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ΠΕΙΡΑΙΑ 

Γενικά 

Ο εσωτερικός σχολικός κανονισμός, όπως προβλέπεται από το 

νόμο Ν.682/1997, άρθρο 11, παρ. 1&2, αποβλέπει στη 

διαμόρφωση ενός παιδαγωγικό και διδακτικού κλίματος το οποίο 

θα εξασφαλίζει την συνεργασία και τον   αμοιβαίο σεβασμό 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που 

ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, θα βοηθήσει 

ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως 

εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο 

από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε τα σχετικά με τον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου μας, μιας και ένα καλό 

σχολείο για όλους καινοτόμο και αποτελεσματικό, χρειάζεται τη 

συνεργασία όλων μας. 
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Α. Κανονισμοί σε σχέση με τους γονείς 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018 σας 

καλωσορίζουμε τους μαθητές και τους γονείς τους στο σχολείο. 

Ευχόμαστε θερμά, σε όλους υγεία και στους μαθητές μας 

δημιουργικό ενδιαφέρον στις καθημερινές σχολικές 

δραστηριότητές τους. 

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, 

μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται 

αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε η πρόοδος των μαθητών 

να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα. 

Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. 

Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα 

είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση 

σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο 

αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του 

«άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς 

συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η 

αγωγή υγείας κ.τ.λ. 

Στο κείμενο που ακολουθεί και αποτελεί τον εσωτερικό 

κανονισμό της σχολικής μας μονάδας αναφέρονται οι παρακάτω 

κανόνες: 

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η 

μητέρα του. 

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο 

σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διευθύντρια  και με 

τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση 

και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα 



ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο καθώς και 

για κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και 

ψυχική υγεία του μαθητή. 

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο 

σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να 

απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να 

ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος 

με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. 

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές 

εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του 

κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

5. Οι γονείς-κηδεμόνες συνοδεύουν τα παιδιά κατά την 

προσέλευσή τους μέχρι την είσοδο του σχολείου και τα 

παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο αμέσως μετά τη λήξη  

του προγράμματος του παιδιού τους.  

Η πόρτα εισόδου – εξόδου στο χώρο του σχολείου 

παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

Σχολείου. Έτσι διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών. Οι 

γονείς – κηδεμόνες εισέρχονται στο σχολείο κατά τις 

προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους 

δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια της 

Διευθύντριας του σχολείου. Άλλες επισκέψεις γονέων – 

κηδεμόνων μπορούν να γίνονται ύστερα από σχετική 

άδεια που δίνεται από τη Διευθύντρια του σχολείου. Στην 

περίπτωση αυτή οι γονείς – κηδεμόνες εισέρχονται στο 

σχολείο και μόνο στο χώρο του γραφείου, όπου είναι και ο 

χώρος υποδοχής τους.   

Κατά την ώρα λειτουργίας του Σχολείου, οι γονείς – 

κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους 



εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος και αναγκαίος λόγος και 

ύστερα από άδεια της Διευθύντριας του σχολείου. Δεν 

επιτρέπεται, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, να 

εισέρχεται στο χώρο του σχολείου κανένα πρόσωπο που δεν 

έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την 

προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση 

από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

6. Οι γονείς – κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις  

ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται 

στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του 

σχολείου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του 

σχολείου. 

7. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να 

τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς 

του στο χώρο του σχολείου. 

8. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να 

ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το 

σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε 

περίπτωση μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. 

Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι 

δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί 

σας. 

9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή 

δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα 

το σχολείο.   

10.  Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται στο 

σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

❖ Στις προκαθορισμένες ενημερωτικές συναντήσεις για 

την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών. 



❖ Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία. 

❖ Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διευθύντρια ή 

τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού τους. 

❖ Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου. 

❖ Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους 

προόδου και σπουδών των παιδιών τους. 

❖ Επίσκεψη γονέων- κηδεμόνων μπορεί να γίνει σε 

χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπαιδευτικοί και έχουν κάνει 

έγκαιρα γνωστό. 

❖ Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς 

επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν 

ραντεβού με τη Διευθύντρια του σχολείου. 

 

Β. Κανονισμοί σε σχέση με τη φοίτηση των μαθητών 

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί 

ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι 

οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της 

αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι 

τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των 

μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό 

έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. 

❖ Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. 

❖ Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού 

προγράμματος. Ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των 

μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή 

προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές 

εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.). 

❖ Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν 

συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά 

γεγονότα κ.ά.). 



❖ Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή 

στο Σχολείο, μετά από απουσία τριών (3) ημερών, 

χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. 

❖ Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό 

λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 

μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την 

ίδια ημέρα- τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

❖ Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές 

δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε 

απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για 

τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων. 

❖ Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης 

Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των 

μαθητών στη Φυσική Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε 

έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των 

μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες. 

❖ Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των 

μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή 

ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη. 

❖ Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει 

να ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου για τον λόγο 

της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη. 

  

Άφιξη στο σχολείο 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς γνωστοποιούν στους γονείς και τους 

μαθητές: 

(α) το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του κλασικού και του 

ολοήμερου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές 

αποφάσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και 



(β) να υπενθυμίσει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του 

σχολείου μας: 

• Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως 

τις 8: 15  από την είσοδο του σχολείου. 

• Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής 

καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο 

συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια 

του 1ουδιαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 

1ου διδακτικού δίωρου. Η Διευθύντρια του σχολείου 

δύναται σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης ενός 

μαθητή για κάποιο σπουδαίο λόγο, να επιτρέψει με 

ευθύνη της την είσοδο του μαθητή αυτού στο σχολείο και 

πριν από το πρώτο διάλειμμα. 

• Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού 

βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν 

αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των 

μαθημάτων. 

• Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, 

την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς 

εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες 

ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων 

και μετά από άδεια του Διευθυντή. 

• Η Διευθύντρια  είναι υποχρεωμένη για την ασφάλεια των 

παιδιών να διατηρεί τις θύρες εισόδου και εξόδου του 

σχολείου  κλειστές καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου. 

α. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

❖ Προσέλευση μαθητών πρωινής ζώνης: 07:00 – 07:15 

❖ υποδοχή των μαθητών στο σχολείο:   08:00 – 08:15 

❖   έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου:   08:15 

❖ λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών: 



o 13:15 για όλες τις  τάξεις (εξάωρο) 

❖ έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου 

Προγράμματος:  

o 13:20 για όλες τις  τάξεις 

❖ λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 

15:οο ή 16:οο ανάλογα με τη δήλωση του γονέα (σταθερή 

ώρα όμως για όλες τις ημέρες). 

β. Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης 

και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές – κανονιστικές 

διατάξεις), τις παιδαγωγικές αρχές και την εμπειρία των 

εκπαιδευτικών, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω  κανόνες της 

καθημερινής λειτουργίας: 

– Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, 

απευθυνόμαστε στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της 

ειδικότητας. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, 

 απευθυνόμαστε στην διευθύντρια του σχολείου και στη 

συνέχεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, στους αντίστοιχους 

Συμβούλους ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για παιδαγωγικά ή 

διοικητικά θέματα. 

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών  αλλά και για την ομαλή 

λειτουργία του προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:25 ΄. 

 

Σας επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης  της ώρας 

προσέλευσης . 

– Επικουρικά γνωστοποιούμε τους αριθμούς τηλεφωνικής 

κλήσης του σχολείου: 

210-4129876, επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, 

τους  εκπαιδευτικούς κλασικού και ολοήμερου προγράμματος, 

  

Προσευχή 



Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή 

προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού με 

ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και 

ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην 

πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του 

σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της 

στιγμής. 

 Αποχώρηση από το σχολείο  

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη 

των μαθημάτων  χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη 

αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 

ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα 

και φυσικά αφού ενημερωθεί γι΄ αυτό ο εκπαιδευτικός της 

τάξης ή η διευθύντρια. 

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο 

λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι 

γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο 

των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις 

του σχολείου. 

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή 

τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο 

κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει. 

Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των 

μαθημάτων ασυνόδευτοι, μόνο και εφόσον  ο γονέας-κηδεμόνας 

έχει υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει 

προσκομίσει στην Διευθύντρια του σχολείου. 

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή 

τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή 

τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του 



σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, 

αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. 

Για  οποιαδήποτε   αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα 

ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση. 

Διάλειμμα  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο 

προαύλιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον 

αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν επιτρέπεται η 

παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του 

σχολείου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και 

για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών 

σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. 

Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε 

πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται 

στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο. 

 

Επισκέψεις - γιορτές  

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην 

αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό 

οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο 

και ειδοποιούν τον εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή. Η 

συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά 

τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε 

περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα 

στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε 

λειτουργεί το Ολοήμερο. 

 

Εξωσχολικά υλικά  



Μπάλες και  παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών 

για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να 

μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται 

από το σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο 

σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. 

 Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις 

σχολικές μονάδες 

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολει ́ων σχετικά με τη χρη ́ση 

κινητών τηλεφω ́νων και ηλεκτρονικών συσκευω ́ν απο ́ μαθητές 

και εκπαιδευτικούς στο χω ́ρο τοσυ σχολει ́ου και λαμβάνοντας 

υπο ́ψη το ΠΔ 28/15 (34Α ́) «Κωδικοποι ́ηση διατάξεων για την 

προ ́σβαση σε δημο ́σια έγγραφα και στοιχει ́α», το ν. 2472/1997 

(50Α ́) «Περι ́ προστασι ́ας του ατο ́μου απο ́ την επεξεργασι ́α 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθω ́ς και την με αριθμ. 

πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτου ́του 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορι ́ζουμε τα εξη ́ς:  

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους 

κινητά τηλέφωνα εντο ́ς του σχολικού χω ́ρου.  

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους 

εκτός απο ́ κινητά τηλέφωνα και οποιαδη ́ποτε άλλη 

ηλεκτρονική συσκευη ́ ή παιχνι ́δι που διαθέτει συ ́στημα 

επεξεργασι ́ας εικο ́νας και ήχου εντός του σχολικού χω ́ρου. 

Ο ανάλογος εξοπλισμο ́ς που τους διαθέτει το σχολει ́ο στο 

οποι ́ο φοιτούν, χρησιμοποιει ́ται κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασι ́ας 

γενικότερα και μο ́νο υπο ́ την εποπτει ́α/επι ́βλεψη του 

εκπαιδευτικού  

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση τη 

νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους 



μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται  θα κρατείται από τη 

Διεύθυνση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή. 

Συμπεριφορά μαθητών 

1. Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των 

διαλειμμάτων οι μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις 

χωρίς τρέξιμο, βιασύνη και συνωστισμό. 

2. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις 

αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή 

στους διαδρόμους, όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να 

εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων. 

3. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν εντός του 

κτιρίου χωρίς να τρέχουν. 

4. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή 

από το Σχολείο χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου 

ή της Διεύθυνσης. 

5. Η συμπεριφορά των  μαθητών και των μαθητριών πρέπει 

να είναι ευγενική και όχι βίαιη. 

6. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες και αποτελεί λόγο τιμωρίας. 

7. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν 

σηκώνονται όρθιοι, δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα 

φασαρία. 

8. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το 

πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά. 

9. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του 

είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να 

προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. 

Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία 

αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον 

οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα. 



10. Μαθητές που κατ΄ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές 

και δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σωστής 

συμπεριφοράς θα υποστούν συνέπειες. 

11. Οι μαθητές διατηρούν όλους τους χώρους του 

σχολείου-αίθουσες, προαύλιο και τουαλέτες καθαρούς. 

12. Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής 

στη συμπεριφορά των παιδιών είναι παιδαγωγικό 

πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, 

σχεδίου παρέμβασης, θεραπείας και ελέγχου, 

αποτελεσματικότητας των παρεμβατικών ενεργειών που 

κύρια και σαφώς είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού του 

τμήματος. Η Διευθύντρια του σχολείου ενημερώνεται 

άμεσα και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο 

ακολουθείται η παρέμβαση που ορίζουν οι νόμοι και 

επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές. 

Όταν απαιτείται, οι δάσκαλοι παρατηρούν τους μαθητές 

και εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες συνέπειες ή 

απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

αφού εξαντληθούν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς 

υποχρεούνται να συνεργαστούν με το σχολείο.  

  

Προετοιμασία - μελέτη  

Βασικό καθήκον κάθε μαθητή είναι η μελέτη. Χωρίς 

συστηματική και επίπονη εργασία κανένας δεν προόδευσε ποτέ. 

Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να μελετούν στο σπίτι τους σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένο 

πρόγραμμα -ωράριο μελέτης. 

Για τους μαθητές που κατ΄ εξακολούθηση έρχονται αδιάβαστοι 

και δεν ενδιαφέρονται για τα μαθήματά τους κι εφόσον δεν 

συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, 



ενημερώνονται  οι κηδεμόνες των μαθητών. Σε συνεργασία με 

το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου αναζητούνται λύσεις. 

  Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών 

Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή 

προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του 

προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ 

δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και 

αξιολόγησης του μαθητή. 

 Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από: 

• Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές 

εργασίες της τάξης 

• Την καθημερινή προφορική επίδοσή του στο μάθημα της 

ημέρας 

• Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες 

• Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για 

το σπίτι 

• Τη συμμετοχή και συμπεριφορά του στην ομάδα που 

ανήκει 

• Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές 

και τους δασκάλους του 

 Στο τέλος κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη 

συνολική επίδοση των μαθητών του και παραδίδει τη 

βαθμολογία στον διευθυντή. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την 

οποία οι γονείς θα ενημερωθούν  για την πρόοδο των παιδιών 

τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου. 

 Μεταφορά μαθητών 



Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η 

μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να 

φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και να μη 

μετακινούνται εντός του οχήματος, Ο σεβασμός και η υπακοή  

προς  τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη προϋπόθεση.  

Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την 

τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε το σχολείο να 

λειτουργεί  χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να 

αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της 

σχολικής κοινότητας. 

Τσάντα στο σχολείο 

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια την αρ. πρωτ. 

Φ7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕθ και της 

49/30-11-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, η εκπαιδευτική 

δράση " Η τσάντα στο σχολείο" συνεχίζει να υλοποιείται και το 

σχολικό έτος 2018-2019.  

Σκοπο ́ς της συγκεκριμένης δράσης ει ́ναι να συμβα ́λλει στην 

ποιοτική αναβα ́θμιση της σχε ́σης των μαθητω ́ν και των 

μαθητριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασι ́α 

της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ι ́διο το σχολικο ́ 

περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δυ ́ναται να συμβάλει σε μια 

γενικότερη επανεκτι ́μηση της σημασι ́ας και του ρο ́λου των 

εργασιω ́ν στο σπι ́τι σε σχέση με τον ελευ ́θερο χρο ́νο των 

μαθητών και των μαθητριών, οδηγω ́ντας σε εξισορρο ́πηση 

ανάμεσα στις εργασι ́ες που υλοποιου ́νται στο σχολει ́ο και στις 

κατ’ οι ́κον εργασι ́ες.  

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερω ́νεται η παραμονή της 

σχολικη ́ς τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολει ́ου 

για τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα το μη ́να στο σχολει ́ο. H 

τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολει ́ο την 



Παρασκευη ́, πριν απο ́ το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστει ́ 

απο ́ τον Συ ́λλογο Διδασκο ́ντων του σχολει ́ου, έως την Δευτέρα.  

Επισημαι ́νεται, ο ́τι η παραμονη ́ της τσάντας στο σχολει ́ο δεν 

αποτελει ́ μια συμβολικη ́ παρέμβαση, αλλά επιδιω ́κεται οι 

μαθητε ́ς και οι μαθη ́τριες να μην ασχολούνται με την 

προετοιμασι ́α μαθημα ́των κατα ́ τη δια ́ρκεια αυτω ́ν των 

Σαββατοκύριακων. Η δράση υλοποιει ́ται με σεβασμο ́ στις 

ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνω ́μονα την πολύπλευρη 

ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, 

κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπο ́ να υποστηρι ́ξει 

ουσιαστικά τον μειωμένο χρο ́νο δημιουργικής επαφη ́ς και 

επικοινωνίας γονέων – παιδιών. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Παρασκευές που θα παραμείνουν οι 

τσάντες στο σχολείο είναι οι εξής για κάθε μήνα: 

Σεπτέμβριος: 14.09.2018 & 28.09.2018 

Οκτώβριος: 12.10.2018 & 26.10.2018 

Νοέμβριος: 09.11.2018 &23.11.2018 

Δεκέμβριος: 07.12. 2018 & 14.12.2018 

Ιανουάριος: 11.01.2019 & 25.01.2019 

Φεβρουάριος: 01.02.2019 & 15.02.2019 

Μάρτιος: 01.03.2019 & 22.03.2019 

Απρίλιος: 05.04.2019 & 12.04.2019 

Μάιος: 17.05.2019 & 31.05.2019 

Ιούνιος: 07.06.2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2018-2019 

Με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων   

η ενημέρωση ορίζεται στις εξής ημερομηνίες: 

Τρίτη 18/12/2018,  

(επίδοση ελέγχων προόδου των μαθητών Α΄ τριμήνου) 

Παρασκευή 22/3/2019,  

(επίδοση ελέγχων προόδου των μαθητών Β΄ τριμήνου) 



Παρασκευή 14/6/2019,  

(επίδοση ελέγχων προόδου των μαθητών Γ΄ τριμήνου, 

αναμνηστικών και απολυτηρίων στους μαθητές της Στ΄ τάξης). 

 

Για τις παιδαγωγικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους η ώρα για όλες τις τάξεις είναι 13:30΄- 14:00΄  

(ώστε να έχουν αποχωρήσει οι μαθητές του πρωινού 

προγράμματος για το σπίτι διότι δεν θα είναι δυνατή η 

επίβλεψή τους στην αυλή από τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου) και οι ημέρες είναι οι εξής: 

Πέμπτη 08/11/2019 (13.30΄- 14.00΄) 

Δευτέρα 28/01/2019 (13.30΄- 14.00΄) 

Τετάρτη 22/05/2019 (13.30΄- 14.00΄) 

 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έρχεστε σε επικοινωνία με το 

σχολείο και τον εκπαιδευτικό για εκτός προγράμματος έκτακτη 

συνάντηση.  

Σας ευχόμαστε ολόψυχα μία καλή δημιουργική σχολική χρονιά 

με αμοιβαία συνεννόηση και επικοινωνία για την πρόοδο και 

ευημερία των μαθητών μας.  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δ.Σχ. Πειραιά «Ουρουγουάη» 


