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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικής μονάδας 

Εισαγωγή 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των 
όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται 
ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά 
στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο 
και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός 
πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής 
ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, 
κ.ά 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε 
όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δηµόσιων 
και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικὲς αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της 
τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.  



2 
 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σηµαίνει αυτόματα την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σὐνολό του. 

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου 
του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του 
Δήμου/της κοινότητας. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή /τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από 
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).   

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε 
όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική 
μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/τριες του 
Σχολείου.  

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων.  

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης 
από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι 
ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 
των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων του. 

 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

  
Το Σχολείο αποτελεί µια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 
συνεργασία των µελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά µε αμοιβαίο σεβασμό 
και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε µέλους της σχολικής κοινότητας.  

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανοµή αρμοδιοτήτων και ευθυνών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι 
αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου 
διαμορφώνουν ἐνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίµα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, 
µεθοδική και αποτελεσµατική λειτουργία του.  

Μέσω των συμφωνηµένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:  

 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηµατικἠς ασφάλειας όλων των μελών της  
σχολικής κοινότητας. 
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 Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις 
ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.  

 Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 
απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτικἠ διαδικασία.  

 Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε µαθητή/τριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

 Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικὠν συνθηκὠν διδασκαλίας, 
µάθησης κι εργασίας. 
 

 

2. Λειτουργία του Σχολείου  
  

 I. Διδακτικό ωράριο  

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια µαθηµάτων του υποχρεωτικού προγράµµατος και τα 
διαλείµματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην 
ιστοσελίδα του Σχολείου. 
Το διδακτικό έτος ορίζεται απὀ την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η  Ιουνίου 
του επόμενου έτους.  
 
ΙΙ. Προσέλευση στο σχολείο  
 
Οι µαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. Το σχολικό 
ωράριο αρχίζει στις 08.00 και ολοκληρώνεται στις 13.50, κατά την επτάωρη λειτουργία 
του.  
Δυστυχώς, οι έκτακτες επιδημιολογικές συνθήκες του κορωνοϊού κατά την τρέχουσα 
σχολική χρονιά οδήγησαν στην υιοθέτηση μέτρων κατά της πανδημίας, 
συμπεριλαμβανομένου ειδικού ωρολογίου προγράμματος, βάσει του οποίου 
προβλέπεται κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης καθώς και διαφορετικά διαλείμματα 
μεταξύ σταθερών μαθητικών ομάδων.  
Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στον χώρο του σχολείου και να 
παρευρίσκονται στην πρωινή σύνταξη και προσευχή. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η 
εξώπορτα του σχολείου κλείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και η έξοδος των 
μαθητών απαγορεύεται αυστηρά. Όσοι προσέρχονται με καθυστἐρηση, για να µην 
δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/µαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα 
στο γραφείο της Διεύθυνσης, προκειμένου να παραλάβουν ειδικό έντυπο σημείωμα 
έγκρισης της εισόδου τους στην τάξη και να γίνουν δεκτοί από τον/την καθηγητή/τρια της 
πρώτης ώρας. Ωστόσο, η καθυστερημένη προσέλευση συνεπάγεται καταχώριση 
απουσίας και η επανάληψη του φαινομένου την ενημέρωση και επικοινωνία με τους 
γονείς – κηδεμόνες. 
 
ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο 



4 
 

  
Οι µαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αµέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.  
Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 
κανένα μαθητή.  
Οι θέσεις των μαθητών µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία µε 
τον υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τµήµατος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται µετά απὀ 
συνεννόηση µε τον/την διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια.  
Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων κανένας µαθητής, απὀ τους προσελθόντες στο σχολείο, 
δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα απὀ την αίθουσα διδασκαλίας.  
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 
διδασκαλίας.  
Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να βγαίνουν έξω από την αίθουσα διδασκαλίας κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος χωρίς την άδεια του/της καθηγητή/τριας τους και χωρίς σοβαρό 
λόγο. Και σε αυτή όμως την περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρονοτριβούν 
περιφερόμενοι/ες ή να παραμένουν στο προαύλιο του σχολείου. 
 
ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο  
 
Οι µαθητές/τριες σε καµία περίπτωση δεν φεύγουν απὀ το σχολείο πριν τη λήξη των 
µαθηµάτων χωρίς άδεια. Η παραβίαση του συγκεκριμένου κανόνα συνιστά σοβαρό 
πειθαρχικό παράπτωμα. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια 
του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεµόνας για να 
προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το παιδί του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο. 
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεµόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του 
πριν τη λήξη των µαθηµάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.  
 
V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  
 
Το Σχολείο µας εφαρµόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεµόνες ενημερώνονται έγκαιρα για 
προγραμματισµένες αλλαγές (π.χ. εκπαιδευτική επίσκεψη, εκδρομή κ.α.), που 
προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως 
επίσης και αλλαγές που σχετίζονται µε αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά 
αντικείμενα.  
Σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος (αυθημερόν) που όμως 
επιφέρει και αλλαγή στην ώρα αποχώρησης των μαθητών από τη σχολική μονάδα, οι 
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται σχετικά μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail/sms) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους, όπως αυτά έχουν 
καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool του σχολείου. 
Για την τρέχουσα σχολική χρονιά στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας 
απέναντι στη νόσο Covid -19 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας ειδικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα. 



5 
 

 
VI. Απουσίες μαθητών  
 
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών/τριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεµόνες τους. Ο γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή/μαθήτριας που 
απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της 
απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο 
κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.  
Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με την εκάστοτε εκπαιδευτική 
νομοθεσία. 
 
VΙΙ. Διαδικασίες ενημέρωσης µαθητών, γονέων και κηδεμόνων  
 
Η ενηµέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται µέσω των ακόλουθων τρόπων:  

 Ιστοσελίδας του Σχολείου.  
 Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαµάτων κ.λπ.  
 Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος 

myschool “αποστολή e-mail” και “sms” καθώς και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 
σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.  
 Μέσω της επἰσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισµένες, απὀ τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών, ηµέρες και ώρες.  
 
 
3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  
 
Ι. Φοίτηση:  
 
Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι καθήκον και 
υποχρέωσή τους. Η συµµετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η 
ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λὀγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο 
όσο και την πρὀοδό τους.  
 
Χαρακτηρισμός Φοίτησης: (Υ.Α. 79942/ΓΔ4/ ΦΕΚ Τεύχος B’ 2005/31.05.2019 ) 
 
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 
απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατά τον 
χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και 
αδικαιολόγητες. 
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Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών των 
δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 
 
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν 
δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 
 
Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν: 
α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των 
προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο 
πρόγραμμα και 
β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες 
απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης. 
 
Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει 
τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος 
επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει 
τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κη-
δεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό 
απουσιών. 
Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου 
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή 
συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι 
λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, 
κρίνονται απαραίτητες. 
Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται 
απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της 
πραγματοποίησής τους. 
Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται 
απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της 
πραγματοποίησής τους. 
Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται 
απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα 
της πραγματοποίησής του, εκτός εάν κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των 
πραγμάτων αδύνατη. 
Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν 
παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο 
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ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-
2017 υπουργική απόφαση (Β' 681), καταχωρίζονται απουσίες. 
 
ΙΙ. Σχολικοί χώροι  
 
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο 
σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι 
µαθητές:  

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό 
περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.  

 Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, 
χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριµµάτων.  

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 
 

Η φθορά της σχολικής περιουσίας υποβαθμίζει την ποιότητα της σχολικής ζωής. Οι 
μαθητές οφείλουν να προστατεύουν την υλικοτεχνική υποδομή του Σχολείου τους (πόρτες, 
παράθυρα, πίνακες, καρέκλες, κουρτίνες, θρανία κ.α.) ωσάν να περιφρουρούν την ατομική 
τους ιδιοκτησία. 
Επισημαίνεται ότι, µαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, 
ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 
κηδεµόνα του.  
 
ΙΙI. Διάλειμμα  
 
Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος οι µαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν στον αὐλειο 
χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους 
διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, 
αφού κλειδώσει την αίθουσα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/τριών.  

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος 
ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι µαθητές/ριες αλληλο-
επιδρούν,  παίζουν αρµονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ἡ δυσκολία αντιμετωπίζουν, 
απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεἰ.  

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή απρόβλεπτου 
διδακτικού κενού να υιοθετούνται από τους μαθητές παιχνίδια που περιλαμβάνουν 
έντονη σωματική άσκηση ή καλλιεργούν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους κ.λπ. 
Τέτοια παιχνίδια αποδεικνύονται συχνά επικίνδυνα με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη 
σωματική τους ακεραιότητα.  
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Οι μαθητές/τριες μπορούν να παίζουν αθλήματα μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής και μόνο με την άδεια των καθηγητών της ειδικότητας και υπό την 
επίβλεψή τους. 

 

ΙV. Εμφάνιση  

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ευπρεπής και ανεπιτήδευτη, τέτοια που 
να ταιριάζει στην ηλικία και τον ρόλο τους, καθώς επίσης και στο σχολικό περιβάλλον. Το 
σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι επίδειξης∙ ως τέτοιο, επομένως, 
επιδιώκει να αναδείξει τη μαθητική ιδιότητα και όχι να προκαλέσει το κοινό αίσθημα με 
εκκεντρικότητες στην ενδυμασία. 

 

 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα -Υποχρεώσεις  

Ο Διευθυντής 

 Είναι υπεύθυνος, μαζί µε τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 
των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 
των µαθητών. 

  Ενηµερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νοµοθεσία, 
τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 
εφαρµογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 Συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος δηµοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/ουσών και των μαθητὠν και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία µε τους 
διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

 Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα 
συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 Λαμβάνει µέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικὠν µέσων και εργαλείων, την 
καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, 
σε περίπτωση φθοράς. 

Οι εκπαιδευτικοί  

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 
περιλαμβάνεται εκπαίδευση -διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η 
πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισµός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση απὀ τη συμβολή και 
την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 
εκπαιδευτικὠν οφείλουν να εναρμονίζονται µε τους στόχους αυτούς.  
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 Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, καθώς 
και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.  

 Αντιμετωπίζουν τους µαθητές µε ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την  
προσωπικότητά τους. 

 Συµβάλλουν στην διαµόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους 
µαθητές αισθήµατα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς για βοήθεια, όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. 

 Αντιμετωπίζουν τους µαθητές µε δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και  δεν 
κάνουν διακρίσεις υπὲρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητὠν.  

 Καλλιεργούν και εµπνέουν σε αυτούς, κυρίως µε το παράδειγµά τους, δηµοκρατική 
συμπεριφορά.  

 Διδάσκουν στους µαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα µε το ισχύον 
πρόγραµµα σπουδών, διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους µαθητές σύμφωνα µε 
τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µε την 
καθοδήγηση των ΣΕΕ και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

 Προετοιµάζουν το µάθηµα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες µεθόδους διδασκαλίας, µε 
βάση τις ανάγκες τα μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

 Αξιολογούν αντικειµενικά την πρὀοδο και την επίδοση των µαθητὠν και 
ενηµερώνουν σχετικά τους γονείς ἡ κηδεµόνες καθώς και τους ἰδιους τους µαθητές. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των µαθητὠν τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν 
κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ὠστε να αντιμετωπισθούν πιθανά 
προβλήµατα.  

 Ενθαρρύνουν τους µαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέµατα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις 
αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

 Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης 
το µαθηµάτων.  

 Συνεργάζονται µε τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την 
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 
σεβόµενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώµατα των μαθητών.  

 Συµβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται απὀ την τάξη 
και το Σχολείο.  

 Ανανεώνουν και εµπλουτίζουν τις γνὠσεις τους, σχετικά µετα διάφορα γνωστικά 
αντικείµεινα και τις επιστήµες της αγωγής τόσο µέσω των διάφορων μορφών 
επιμόρφωσης κι επιστηµονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται 
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θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και µε την 
αυτοεπιµόρφωση.  

 Μεριμνούν για τη δηµιουργία κλίµατος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και 
αμφίδρομης επικοινωνίας µε τους γονείς και κηδεµόνες των μαθητών και τους 
ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.  
 

Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με 
γρήγορους ρυθμούς. Για να µπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σε αυτούς τους 
ρυθµούς πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις µε διαρκή και έγκυρη 
επιμόρφωση.  
 
Οι µαθητές/µαθήτριες  

Η συμπεριφορά των μαθητὠν πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο 
εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικὀ προσωπικὀ, στους συµµαθητές τους, στη σχολική 
περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, 
λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης µορφής.  

Οι µαθητές θα πρέπει να:  

 Αποδίδουν σεβασμό, µε τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 
κοινότητας (καθηγητές, συμμαθητές και όλο το υπόλοιπο προσωπικό). 

 Αποδέχονται πως κάθε µάθηµα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 
αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή. 

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συµµετοχή τους στις διαδικασίες 
λήψης  αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νοµοθεσία, 
συµβάλλοντας στην εφαρµογή αυτών των αποφάσεων.  

 Συµβάλλουν στην εµπέδωση ενός ήρεµου, θετικού, συνεργατικού, συµπεριληπτικού 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χὠρους του Σχολείου. Η προστασία 
του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση ὁλων. Αν προκαλέσουν 
κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α. 

 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικὠν πρακτικών, όπως η 
εξοικονόµηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 
εκπαιδευτικών µέσων.  

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες µε διάλογο, ακολουθώντας 
διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 
 
1. Συζητούν ἀµεσα και ειρηνικά µε αυτόν που έχουν τη διαφορά.  
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2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τµήµατος ή στον Σύμβουλο 
Σχολικής ζωής. 
 |  
3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.  
 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ἡ παρατηρητές βίαιης λεκτικής, 
ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άµεσα και ακολουθούν τα 
παραπάνω βήματα.  

 Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν 
ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το 
µάθηµα, σεβόµενοι το δικαίωµα των συμμαθητών/τριών για μάθηση.  

 Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/τριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 
ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 
δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρὀοδό τους. 

 Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν µε τους γονείς τους, µέσω των 
τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.  

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται µε 
ευγένεια και ευπρέπεια.  

 Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την 
πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.  

VΙ. Άλλα Θέµατα  

Επισημαίνεται ότι:  

 Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ἡ οποιαδήποτε ἀλλη 
χρήση εντὀς των σχολικών χώρων - κτηρίων και υπαίθριων χώρων - απαγορεύεται.  

Ειδικότερα: Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 
επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (tablets, computers, mp3, mp4 players, smart 
watch κ.α.). Η ανάγκη για επικοινωνία με τον κηδεμόνα τους καλύπτεται επαρκώς με τα 
τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. 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 εκπαιδευτικού. 

Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση στο χώρο του σχολείου καθώς επίσης 
και η έκθεση του σχολικού χώρου συμπεριλαμβανομένων των προσώπων και των 
δράσεων μέσα σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο (ανάρτηση σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης της σχολικής ζωής, προσβολή ατομικής προσωπικότητας κ.α.). Η παραβίαση 
των παραπάνω συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 
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 Το κάπνισµα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 
καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον 
λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση απὀ τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται 
την άµεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών µέτρων. 
 

 Σοβαρό κίνδυνο διαφαίνεται να διατρέχουν επίσης οι ανήλικοι κάνοντας χρήση 
συσκευών – δεικτών laser (λέιζερ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8983/29-06-2018 
απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται στους μαθητές να 
έχουν στην κατοχή τους συσκευές – δείκτες laser εντός του σχολικού χώρου και τους 
συστήνεται να αποφεύγεται η χρήση τους γενικά.  
 

 Επιβεβλημένη κρίνεται, επίσης, και η πολιτισμένη συμπεριφορά των μαθητών/τριών 
του σχολείου στον χώρο του κυλικείου. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται τη 
σειρά προτεραιότητας και να ψωνίζουν από αυτό μόνο κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος. 
 

VΙΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος  

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίµατος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας 
αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικὀ χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού 
και υγιούς σχολικού κλίµατος είναι τα ακόλουθα:  

 προαγωγή ατμόσφαιρας αµοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης 
 απαγόρευση της βίας  
 δηµιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό 
 καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας  
 προὠθηση της συνεργατικής µάθησης 
 σύνδεση του Σχολείου µε την οικογενειακή ζωή  
 προαγωγή της ισότητας και της συµµετοχής όλων 

Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι µαθητές/τριες προβαίνουν σε µη αποδεκτές 
συμπεριφορές σε σχέση µε τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέµατα µη αποδεκτής 
συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείµενο συνεργασίας των 
γονέων/κηδεµόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, 
τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής µονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και 
τον/τη Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειµένου να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν απὀ 
οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της 
προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν 
επιτρέπονται.  
Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι µαθητές/τριες να 
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να µάθουν να αναλαμβάνουν την 
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ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του 
µαθητή και της µαθήτριας δεν εναρµονίζεται µε την ιδιότητά του και αποκλίνει από την 
τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό 
έλεγχο, σύµφωνα µε τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία 
του.  
Τα θέµατα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται 
με βάση την κείµενη νοµοθεσία. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται 
παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη 
καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η 
μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε 
το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 
Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της 
επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, 
οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας 
απουσία.  
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά το Συμβούλιο του 
Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 
 
Διαγωγή 
 
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο, με πράξεις 
ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των 
μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και 
αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική 
αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 
Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως 
εξής: 
α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως 
τους κανόνες της σχολικής ζωής. 
β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις 
από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής. 
γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την 
προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η 
επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να 
επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται 
σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η 
ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της. 
Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των 
πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών 
αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών. 
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Όμως οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εξακολουθούν να φέρουν ακόμη και έξω 
από το σχολείο τους τη μαθητική τους ιδιότητα κι ότι κάθε δράση, συμπεριφορά και λόγος 
τους εκπροσωπεί ταυτόχρονα και το σχολείο στο οποίο φοιτούν, την εκπαιδευτική 
οικογένεια στην οποία ανήκουν. Οφείλουν, επομένως, να συναισθάνονται την ευθύνη 
της διαγωγής τους και μετά το πέρας του σχολικού τους ωραρίου. 
 
Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου 
 
Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει τη λήψη των μέτρων 
που θεωρεί απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να 
διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και ενημερώνει τον Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές 
Κοινότητες. 
Για τον σκοπό αυτό μπορεί να αποφασιστεί η συνεργασία με υπευθύνους των 
υποστηρικτικών δομών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εντός του 
σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει επίσης την παιδαγωγική ευθύνη 
τροποποίησης της απόφασης αυτής, αν είναι αναγκαίο. 
 
 
VIII. Σχολικές Δραστηριότητες  
 
Το Σχολείο οργανώνει µια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου, που στόχο 
έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει 
στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. 
Μέσα απὀ αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, 
τις συνδέουν µε την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε 
διάφορα κοινωνικά θέµατα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα 
µαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 
Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες είναι απαραίτητη η 
έγκριση του γονέα/κηδεμόνα μέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, η ισχύς 
της οποίας έχει διάρκεια από την έναρξη έως τη λήξη του διδακτικού έτους.  
Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων σχολικών περιπάτων, 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών καθώς και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα κ.α., οι γονείς/κηδεμόνες 
ενημερώνονται, πέραν της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και με έντυπη υπεύθυνη δήλωση 
την οποία και υπογράφουν. Στην περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας δεν επιθυμεί τη 
συμμετοχή του παιδιού του σε κάποιο από τα παραπάνω οφείλει να έρθει εγκαίρως και 
αυτοπροσώπως στο σχολείο, προκειμένου να υπογράψει αρνητική δήλωση συμμετοχής. 
Κατόπιν τούτου, ο/η μαθητής/τρια παραμένει στο σχολείο κατά την ημέρα της 
πραγματοποίησης της εν λόγω δράσης και παρακολουθεί ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ή μετέχει σε σχολική δραστηριότητα με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28/02/2017 Υ.Α. 
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Το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεµόνων και τη συµµετοχή 
όλων των μαθητών/τριών στις επετειακὲς, µορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις.  
Παράλληλα, αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για τους/τις μαθητές/τριες η συμμετοχή 
τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται από το διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (χορωδία-εικαστικά-θέατρο-αγωγής 
υγείας-βιβλιοθήκης κ.α.). Για τα προγράμματα αυτά οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται 
από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του προγράμματος και υπογράφουν έντυπη 
υπεύθυνη δήλωση. 
Πάντως, προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη συνεργασία μεταξύ 
μαθητών – καθηγητών – γονέων/κηδεμόνων, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επιδίδουν 
στους κηδεμόνες τους τα γραπτά υπηρεσιακά σημειώματα που τυχόν παραλαμβάνουν 
από τη Διοίκηση του σχολείου. 
 
 ΙΧ. Άλλα θέματα 
 
Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας  
 
Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απὠλειας  χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που 
οι µαθητές φέρουν τυχόν µαζί τους.  
 
 
4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/κηδεμόνων-Σχολείου  
 
 
I. Σηµασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας  
 
Πολύ σηµαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίµατος 
που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδοµητικἠ συνεργασία µε τους 
γονείς/κηδεμὀνες των μαθητών/τριών και µε τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του 
παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεµόνων προς το 
Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.  
Οι γονείς/κηδεµόνες είναι σηµαντικό να συνεργάζονται στενά µε το Σχολείο, προκειµένου 
να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, 
συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται απὀ το Σχολείο. 
Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεµόνων µε 
τους εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/τρια του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων 
που τυχόν προκύψουν.  
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας δέχεται τους γονείς/κηδεμόνες σε 
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για τις οποίες οι τελευταίοι ενημερώνονται με σχετικό 
έντυπο. 
 
ΙΙ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
  
Οι γονείς/κηδεµόνες των μαθητὠν/τριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 
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Γονέων/Κηδεµόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως 
σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεµόνων βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τον/τη 
Διευθυντή/τρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσὠν του Σχολείου, αλλά και µε τον/την 
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 
 
ΙΙΙ. Σχολικό Συμβούλιο 
 
Σε κάθε σχολική µονάδα λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται 
από: α) τον Διευθυντή, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου β) δύο 
εκπροσώπους του οικείου Δήμου – στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Νίκαιας – 
Αγ.Ι.Ρέντη – εκ των οποίων ο αιρετός εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου γ) Τρεις (3) 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, δ) Έναν (1) 
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων με τον νόμιμο αναπληρωτή του.  
Στο Σχολικό Συμβούλιο μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της 
μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με απόφαση του δεκαπενταμελούς 
μαθητικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας. 
Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα υποχρεωτικά 
τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως, όποτε κρίνεται απαραίτητο από 
τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
 
Ἐργο του Σχολικού Συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Σχολείου 
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και 
οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.  
 
IV. Η σηµασία της σύµπραξης όλων  
 
Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη απὀ τη 
σύμπραξη όλων – μαθητών/τριών, εκπαιδευτικὠν, Διευθυντή/τριας, Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης –, για να επιτύχει στην αποστολή 
του. 
 
5: Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους  
 
 
Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  
 
Ο/Η Διευθυντής/τρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία µε τον 
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσὠν του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των ἑκτακτων αναγκών εντός του σχολικού 
χώρου.  
Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο µόνο 
του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεµόνες τους. Όσον αφορά την προστασία 
από σεισμούς κ φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου 
Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, µε την υλοποίηση 
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ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο/η Διευθυντής/τρια 
ενημερώνει τους/τις µαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεµόνες, για τους βασικούς 
κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.  
Τέλος, σε καταστάσεις πανδηµίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
µαθητές/τριες, γονείς/κηδεµόνες, Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 
Φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής µονάδας και την ασφάλεια των µελών της.  
 
ΙΙ. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης  
 
Ενδεικτικό σχέδιο:  
 

 
 
III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκὠν  
 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 
διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιµότητας.  
 
 
6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρµογής του  
 
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία και στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του απὀ τους/τις µαθητές/τριες, 
τους Εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεµόνες µε αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό 
θεσμικό ρόλο τους, ώστε να ἐχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρµογή, αποτελεί 
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προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο 
μπορεί το Σχολείο να οικοδοµήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.  
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση απὀ τον/τη Διευθυντή/τρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, 
σύμφωνα µε τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήµης και την εκπαιδευτική νοµοθεσία, σε 
πνεύμα συνεργασίας με όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας.  
 
Ο κανονισμός κοινοποιείται σε ὀλους τους γονείς/κηδεµόνες των μαθητών/τριών προς 
ενηµέρωσή τους.  
 

Νίκαια, 2 Δεκεμβρίου 2021 
Ο Διευθυντής 

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 


