτϊν 

08.15ϋ- 09.40ϋ 85ϋ 1θ διδακτικι περίοδοσ 

09.40ϋ- 10.00ϋ 20ϋ Διάλειμμα 

10.00ϋ- 11.30ϋ 90ϋ 2θ διδακτικι περίοδοσ 

11.30ϋ- 11.45ϋ 15ϋ Διάλειμμα 

11.45ϋ- 12.25ϋ 40ϋ 5θ ϊρα 

12.25ϋ- 12.35ϋ 10ϋ Διάλειμμα 

12.35ϋ- 13.15ϋ 40ϋ 6θ ϊρα 

13.15ϋ- 13.20ϋ 5ϋ Διάλειμμα 

  ΟΛΟΘΜΕΟ 

13.20ϋ- 14.00ϋ 40’ 1θ ϊρα Ολοιμερου Ρρογράμματοσ (Σίτιςθ) 

14.00ϋ- 14.15ϋ 15ϋ Διάλειμμα  

14.15ϋ- 15.00ϋ 45ϋ 2θ ϊρα Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 

15.00ϋ- 15.15ϋ 15ϋ Διάλειμμα 

15.15ϋ- 16.00ϋ 45ϋ 3θ ϊρα Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 

 
 

Σχετικά με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, αυτό εφαρμόηεται ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για αλλαγζσ που 
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προκφπτουν ςε αυτό κατά τθσ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ επίςθσ και για όποια 

αλλαγι διδαςκόντων ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα. 

 

3. ΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

Α. Φοίτηςη 

Θ φοίτθςθτων μακθτϊν/τριϊνςτο δθμοτικό ςχολείο είναι υποχρεωτικι και 

εποπτεφεταιαπό τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ 

κακθμερινζσ απουςίεσ και τισ καταχωρίηει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υ.ΡΑΙ.Θ. Τθν 

ουςιαςτικι, αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ 

φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν, φζρουν, κατά τον νόμο, οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ.  

 

Β.χολικοί χώροι 

Κοινόσςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Στόχοσ,επίςθσ, είναι να 

διατθροφνταιοι χϊροι κακαροί, να υπάρχει ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του 

ςχολείου, ςτισ υποδομζσ, ςτον εξοπλιςμό, αλλά και ςτο φυςικό περιβάλλον. Τα 

παραπάνωαποτελοφν βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

Γ. Διάλειμμα 

Κατά τθδιάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/τριεσβγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ 

ζχεικακοριςτεί κατά ηϊνεσ για κάκε τάξθ, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ και να 

μειϊνεται θ πικανότθτα ατυχθμάτων.  

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται τελευταίοσ/α, 

αφοφ κλειδϊςει τθν αίκουςα. Στθ ςυνζχεια οδθγεί ςυντεταγμζνα το τμιμα ςτο προαφλιο. 

Δεν επιτρζπεται για κανζνα λόγο θ παραμονι των μακθτϊν/τριϊνςτισ αίκουςεσ.Κατά τθ 

διάρκεια του διαλείμματοσ, που είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν 

ςχζςεων,οι μακθτζσ/τριεσαλλθλεπιδροφν,παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε 

πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ 

εκπαιδευτικοφσπου βρίςκονται ςτο προαφλιο.Κατάτθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν 

επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει 

αντικείμενα ςε μακθτζσκαι μακιτριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου 

χϊρου. Εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασεπικυμεί να δϊςει φαγθτό ςτο παιδί του,αυτό 

παραδίδεται μόνο κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ ςε εφθμερεφοντα εκπαιδευτικότου 

ςχολείου. Επίςθσ κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει το δικαίωμα να επιπλιττει ι να τιμωρεί ι να 

νουκετεί μακθτι/τρια ςτον χϊρο του ςχολείου και γιαοποιοδιποτε κζμα προκφψει 

ενθμερϊνεται ο δάςκαλοσ/ατθσ τάξθσ ι θ Διευκφντρια, οι οποίοι/εσ και κα διευκετιςουν 

το ηιτθμα. 

Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ/τριεσ προςζρχονται ςτον 

προκακοριςμζνο χϊρο ςυγκζντρωςθσγια κάκε τάξθ,όπου τουσ παραλαμβάνουν οι 
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εκπαιδευτικοί με τουσ οποίουσ ζχουν μάκθμα και τουσ ςυνοδεφουνςτθν 

αίκουςαδιδαςκαλίασ ι ςε ςθμείο του προαυλίου, ςε περίπτωςθ που ζχουν το μάκθμα τθσ 

Φυςικισ Αγωγισ. Δεν επιτρζπεται για κανζνα λόγο θ παραμονι μακθτϊν εκτόσ τθσ 

αίκουςασ διδαςκαλίασ και θ παραμονι ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια των διδακτικϊν 

ωρϊν. 

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ, όταν το διάλειμμα δεν μπορεί να γίνει ςτο προαφλιο,οι 

μακθτζσ/τριεσ παραμζνουν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και εποπτεφονται από τον 

εκπαιδευτικό με τον οποίο είχαν μάκθμα πριν το χτφπθμα του κουδουνιοφ για διάλειμμα. 

 

Δ.χολική εργαςία 

Οι μακθτζσ/τριεσπαρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι διδακτικι 

διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι το δικαίωμα των 

ςυμμακθτϊν/τριϊντουσ για μάκθςθ. Για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ 

φζρνουν μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο ό,τι είναιαπαραίτθτογια τθ 

ςχολικι εργαςία τουσ.Οι κατ’οίκον εργαςίεσ, ενίοτε, αποτελοφν ςυμπλιρωμα τθσ 

εργαςίασ που γίνεται ςτθν τάξθ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ δε διεκπεραιϊνουντισ εργαςίεσ του 

παιδιοφ αντί αυτοφ. Θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει 

κοινό ςτόχοτθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 

Ε.υμπεριφορά -Δικαιώματα -Τποχρεώςεισ 

Η Διευθφντρια 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/ουςϊνκαι των μακθτϊν/τριϊνκαι είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με 

τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ.  

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 

εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του ςχολείου και τθν 

εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι 

χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ,ςε 

περίπτωςθ φκοράσ. 

 Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι 

των χϊρων του ςχολείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

μακθτϊν/τριϊν. 

 Συνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τουσ ανϊτεροφσ τθσ 

για τθν καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που μπορεί να 

προκφψουν, ςεβόμενθ τθν προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα όλων των μελϊν τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  
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Οι εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ/τριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και φροντίηουν νατουσ προςφζρουν παιδεία διανοθτικι, θκικι και 

κοινωνικι, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, με τθν κακοδιγθςθ των 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Συνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/τριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν 

και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και 

αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν, και τουσ 

ενθμερϊνουν για τθ φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

 Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ και ςυνεργατικοφςχολικοφ 

κλίματοσ με ςτόχο τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν /τριϊν. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/τριϊντουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 

ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν 

τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊντουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ 

παιδαγωγικζσ μεκόδουσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Συνεργάηονται με τθ Διευκφντρια, τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τααρμόδιαςτελζχθγια 

τθν καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που μπορεί να 

προκφψουν. 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ 

 Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ.  

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Συμμετζχουν ενεργά 

ςτθν κακθμερινι παιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, 

ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ για μάκθςθ.  

 Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και ηθτοφν 

τθ βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα πουτουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο 

ςτθ ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ. 

 Ρροςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου. Ταυτόχρονα 

ενδιαφζρονται και προςτατεφουντο ςχολικό κτιριο και τθν υλικι περιουςία τοφ 

ςχολείου, ενϊ οποιαδιποτε φκορά προκαλοφν αποκακίςταται με δαπάνθ του 

γονζα/κθδεμόνα, ςφμφωνα με τθν με Αρικμ.: (13423/ΓΔ4/ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021) Υ.Α., 

παράγραφοσ 6, του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

 Επίςθσ, δεν καταςτρζφουν τα ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν 

Ρολιτεία. 

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι 

ψυχολογικι). 

 Ρροςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ 

διαδοχικά τα παρακάτω βιματα: 

1. Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με τον/τθν μακθτι/τρια που ζχουν τθ διαφορά. 

2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ. 
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3. Απευκφνονται ςτον εφθμερεφοντα. 

4.  Απευκφνονται ςτον εκπαιδευτικόμε τον οποίο ζχουν μάκθμα τθν επόμενθ, μετά 

το ςυμβάν, διδακτικι ϊρα. 

 Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ, αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ 

ςχολείου ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με 

ευγζνεια και ευπρζπεια.  

 Επικοινωνοφν,όταν υπάρχει ανάγκθ, με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των τθλεφϊνων του 

ςχολείου, αφοφ ηθτιςουν άδεια. Θ χριςθ και θ κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων, με βάςθ 

ςχετικι νομοκεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, δεν επιτρζπεται για τουσ μακθτζσ/τριεσ. 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν, ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο 

ςχολείο,ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του, όπωσ,επίςθσ, το παραλαμβάνουν 

ζγκαιρα. 

 Διαβάηουνπροςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ, ϊςτε να ενθμερϊνονταιγια κζματα 

λειτουργίασ του ςχολείου.  

 Συνεργάηονται αρμονικά με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και τον Σφλλογο των 

Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/τριεσ. 

 Ενθμερϊνουνζγκαιρα και προςκομίηουντα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε 

ειδικό κζμα που αντιμετωπίηουνταπαιδιάτουσ (κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ), τα οποία μποροφν να 

επθρεάςουν τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφντθ 

ςυνδρομι του ςχολείου.  

 

Σ. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Τα ηθτιματα «μθ αποδεκτισςυμπεριφοράσ» ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο 

ςυνεργαςίασ των γονζων/κθδεμόνων με τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, τθ 

Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων και τθ Συντονίςτρια 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι 

αντιμετϊπιςθ του κζματοσ.Το ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί 

ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσνα μάκουν να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ 

και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, και πριν από οποιαδιποτε 

απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των 

δικαιωμάτων του παιδιοφ.Οι ςωματικζσποινζσ δεν επιτρζπονται.Οι 

γονείσ/κθδεμόνεσενθμερϊνονται από το ςχολείο για τθν όποια μθ αποδεκτιςυμπεριφορά 

των παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα αναλθφκοφν. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-

γονζων/κθδεμόνωνείναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

Αναφορικά με τθ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ είναι ςθμαντικι θ 

ζγκαιρθ διαπίςτωςθ τουσ, ϊςτε να είναι δυνατι μια παιδαγωγικι παρζμβαςθ και να 

αποτρζπεται θ κλιμάκωςθ του φαινομζνου. 
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Στο πλαίςιο αυτό θ ςχολικι μονάδα διαμορφϊνει, από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, με 

τθ ςυμβολι και ςφμπραξθ όλων των ςυμμετεχόντων(Σφλλογο Διδαςκόντων, Σφλλογο 

Γονζων και Κθδεμόνων, μακθτζσ/τριεσκ.λ.π.), ζνα οριςμζνο πλαίςιο διαχείριςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν που μπορεί να άπτονται τθσ ςχολικισ βίασ και του 

εκφοβιςμοφ,λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

κακϊσ επίςθσ τισ ανάγκεσ και ταόποια προβλιματα των μακθτϊν/τριϊν που φοιτοφν ςε 

αυτιν.  

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ οι «ςυνζπειεσ» ςε εμπλεκόμενουσ/νεσ μακθτζσ/τριεσ ςε 

περιςτατικά βίασ και εκφοβιςμοφ, κα πρζπει να ζχουν παιδαγωγικό και όχι «τιμωρθτικό» 

χαρακτιρα. 

Οι όποιεσ «ςυνζπειεσ» ςε μακθτζσ/τριεσ δεν ανακοινϊνονται δθμόςια, για λόγουσ 

αποφυγιστθσ προςβολισ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. Ανάλογα δε με τθ βαρφτθτα του 

περιςτατικοφ, μπορεί να είναι αναγκαία μια ςυνολικότερθ παρζμβαςθ ςε επίπεδο τάξθσ, 

ςτο διάλειμμα ι ςε όποια άλλθ δράςθ – πεδίο τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Γενικότερα, ςε περιπτϊςεισ που ςυμπεριφορζσ μακθτϊν/τριϊν προβλθματίηουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, είναι απαραίτθτονα ηθτείται θ ςυνδρομι καταρχιν των αρμόδιων 

Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Σ.Ε.Ε.) και των Σ.Ε.Ε. Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ, 

κακϊσ επίςθσ και άλλων υποςτθρικτικϊνφορζων, όπωσ το Κ.Ε.Σ.Υ.,οι ψυχοκοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ του Διμου, ο Συνιγοροσ του παιδιοφ κ.ά. 

 

Ζ. Άλλα θζματα 

Προςωπικά δεδομζνα 

Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

τονΓενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR),επιβάλλεται 

θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ 

οπτικοφ υλικοφ των παιδιϊντουσ. 

 

Εμβολιαςμόσ μαθητών/μαθητριών 

Σφμφωναμε τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι 

όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Θ 

επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ αποτελεί ζνα από τα δικαιολογθτικά εγγραφισ, από το 

οποίο αποδεικνφεται ότι ζχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.  
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4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΧΟΛΕΙΟΤ 

Α. ημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

Ρολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίαστου ςχολείου και του κλίματοσ 

που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεστων μακθτϊν/τριϊν. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ, για οποιοδιποτε 

αίτθμάτουσ,απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ. Σε περίπτωςθ που 

δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονταιςτθ Διευκφντριατου 

ςχολείου. 

 

Β. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ ςχολείου καιγονζων/κηδεμόνων 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων: 

 Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Μια φορά τον μινα, ςε προκακοριςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ 

θμζρα και ϊρα, για κζματα που αφοροφν τθν αγωγι και πρόοδο των μακθτϊν/τριϊν. 

 Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ. 

 Κατά τθν επίδοςθ του ελζγχου προόδου ανά τρίμθνο. 

Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου πραγματοποιείται παιδαγωγικι 

ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεστων μακθτϊν/τριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν 

για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

 Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου –ςπουδϊν.  

(Τα παραπάνω μπορεί να διαφοροποιθκοφν ωσ προσ τθν εφαρμογι τουσ λόγω των 

μζτρων κατά τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφCOVID 19. Είναι πικανό θ ενθμζρωςθ να 

γίνεται τθλεφωνικά ι μζςω τθσ πλατφόρμασ webex). 

Θ είςοδοστων γονζων/κθδεμόνωνςτον ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ 

προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων.Οι γονείσ-

κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να 

ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το ςχολείο να ζχει τα 

ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν 

αποςτολιενθμερωτικϊνςθμειωμάτωνι/και βεβαιϊςεων. Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα 

πρζπει κακθμερινά να ελζγχουν τα μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τουσ και να 

επιςκζπτονται τακτικά τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, ϊςτε να ενθμερϊνονται υπεφκυνακαι 

γριγορα για τα κζματα του ςχολείου. 

 

Γ. χολικό υμβοφλιο 

Στθ ςχολικι μονάδα μασ μονάδα δε λειτουργεί προσ το παρόνσ Σχολικό Συμβοφλιο (ςτο 

οποίο ςυμμετζχουν ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων,ο εκπρόςωποσ των γονζων ι το ΔΣ του 



13 
 

Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του ςχολείου και εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ), κακϊσ δε λειτουργεί ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων. Ζργο του Σχολικοφ 

Συμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. Το Σχολικό Συμβοφλιο λειτουργεί ςυλλογικά και προτείνει παρεμβάςεισ για τθν 

επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ςίτιςθσ, τθν υγιεινι, τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο, 

κακϊσ και ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. 

 

5. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Αντιμετώπιςη ζκτακτων αναγκών 

Για τθν προςταςία των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ εντόσ του χϊρου του 

ςχολείουεπικαιροποιείταιτο Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ 

κινδφνου, των ακραίων καιρικϊν φαινομζνων, πυρκαγιάσκλπ και υλοποιοφνται αςκιςεισ 

ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Θ Διευκφντριατου ςχολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ,και ςε ςυνεργαςία με τον 

Σφλλογο Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ενθμζρωςθ 

των αρμόδιων φορζων (Διμοσ Ραλλινθσ, Ρυροςβεςτικι), ϊςτε να προβοφν ςτισ δικζσ 

τουσ ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου.  

Επίςθσ εκπαιδευτικοί και Δ/ντριαενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ/τριεσ για τουσ βαςικοφσ 

κανόνεσ και τρόπουσαντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων 

αυτϊν.Διευκρινίηεται ότι, ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων αναγκϊν, οι μακθτζσ/τριεσ δεν 

αποχωροφναπό το ςχολείο μόνοι τουσ, αλλά παραδίδονταιςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ 

ιςε άλλα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτϊσ για τον ςκοπό αυτό. 

Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων, οι εκπαιδευτικοί, 

οι μακθτζσ/τριεσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ,θ Διευκφντρια οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 

να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: 

π.χ. Διμοσ, ΕΟΔΥ, ΥΡΑΙΘ, Υπουργείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν, ζχει καταρτιςτεί 

ςχζδιο διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ.  

 

6. ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ 

Α. Για τθν υγεία των ίδιων των παιδιϊν, κακϊσ και για τθν προςταςία των 

υπόλοιπωνμακθτϊν/τριϊν,κα πρζπει να ενθμερϊνεται το ςχολείο ςε περίπτωςθ που 

προκφψει οποιοδιποτε ηιτθμα υγείασ. Ιδιαιτζρωσ κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ, και λόγω 
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των μζτρων κατά τθσ διαςποράσ του covid-19, παρακαλοφμε να παραμζνουν ςτο ςπίτι οι 

μακθτζσ/τριεσ που μπορεί να παρουςιάςουν κάποιο από τα ςυμπτϊματα του covid-19 και 

ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊνεται το ςχολείο για τθν πορεία τθσ υγείασ τουσ.  

Β.  Ραρόλο που οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρζπεται να χορθγοφν κανζνα φαρμακευτικό 

ςκεφαςμα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ, κρίνεται ςκόπιμο να ενθμερϊνονταιγια: α) 

ευαιςκθςίεσ ι αλλεργίεσ των παιδιϊν ςε φάρμακα ι τροφζσ και β) τυχόν ιατρικι αγωγι 

ςτθν οποία υποβάλλονται. 

Γ. Για τουσ μακθτζσ των τάξεων Α’ και Δ’ απαιτείται θ προςκόμιςθ Ατομικοφ Δελτίου 

Υγείασ Μακθτι (ζγγραφο που υπογράφει ο παιδίατροσ).Θ παράλειψθ προςκόμιςισ του 

μετά τισ 14 Σεπτεμβρίου ςυνεπάγεται μόνο φυςικι παρουςία του/τθσ μακθτι/τριασ ςτο 

μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ,χωρίσ τθν ενεργι ςυμμετοχι του/τθσ.  

 

7. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ -  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασςυντάςςεται με τθν ειςιγθςθ τθσ Διευκφντριασ του 

ςχολείου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία (Υ.Α. 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ 491, Βϋ/9-2-2021), 

τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ και αξίεσ και με τθ ςυμμετοχι και τθν 

ζγκριςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (Σφλλογοσ Διδαςκόντων του ςχολείου, 

εκπρόςωποσ των Γονζων& Κθδεμόνων και εκπρόςωποσ του Διμου Ραλλινθσ). 

Θ τιρθςιτου από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου(μακθτζσ/τριεσ, 

εκπαιδευτικοφσ,άλλο επιςτθμονικό προςωπικό,γονείσ/κθδεμόνεσ, 

βοθκθτικόπροςωπικό),με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ, αποτελεί 

προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείουκαι είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο 

κα οικοδομθκοφν οι ςτόχοι και το όραμάτου. 

Θζματα που ανακφπτουν, και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται 

κατά περίπτωςθ από τθ Διευκφντρια, τον Σφλλογο Διδαςκόντων, κακϊσ και από τθν 

Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 5ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ., ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα 

τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 


