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Περιςτερίου για το ςχ. ζτοσ 2022-23 

 

Με τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ προςδιορίηονται οι άξονεσ αναφοράσ και οι 
ειδικότεροι κανόνεσ, ςχετικά με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
Κφριο ςτόχο αποτελεί θ αρμονικι ςυνεργαςία μεταξφ των μελών τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
ζτςι ώςτε να εκπλθρώνεται και να προάγεται το ζργο του Σχολείου. 

Πρωταρχικό αντικείμενο του ςχολικοφ κανονιςμοφ, αποτελεί θ διαμόρφωςθ ενόσ 
παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ τζτοιου ώςτε, να αποβλζπει ςτθν ικανοποίθςθ των 
προςδοκιών όλων των μελών τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Η προώκθςθ των δθμοκρατικών αξιών, ο αποκλειςμόσ κάκε μορφισ βίασ και ρατςιςμοφ, ο 
αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, θ κοινωνικοποίθςθ αποτελοφν 
τα κφρια ςυςτατικά για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

‘Ζνα ευνοϊκό περιβάλλον ςχολικισ ηωισ διαμορφώνει κετικά τθν ςυνολικι ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ των μακθτών. Οι μακθτζσ οφείλουν να ςζβονται το δικαίωμα των 
ςυμμακθτών τουσ για μάκθςθ και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδαςκαλία. Για το 
λόγο αυτό φζρονται με ευπρζπεια, ςεβαςμό και ευγζνεια προσ όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και προσ όλα τα πρόςωπα που 
βοθκοφν το ςχολικό ζργο. 

 

Για τουσ μακθτζσ μασ 

Το κακθμερινό ωράριο του ςχολείου ξεκινά ςτισ 8:15 και τελειϊνει ςτισ 14:10. Σε αυτό το 
χρονικό διάςτθμα ο/θ μακθτισ/τρια, για λόγουσ προςταςίασ του/τθσ, επιτρζπεται να 
φφγει από το χώρο του ςχολείου μόνο με τθν άδεια (ςθμείωμα) του Διευκυντι. Η πόρτα 
ειςόδου παραμζνει κλειδωμζνθ. 

Η είςοδοσ ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα γίνεται από τθν οδό Ευκαλφπτου και δεν επιτρζπεται 
θ προςζλευςθ ι θ αποχώρθςθ μακθτι/τριασ από οποιοδιποτε άλλο ςθμείο, για λόγουσ 
προςωπικισ του αςφάλειασ.  

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να φζρουν κακθμερινά τα βιβλία και τθν γραφικι φλθ που 
απαιτείται, ςφμφωνα με το  ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ  

Οι αίκουςεσ κλειδώνονται από τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ, ώςτε να 
προςτατεφονται τα προςωπικά αντικείμενα κάκε μακθτι 

Δεν επιτρζπεται θ παραμονι ςτουσ διαδρόμουσ των ορόφων και ςτον χώρο 
μπροςτά από το κυλικείο (εκτόσ αν οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν το επιτρζπουν). 

Αν ζνα τμιμα ζχει ενδιάμεςο κενό, οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο προαφλιο και δεν 
απομακρφνονται από το ςχολείο. 

Κατά τθ διάρκεια των διδακτικών ωρών του θμεριςιου προγράμματοσ του ςχολείου, οι 
μακθτζσ/τριεσ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να βρίςκονται εντόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ, 



εκτόσ αν διακζτουν αιτιολογθμζνθ άδεια από τον Διδάςκοντα ι τθ Διεφκυνςθ του 
ςχολείου. 

Φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ προςζλευςθ τουσ ςτθν αίκουςα μετά τα διαλείμματα και δεν 
παρακωλφουν τθν διεξαγωγι του μακιματοσ. Κατά τθν επιςτροφι ςτισ αίκουςεσ, ο 
μακθτισ/ρια δεν επιτρζπεται να φζρει μαηί του φαγθτά, αναψυκτικά κλπ 

Θα πρζπει να φροντίηουν για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των χώρων του ςχολείου. 

Να προςτατεφουν από κακόβουλεσ ενζργειεσ και καταςτροφζσ το κτιριο και τον 
εξοπλιςμό του ςχολείου. 

Για λόγουσ υγείασ, και ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, το κάπνιςμα απαγορεφεται ςε όλουσ 
τουσ χώρουσ του ςχολείου. 

Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου εντόσ τθσ αίκουςασ 
διδαςκαλίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία του 
μακιματοσ. 

Απαγορεφεται θ βιντεοςκόπθςθ , φωτογράφθςθ κακϊσ και θ χριςθ  ςυςκευϊν ιχου ςε 
όλουσ τουσ χώρουσ του ςχολείου. 

Δεν επιτρζπεται θ πρόςκλθςθ, από μακθτι ςε φίλουσ και γνωςτοφσ (εξωςχολικοφσ) για 
ςυνάντθςθ ςτο χώρο του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ. 

 

Αποκλίςεισ από τουσ παραπάνω κανόνεσ οδθγοφν ςτθν λιψθ 
παιδαγωγικϊν μζτρων ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ιςχφει. 

 

Θζματα φοίτθςθσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ, οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ενθμερώνουν με κάκε πρόςφορο 
μζςο  το ςχολείο ςε περίπτωςθ απουςίασ. Θζματα απουςιών ρυκμίηονται ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να ενθμερώνει τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ είτε με e-mail, είτε με sms, για τισ απουςίεσ των 
μακθτών/τριών όταν αυτζσ υπερβαίνουν τισ 30 (μθνιαία ενθμζρωςθ). 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ μποροφν να ενθμερώνονται για τθν επίδοςθ των παιδιών τουσ, 
επιςκεπτόμενοι το Σχολείο ςφμφωνα με το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ. 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ κα πρζπει να ενθμερώνουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου, για κάκε 
κζμα που ενδεχομζνωσ κα επθρεάςει τθν επίδοςθ και τθν ςυμπεριφορά των παιδιών 
τουσ, κακώσ και για κζματα υγείασ που κα πρζπει να γνωρίηει το ςχολείο (π.χ αλλεργίεσ, 
φάρμακα κλπ) 

 

Μζτρα πρόλθψθσ, προςταςίασ και αποφυγισ τθσ διαςποράσ του Covid-19 

Το κυλικείο λειτουργεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. Απαγορεφεται θ αγορά 
προϊόντων από delivery. 



Η χριςθ μάςκασ από όλουσ τόςο ςτουσ εςωτερικοφσ χώρουσ όςο και ςτουσ εξωτερικοφσ 
χώρουσ  ςυνίςταται αλλά δεν είναι υποχρεωτικι.  

Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκών κα πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι  κανόνεσ ατομικισ 
υγιεινισ. 

Για αποφυγι του ςυνωςτιςμοφ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ και παραμονι των μακθτϊν 

ςτο χϊρο των γραφείων, αν δεν υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ. 

Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι/τριασ λόγω ςυμπτωμάτων που ςχετίηονται με covid-19 

(με ςυχνότερα πυρετό και βιχα), κα πρζπει να υπάρχει άμεςθ ενθμζρωςθ του ςχολείου. 

Κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ τιρθςθ όλων των επιμζρουσ μζτρων για τθν αποφυγι 

διαςποράσ τθσ πανδθμίασ, όπωσ κάκε φορά αναπροςαρμόηονται από το Υπουργείο 

Παιδείασ και τον ΕΟΔΥ. 

 

Εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ 

Σε περίπτωςθ ζκτακτου ι απρόβλεπτου γεγονότοσ, το οποίο κακιςτά αδφνατθ ι 

ιδιαιτζρωσ δυςχερι τθ διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε τμιμα/τμιματα του 

Σχολείου ι ςε ολόκλθρθ τθ ςχολικι μονάδα, όπωσ ενδεικτικά, θ διάδοςθ του κορωνοιοφ 

Covid-19, θ παρεμπόδιςθ από οποιοδιποτε φυςικό πρόςωπο τθσ πρόςβαςθσ των 

μακθτών/τριών και/ι εκπαιδευτικών ςτουσ χώρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, το ςχολείο 

είναι υποχρεωμζνο να παρζχει ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

 Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ είναι υποχρεωτικι τόςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και 

για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. 

 


