
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς 
Σχολικό Έτος 2022-2023 

Αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
 

Σύμφωνα με: 1. Το άρθρο 37 του ν.4692/2020(ΦΕΚ 111Α/20-6-2020) και                          
2. Την ΥΑ Αριθμ. 13423/ΓΔ4/04-2-2021(ΦΕΚ 491Β/09-02-201) συντάσσεται ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου. 
 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου επιδιώκει να 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να 
πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα. 

Ο κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες έτσι ώστε να διαμορφώνεται 
στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την 
απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

Στο σχολείο και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι μαθητές/τριες 
μαθαίνουν καινούργιες γνώσεις, αποκτούν σημαντικές δεξιότητες, αναπτύσσουν 
θετικές στάσεις για τη ζωή και υιοθετούν θεμελιώδεις αξίες. Η δημιουργικότητα, το 
ενδιαφέρον για τη μάθηση, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η 
συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, ο 
σεβασμός στους σχολικούς κανόνες, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 
περιβαλλοντική συνείδηση, η αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση, η 
φροντίδα του τόπου μας, η προστασία της υγείας, η αλληλεγγύη και η δημοκρατία 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

 
Λειτουργία του σχολείου 

 
α. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/τριών 
o Η προσέλευση και η είσοδος καθώς και η αποχώρηση των μαθητών στον 

αύλειο χώρο του σχολείου πραγματοποιείται με την παρουσία των 
εφημερευόντων  εκπαιδευτικών οι οποίοι κατευθύνουν τα παιδιά. Οι 
μαθητές/τριες παραμένουν στην αυλή του σχολείου. Στις 8:15 χτυπάει το 
κουδούνι και συγκεντρώνονται για την πρωινή προσευχή και τις ανακοινώσεις 
του σχολείου. Στη συνέχεια με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών και κατά τμήμα 
κατευθύνονται στις τάξεις 

o Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά έως την είσοδο της αυλής και στη συνέχεια 
αποχωρούν, προκειμένου να μη δημιουργείται συνωστισμός μπροστά από την 
είσοδο του σχολείου. Επίσης στην είσοδο παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κατά 
την αποχώρηση και όχι εντός του σχολείου. Οι γονείς δεν πρέπει να βρίσκονται 
μπροστά από την καγκελόπορτα, γιατί εμποδίζουν την ορατότητα των παιδιών. 

o Είσοδος και παραμονή στον αύλειο χώρο και στο διδακτήριο οποιουδήποτε 
προσώπου εκτός των μαθητών/τριών δεν επιτρέπεται. Για οποιοδήποτε θέμα 
απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία. 

o Η πόρτα θα κλείνει με το χτύπημα του κουδουνιού, για λόγους ασφαλείας των 
μαθητών/τριών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος. Η 



ανάγκη τήρησης  της ώρας προσέλευσης (08.00΄μέχρι 
08.15΄) και αποχώρησης των μαθητών/τριών (13:15 για το πρωινό πρόγραμμα 
και 15:00 ή 16:00 για το ολοήμερο) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η έγκαιρη 
προσέλευση των μαθητών/τριών μας στο σχολείο είναι ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων. Η καθυστερημένη άφιξη δημιουργεί άγχος στους/στις 
μαθητές/τριες μας, αποσυντονίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και 
δυσχεραίνει την εφαρμογή του προγράμματος. Παράλληλα η τήρηση του 
ωραρίου αποτελεί βασική αρχή διαπαιδαγώγησης και συμβάλλει στη 
δημιουργία αρχών που συνδέονται με τη συνέπεια στη συμφωνία κανόνων, την 
υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς τους άλλους. 

o Η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών θα προσαρμόζεται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. 

o Για την παραλαβή των μαθητών/τριών οι γονείς πρέπει να προσέρχονται τις 
συγκεκριμένες ώρες κρατώντας αποστάσεις και οφείλουν να μην στέκονται 
κοντά στην έξοδο δυσχεραίνοντας την αποχώρηση των παιδιών. Επίσης πρέπει 
να ενημερώνουν το σχολείο για τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν τους/τις 
μαθητές/τριες. 

o Δεν επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση μαθητή χωρίς συνοδεία. Σε περίπτωση 
που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη 
λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώνει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της 
τάξης και τον διευθυντή του σχολείου με σημείωμα ή τηλεφωνικώς για την ώρα 
αναχώρησης και το πρόσωπο που θα το συνοδεύσει (δήλωση αποχώρησης). Το 
ίδιο ισχύει και για το ολοήμερο πρόγραμμα. 
 

β.  Σχολική Ζωή 
o Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

είναι υποχρεωτική. 
o Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των 

μαθητών. 
o Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από το σχολείο απαιτούνται στοιχεία για τη 

δικαιολόγηση των απουσιών (υπεύθυνη δήλωση, ιατρική γνωμάτευση κλπ). 
Επίσης για την απουσία των μαθητών/τριών λόγω του COVID-19 θα 
ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ. 

o Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 
και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, ρολόι ή παιχνίδι που διαθέτει 
σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου καθώς και σύνδεσης με το διαδίκτυο. Ο 
ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο το οποίο φοιτούν 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του 
εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις. 

o Οι μαθητές/τριες έχουν στην τσάντα τους όλα τα υλικά που χρειάζονται για τα 
μαθήματα (μολύβια, γόμες, τετράδια κλπ) και για την υγιεινή τους (αντισηπτικό, 
χαρτομάντιλα), καθώς και το κολατσιό τους. Προκειμένου να αποφεύγεται η 
χρήση προσωπικών αντικειμένων από άλλα παιδιά όπου είναι δυνατόν πρέπει 
να αναγράφονται τα αρχικά του παιδιού ή το όνομά του, π.χ. στα παγουράκια ή 
στα τσαντάκια. Η χρήση της μάσκας για προστασία από τον Κορονοϊό είναι 
προαιρετική, εκτός κι αν δοθούν νέες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ. 



o Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει μέσα στην 
αίθουσα χωρίς επίβλεψη εκπαιδευτικού. 

o Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες παίζουν, συζητούν και 
τρώνε τηρώντας τους κανόνες του σχολείου. 

o Κανένα παιδί δεν παραμένει στο χώρο της τουαλέτας αν δεν υπάρχει 
συγκεκριμένος λόγος (πλύσιμο χεριών, χρήση της τουαλέτας κλπ). 

o Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και 
εκπαιδευτικών θα δοθούν σχετικές οδηγίες οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τη 
κείμενη νομοθεσία και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. 

o Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ζητείται από τους γονείς να 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση κλπ) 

o Για τις διδακτικές επισκέψεις και σχολικές δράσεις θα υπάρχει ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων. 
 

Επιπρόσθετα οι μαθητές οφείλουν: 

o Να εφαρμόζουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς του σχολείου μας σε όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος και ιδιαίτερα στο ολοήμερο. 

o Να τηρούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ με την επίβλεψη των 
εκπαιδευτικών. 

o Να αναφέρουν στους εκπαιδευτικούς δυσκολίες και προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. 

o Να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική 
διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των 
συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. 

o Να προστατεύουν το σχολικό περιβάλλον. 
o Να φροντίζουν για την υγιεινή τους (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικών κλπ) 
o Σε περιπτώσεις προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, το σχολείο παρεμβαίνει 

με παιδαγωγικά μέσα, ενημερώνει τους γονείς και ζητά τη συνδρομή αρμόδιων 
υπηρεσιών. 

o Για την εφαρμογή του ΕΩΠΔ και θέματα λειτουργίας του σχολείου θα 
ακολουθηθούν οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

o Στο πλαίσιο της πρόληψης και υγιεινής οι γονείς πρέπει να ελέγχουν κατά 
διαστήματα τα παιδιά για ψείρες, ώστε να περιορίζεται η διάδοσή τους. 

o Επίσης οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον δ/ντή και τους εκπαιδευτικούς για 
ιατρικά και παιδαγωγικά θέματα, αλλεργίες, ζητήματα επιμέλειας, ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες, γνωματεύσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να γνωρίζει 
το σχολείο. 

o Για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας του μαθητή το οποίο ισχύει για 3 χρόνια. 1η περίοδος Α, Β, Γ τάξεις, 
2η περίοδος Δ, Ε, ΣΤ τάξεις 

o Οι εκδηλώσεις και οι γιορτές πραγματοποιούνται στις αίθουσες των τάξεων, την 
αίθουσα εκδηλώσεων ή την αυλή του σχολείου. 

o Τα κεράσματα για τις γιορτές και γενέθλια μαθητών/τριών πρέπει να είναι 
συσκευασμένα. 



γ. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος 

1. Ο σεβασμός όλων προς τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας (μαθητές, Δ/νση, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους εργαζόμενους) είναι βασική προϋπόθεση 
για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και 
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας. 

2. Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν 
και να προσπαθούν, να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, να μην 
παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να σέβονται πάντα το 
δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση. 

3. Η θέση των μαθητών/τριών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο  
εκπαιδευτικό  του τμήματος και  δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή χωρίς 
την απόφαση του/της εκπαιδευτικού. Για την παρούσα χρονική περίοδο και 
λόγω πανδημίας  οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να  ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους μολύβια και τετράδια. 

4. Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές/τριες στις 
αίθουσες διδασκαλίας.  

5. Όταν ένας μαθητής/τρια παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους 
κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη 
συμπεριφορά του. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία μόνο όταν:  

α) Ο/Η δάσκαλος/α έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που 

βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με τον/τη μαθητή/τρια και τους 

γονείς. 

β) Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του/της 

μαθητή/τριας. 

γ) Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια. 

δ) Εφαρμόζονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος 

του/της μαθητή/τριας, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των 

μαθητών και η εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου. 

ε) Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση 

της βαθμολογίας στα μαθήματα. 

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο θα ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες: 

1ο  Στάδιο: Στην περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια παραβεί τους 

συμφωνημένους κανόνες του σχολείου, θα ακολουθούν συνέπειες εύλογες 

και ανάλογες της παράβασης. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η παρατήρηση-

υπενθύμιση από τον/την εκπαιδευτικό, η προσωπική συμφωνία 

μαθητή/τριας και εκπαιδευτικού ή η συνάντηση με τον Διευθυντή του 



σχολείου. Επίσης, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το κρίνει σκόπιμο, θα 

ενημερώνει τους γονείς - κηδεμόνες και θα τους καλεί σε συνάντηση μαζί 

του/της, ενδεχομένως και με τον Διευθυντή του σχολείου. 

2ο  Στάδιο: Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε 

βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια μη 

αποδεκτή συμπεριφορά, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο 

Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και 

προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες: 

α)Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και μαζί 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

β) Καλεί τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και σε συνεργασία με τους 

γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

γ) Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια 

παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και 

συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα. 

δ) Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των 

απαιτούμενων μέτρων,  ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική 

απόφαση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα 

είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του 

μαθητή ή να αποφασιστεί την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος με τη 

συναίνεση των γονέων. 

6. Το αθλητικό υλικό του σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και 
πάντοτε με την άδεια και την επίβλεψη του  εκπαιδευτικού  Φυσικής 
Αγωγής. 

7. Οι μαθητές/τριες ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπάλες και άλλα 
παιχνίδια  για να παίζουν στα διαλείμματα. 

8. Οι υβριστικές εκφράσεις και συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές κατά την 
παραμονή στους χώρους του σχολείου, κατά τη συμμετοχή σε διάφορες 
εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, κατά την αναμονή των 
σχολικών λεωφορείων και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων με αυτά. 
Σημειώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα τόσο 
εντός όσο και εκτός σχολείου. 

9. Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, 
στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους 
ασφάλειας. 

10. Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να φροντίζουν  ώστε οι μαθητές/τριες να 
έχουν μαζί τους το φαγητό τους. 



11. Κάθε ζήτημα που σχετίζεται ή επηρεάζει τη σχολική ζωή και απασχολεί τους 
μαθητές/τριες ή τους γονείς, πρέπει να γνωστοποιείται στη Διεύθυνση του 
Σχολείου. 

12. Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του 
σχολείου (και στο προαύλιο) απαγορεύεται για τους μαθητές/τριες με βάση 
έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). 
Συγκεκριμένα αναγράφεται: α) Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην 
κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. β) Οι μαθητές/τριες 
δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και 
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος 
εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού. Στην 
περίπτωση που γίνει αντιληπτό μαθητής/τρια να έχει στην κατοχή του/της 
κινητό τηλέφωνο απομακρύνεται  εκτός της σχολικής αίθουσας και ειδοποιείται  
ο γονέας /κηδεμόνας ο οποίος και υποχρεούται να παραλάβει την συσκευή. Η 
χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, tablet ή 
κινητό τηλέφωνο) επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό για την 
υποστήριξη του μαθήματος του και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  

δ.Πρόληψη φαινομένων  Βίας και σχολικού εκφοβισμού  

1. Φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ένα δημοκρατικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και ακούγονται ισότιμα ώστε να 
εξαλειφτούν φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς. 

2. Καλλιεργούμε  κλίμα συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ μαθητών/τριών  
και εκπαιδευτικών και προάγουμε την συμμετοχικότητα και τον 
αλληλοσεβασμό ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.  

3. Οργανώνουμε δράσεις και δομούμε την διδασκαλία μας  με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι ορατή η αποδοχή της διαφορετικότητας. 

4. Οι συχνές συναντήσεις επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών 
εντός της σχολικής τάξης και οι συζητήσεις που αφορούν θέματα που 
απασχολούν τους μαθητές/τριες και ζητήματα συμπεριφορών που 
διαταράσσουν την ομαλή σχέση των μελών της ομάδας είναι πολύ 
σημαντικές.  

5. Οι ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες στο σχολείο(ομάδες έκφρασης, 
εικαστικής τέχνης, χορού, άθλησης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
κ.ά.) είναι ζωτικής σημασίας. Οι δραστηριότητες αυτές βελτιώνουν τους 
δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και δίνουν ευκαιρία 
ανάδειξης και καταξίωσης ακόμη και σε μαθητές/τριες που, ενδεχομένως, 
υστερούν στα συμβατικά μαθήματα.  

6. Η  ύπαρξη σχολικής βιβλιοθήκης και η οργάνωση δράσεων μέσα απ αυτή 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες ν’ απασχολούνται με δημιουργικό 
τρόπο και να οριοθετούν την συμπεριφορά τους. 



7. Η οργάνωση δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που προάγουν 
τη βιωματική μάθηση όποτε είναι δυνατό, ενισχύει τη συνύπαρξη με τον 
«διαφορετικό» και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων. 

8. Η οργάνωση δράσεων με την εμπλοκή των γονέων δημιουργεί εκείνο το 
κλίμα συνεργασίας που βοηθάει στην πρόληψη της βίας και του σχολικού 
εκφοβισμού  

ε. Σχολικές Εκδηλώσεις- Δραστηριότητες  

1. Το σχολείο μας χρησιμοποιεί την παιδαγωγική αρχή της βιωματική μάθησης 
ως εκ τούτου οργανώνει συχνά επισκέψεις, όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για να μεγιστοποιήσει τα 
παιδαγωγικά οφέλη της μαθησιακής διαδικασίας.  
2. Ως σχολική μονάδα μας ενδιαφέρει για παιδαγωγικούς λόγους να 
οργανώνουμε σχολικές εκδηλώσεις  και δραστηριότητες οι οποίες 
προβάλλουν το έργο των μαθητών/τριών μας στην σχολική κοινότητα  και 
βοηθούν στην κοινωνικοποίηση τους. Παράλληλα φροντίζουμε να 
χρησιμοποιούμε εύχρηστες πλατφόρμες διαμοιρασμού προκειμένου να 
δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και να 
ενημερώσουμε τις οικογένειες των μαθητών/τριών μας για τις δράσεις που 
εκπονούμε. 

στ.  Αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος 
 

Σε περίπτωση που κάποιος/α  μαθητής/τρια παρουσιάζει οποιοδήποτε 
σύμπτωμα οδηγείται σε ειδικό χώρο μέχρι να παραληφθεί το συντομότερο από 
τους γονείς του. Επίσης αν ένα παιδί δεν αισθάνεται καλά πριν έρθει στο σχολείο, οι 
γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον παιδίατρο και το σχολείο. Απαγορεύεται τα 
παιδιά να έρχονται στο σχολείο με συμπτώματα ίωσης και πρέπει να τηρούνται 
όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν τον COVID-19. Η 
συνεργασία σας με τον Παιδίατρο και τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας είναι 
απαραίτητη. 

ζ. Ο Δ/ντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και η συνεργασία με τους γονείς και 
μαθητές/τριες 
 

Το σχολείο αποτελεί κοινότητα ανθρώπων. Σκοπός του είναι η 
διαπαιδαγώγηση, η πνευματική καλλιέργεια και η ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των παιδιών. Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται καινοτόμα 
προγράμματα, εργαστήρια δεξιοτήτων και εκπαιδευτικές δράσεις που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. 

Ο Δ/ντής συνεργάζεται με τη σχολική κοινότητα και φροντίζει για τον 
συντονισμό και τη καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου οργανώνουν καθημερινά τη σχολική ζωή και 
εστιάζουν σε θέματα καθαριότητας και φροντίδας του σχολικού περιβάλλοντος. 
Καταρτίζουν και εφαρμόζουν το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, 



τα διαλείμματα και τις ζώνες των εφημεριών. Καταχωρούν τις απουσίες των 
μαθητών/τριών καθώς και τις βαθμολογίες τους στο πληροφοριακό σύστημα του 
ΥΠΑΙΘ. Φροντίζουν για την πρόοδο των μαθητών/τριών εφαρμόζοντας τις 
κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και αξιοποιώντας τα εποπτικά μέσα που 
παρέχει η σχολική μονάδα. Συνεργάζονται και ενισχύουν τους/τις μαθητές/τριες για 
την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Ενημερώνουν τους γονείς για θέματα 
φοίτησης, διαγωγής και επίδοσης των μαθητών/τριών κατά τις ώρες της 
τηλεφωνικής ή διά ζώσης επικοινωνίας. 

Η στενή συνεργασία και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των 
γονέων και των εκπαιδευτικών, η ουσιαστική σχέση δάσκαλου – γονιού,  εκτός του 
ότι μπορεί να βοηθήσει στην αρμονική επίλυση πολλών και σοβαρών προβλημάτων 
του σχολείου, μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη περισσότερο ουσιαστικών 
αποτελεσμάτων στο τομέα της αγωγής των μαθητών. 

Οι γονείς ενημερώνονται για τις ώρες και ημέρες συνεργασίας με τους 
εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγο και Κοινωνική 
Λειτουργό) με σχετική ανακοίνωση. Η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων γίνεται μία 
φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και με την παράδοση της 
βαθμολογίας. Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αν χρειαστεί, η 
επικοινωνία γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την εκπαιδευτικό. 

Για οποιεσδήποτε αλλαγές ή άλλες πληροφορίες στον κανονισμό 
λειτουργίας ενημερώνεται η ιστοσελίδα του σχολείου. 

Επίσης για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς θα ενημερώνονται με 
έντυπες ανακοινώσεις, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του σχολείου. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει η 
δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς μέσω της ηλεκτρονικής τάξης (e-
class). 

Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να γίνεται στα 
πλαίσια αμοιβαίας εκτίμησης και κατανόησης και με στόχο την πρόοδο των 
παιδιών. 

η. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων – Φορείς 
Η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποιείται μετά 

το πέρας του σχολικού προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή 
του Σχολείου. 

Ο Δ/ντής του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων, τον Δήμο Βόλου και άλλους φορείς για την επίλυση 
σχολικών προβλημάτων. Στο σχολικό συμβούλιο συζητούνται θέματα που αφορούν 
τη υγιεινή, την ασφάλεια, την πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση της 
υλικοτεχνικής υποδομής. 

Το σχολείο σε συνεργασία με τους φορείς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα (καθαριότητα, προμήθεια των απαραίτητων ειδών, διαμόρφωση αιθουσών 



και αυλής, κτλ), προκειμένου να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία 
των μαθητών/τριών σε αυτό. 

θ. Ποιότητα του σχολικού χώρου  

1. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. 
πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και να μην γίνονται φθορές σε αυτά. Το 
ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα 
εποπτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να 
αποφεύγονται φθορές. 

2. Μαθητής ή μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου 
οφείλει να προβεί στην αποκατάστασή της με ευθύνη του γονέα και 
κηδεμόνα. 

3. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την σωστή διαχείριση του 
τεχνολογικού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας. Φροντίζουν για την 
επίβλεψη και αποφυγή φθορών στην αίθουσα διδασκαλίας τους καθώς 
και στους κοινόχρηστους χώρους της σχολικής μονάδας.  Χρεώνονται τις 
ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν και φροντίζουν να 
απενεργοποιούν αυτές κατά την τελευταία διδακτική ώρα. Οφείλουν να 
ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου για ζητήματα φθορών και 
ζητήματα τεχνικής φύσεως που δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου και έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους.  

4. Ο Διευθυντής οφείλει να φροντίζει για την άμεση αποκατάσταση των 
τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν μέσω των υπευθύνων τεχνικών 
υπηρεσιών του δήμου.  

5. Ο Δήμος υποχρεούται να φροντίζει την αποκατάσταση τεχνικών και 
κτιριακών ζητημάτων που προκύπτουν στο διδακτήριο καθώς και την 
επαρκή χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της. 

ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
 

Το σχολείο έχει φροντίσει για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των σεισμών. 
Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται κάτα τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Πραγματοποιούνται ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας με τη συμμετοχή όλων των 
εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι 
γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το χώρο του σχολείου ή αν 
αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση) από το 
προκαθορισμένο σημείο.  

ια. Άλλα θέματα 
– Τηρείται η νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 

– Ο προβλεπόμενος εμβολιασμός του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών είναι 
υποχρεωτικός για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α τάξη. 



– Η διατροφική αγωγή και σίτιση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται εντός της 
αίθουσας εκδηλώσεων. Ο υπεύθυνος/η του Ολοήμερου καθώς και οι εκπαιδευτικοί 
που αναλαμβάνουν τη διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής βοηθούν και 
καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες που αφορούν τη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται 
αυτόνομα. Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων τους. Προτείνεται τα παιδιά να έχουν στο τσαντάκι τους 
πετσέτα, κουτάλι ή πιρούνι, χαρτοπετσέτες και μπουκάλι ή παγούρι με νερό. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μέσω της προβλεπόμενης από το νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων 
των μελών της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές συνθηκών λειτουργίας του 
Σχολείου και τις κατά καιρούς αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του.Βασίζεται 
στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές  
και η τήρησή του από μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς –κηδεμόνες 
αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.Θέματα που δεν 
προβλέπονται από τον κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον 
Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. 

Ο παρών Σχολικός Κανονισμός ισχύει για το σχολικό έτος 2022-23 

 

Έλαβαν γνώση          

Ο Διευθυντής -Σύλλογος Διδασκόντων                         Ο Σύλλογος Γονέων 
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