3Ο Δημοτικό χολείο Αριδαίας
Εσωτερικός Κανονισμός χολείου
ΕΙΑΓΩΓΗ
Με ηνλ όξν «ζρνιηθόο θαλνληζκόο» ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ησλ θαλόλσλ πνπ
απνηεινύλ πξνϋπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελόριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά
ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε δηακόξθσζε ελόο
παηδαγσγηθνύ θαη δηδαθηηθνύ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο
ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνύζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκό, κε αλνρή θαη
αλαγλώξηζε. Σην πιαίζην απηό ν όξνο «ζρνιηθή πεηζαξρία» απνθηά δεκνθξαηηθό
πεξηερόκελν θαη αλαδεηθλύεηαη ζε βαζηθό πνηνηηθό ζηνηρείν ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνθξαηηθνύ
ζρνιείνπ. (ΥΠΑΙΘ)
Η ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πνηόηεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ
καζεηή θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο ελδνζρνιηθήο δσήο, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο
θαη ηεο ζέζπηζεο ιεηηνπξγηθώλ θαλόλσλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν.
Οη θαλόλεο απηνί απνξξένπλ είηε από ηελ ζρνιηθή λνκνζεζία, είηε είλαη απνθάζεηο ηνπ
Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη έρνπλ ζαλ ζθνπό λα πεξηγξάςνπλ ηηο ππνρξεώζεηο θαη λα
πξνθπιάμνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε
όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.
ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ
Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζέζπηζε ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ καο είλαη:
 Η δημοκπαηική οπγάνωζη ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ .
 Ο ζεβαζμόρ ζηη διαθοπεηικόηηηα ηων μελών.
 Η δημιοςπγία θεηικού κλίμαηορ ζςνεπγαζίαρ ,αλληλεγγύηρ και ςπεςθςνόηηηαρ
πος πποάγοςν ηην ομαλή λειηοςπγία ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ.
 Η δςναηόηηηα εθαπμογήρ ηων διαηάξεων όπος η πειθαπσία αποηελεί μέζο για
ηην πποζωπική ππόοδο κάθε αηόμος.
 Η δςναμική ηων κανόνων και η αναπποζαπμογή ηοςρ με κπιηήπιο ηιρ ανάγκερ
ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ.
Α. ΕΓΓΡΑΥΕ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΕΓΓΡΑΥΕ
Σηελ Α΄ Γεκνηηθνύ εγγξάθνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο:
α. Τα παηδηά πνπ θνίηεζαλ ζε Νεπηαγσγείν θαη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία αλήθνπλ
ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ,






β. Όζα έρνπλ αδέιθηα ηα νπνία θνηηνύλ ήδε ζην ζρνιείν,
γ. Τα παηδηά ησλ απνθνίησλ
Οη εγγξαθέο ζην ζρνιείν αξρίδνπλ θαη ιήγνπλ ζηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ θαζνξίδεη
ν λόκνο. Η εγγξαθή δηελεξγείηαη από ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο. Η έλλνηα θαη ε έθηαζε ηεο
θεδεκνλίαο νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.(Ν.201/αξζξν7)
Σηηο άιιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ επαλεγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζην
Σρνιείν θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο,
καζεηέο από άιια ζρνιεία κεηά από έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Α1.Προσέλευση-Αποχώρηση μαθητών
Η πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη από ηηο 7:55 σο ηηο 8:10 π.κ. από ηελ πίζσ είζνδν
ηνπ ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Δκκαλνπήι Παπά.
Oη καζεηέο πνπ κεηαθηλνύληαη κε ην ιεσθνξείν, αλ έξζνπλ λσξίηεξα, παξακέλνπλ ζ’ απηό
κέρξη λα έξζεη ν εθπαηδεπηηθόο ππεξεζίαο. Οη καζεηέο αθήλνπλ ηηο ζάθεο ηνπο ζηελ ηάμε
ηνπο θαη πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν πξνζεπρήο.
Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο, δελ εηζέξρνληαη ζην
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (ηάμεηο, δηαδξόκνπο θαη αύιεην ρώξν)-εθηόο αλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε
ελεκέξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη απνρσξνύλ κόιηο ρηππήζεη ην θνπδνύλη ηεο έλαξμεο ησλ
καζεκάησλ.
Η θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε νδεγεί ζε δηαθνπή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο
άπνςεο όηη κπνξεί ν καζεηήο λα θαζπζηεξεί ρσξίο ζπλέπεηεο.
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη καζεηέο θαζπζηεξήζνπλ θαη έξζνπλ ηελ ώξα ηεο πξνζεπρήο,
ζηέθνληαη ζην πιάη θαη πεξηκέλνπλ κε ππνκνλή .Δθόζνλ ε πόξηα έρεη θιεηδώζεη, ζα
πξνζέιζνπλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ από ηελ κπξνζηηλή είζνδν ηεο νδνύ Παύινπ Μειά
ζπλνδεπόκελνη από ηνλ γνλέα/ θεδεκόλα θαηά ην 1 ν δηάιεηκκα 9:40-!0:00 π.κ θαη όρη ζηε
δηάξθεηα ηνπ 1νπ δηδαθηηθνύ δίσξνπ.
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ε πόξηα εηζόδνπ ζα θιεηδώλεη ζηηο 8:20π.κ.
Η πόξηα ζα αλνίγεη:α)Σηηο 12:25 γηα ηελ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ ηεο Α θαη Β ηάμεο. β)Σηηο
13:15 γηα ηηο ηάμεηο Γ, Γ, Δ, ΣΤ. γ)Σηηο 14:00 εθόζνλ πξνβιέπεηαη επηάσξν από ην
πξόγξακκα ηεο εκέξαο γηα ηηο ηάμεηο Δ θαη ΣΤ.
Όηαλ έρεη θαθνθαηξία νη καζεηέο ηεο Α θαη Β ηάμεο απνρσξνύλ από ηελ κπξνζηηλή είζνδν
ηεο Π. Μειά. Οη καζεηέο πνπ κεηαθηλνύληαη κε ιεσθνξείν απνρσξνύλ θαζεκεξηλά ζηηο 14:00
κ.κ, αθνύ θαηακεηξεζνύλ από ηνλ εθεκεξεύνληα εθπαηδεπηηθό, από ηελ ίδηα είζνδν θαζώο
θαη νη
καζεηέο ηνπ Οινήκεξνπ.
Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ αλαρώξεζή ηνπο, ηνπο
πεξηκέλνπλ έμσ από ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη πξέπεη λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ
παξαιαβή ηνπο. Κάζε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ πνπ
ζρνιλνύλ, αιιά θαη γηα όζνπο ζπλερίδνπλ ην κάζεκα.
Η επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο βαξαίλεη απνθιεηζηηθά
ηνλ γνλέα/θεδεκόλα. Οη γνλείο-θεδεκόλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ
παηδηώλ ηνπο θαη λα ελεκεξώλνληαη από ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ζρνιείνπ.

Α2.Ώρες λειτουργίας του σχολείου
Τα καζήκαηα αξρίδνπλ ζηηο 8.10΄π.κ. θάζε κέξα θαη ιήγνπλ ζηηο 14.00΄κ.κ ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηζρύεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.
Τν Οινήκεξν Σρνιείν ιεηηνπξγεί από ηηο 12.35΄κ.κ θαη ιήγεη ζηηο 16.15΄κ.κ. αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηζρύεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολείου:
Τν ζρνιείν καο εθαξκόδεη ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα πνπ ηζρύεη γηα ηα 6/ζέζηα θαη άλσ
Γεκνηηθά Σρνιεία όπσο απηό νξίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Γηακνξθώλεηαη από ην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ κε βάζε απηέο ηηο
απνθάζεηο θαη κνηξάδεηαη ζηα παηδηά από ηελ πξώηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
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Υποδοχή μαθηηών
1η διδακηική πεπίοδορ (1η και
2η ώπα)
Διάλειμμα
2η διδακηική πεπίοδορ (3η και
4η ώπα)
Διάλειμμα
5η ώπα(*2)
Διάλειμμα
6η ώπα
Διάλειμμα
7η ώπα για ηιρ Ε΄ & ΣΤ΄
ηάξειρ

Ολοήμερο
12:35 - 13:15
1η Διδακηική ώπα
13:15 - 13:20 Διάλειμμα
13:20 - 14:00
2η Διδακηική ώπα
14:00 - 14:40 Φαγηηό - Ξεκούπαζη Φαλάπωζη
14:40 - 14:50
Διάλειμμα
14:50 - 15:30
3η Διδακηική ώπα
15:30 - 15:40 Διάλειμμα
15:40 - 16:15
4η Διδακηική ώπα

Β. ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Προσευχή
Η πξσηλή ζπγθέληξσζε κπξνζηά ζηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ απνηειεί
ην αλαγθαίν θύξνο ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ε κνλαδηθή επθαηξία ζε
θαζεκεξηλή βάζε ,όπνπ ε ζρνιηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσκέλε θαη γίλνληαη νη
αλαγθαίεο αλαθνηλώζεηο θαη επηζεκάλζεηο γηα ην εθπαηδεπηηθό έξγν.
Σηηο 8:10 πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή πξνζεπρή ησλ καζεηώλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ
κε επζύλε ησλ εθεκεξεπόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ ε πξνζεπρή πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν εθδειώζεσλ. Οη
αιιόζξεζθνη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα κελ κεηέρνπλ αιιά νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ
ηεξόηεηα ηεο ζηηγκήο .
Β1.Υοίτηση
Η θνίηεζε ησλ καζεηώλ ζην Γεκνηηθό Σρνιείν ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία
είλαη ππνρξεσηηθή. Γη απηό πξέπεη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ λα είλαη ηαθηηθή ,ελεξγόο θαη
ζπζηεκαηηθή. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε θαζώο θαη ε ηήξεζε ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ
δηδαθηηθώλ σξώλ , δείρλνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζεβαζκνύ πνπ πξέπεη λα
ππάξρεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ. Σε πεξίπησζε ειιηπνύο
θνίηεζεο γη α δηάθνξνπο ιόγνπο (πγείαο, νηθνγελεηαθνύο ) εθαξκόδνληαη νη λόκνη πνπ
ηζρύνπλ.
Κξίλεηαη ζθόπηκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ καζεηή θαη εθόζνλ ζπκθσλνύλ νη γνλείο, αλ
ππάξρεη νπνηνδήπνηε άιιν πξόβιεκα πγείαο, πνπ δελ θαιύπηεηαη από θαηά λόκν ηαηξηθέο
βεβαηώζεηο, λα ελεκεξώλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
Οθείινπλ λα έρνπλ πξνζθνκίζεη ην Αηνκηθό Γειηίν Υγείαο Μαζεηή πιήξσο ζπκπιεξσκέλν
έσο ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ
ηνπο ζηα νινήκεξα ηκήκαηα (Υπεύζπλεο Γειώζεηο, Βεβαηώζεηο εξγαζίαο θαη αηηήζεηο
εγγξαθήο). Γηαθνξεηηθά ην παηδί ηνπο ζα παξαθνινπζεί κόλν ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο,
δε ζα ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη πηζαλόλ λα κελ βαζκνινγεζεί γη’ απηό ην
κάζεκα ζην αληίζηνηρν ηξίκελν. (ΥΠΔΠΘ - Γ4/1129/4.10.89 )
Β2.Απουσίες
Σε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή /ηξηαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ην ζρνιείν ην αξγόηεξν
ηε δεύηεξε κέξα θαη ν γνλέαο /θεδεκόλαο λα δηθαηνινγεί ηηο απνπζίεο κε ππεύζπλε δήισζε ή
κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε, γηα απνπζία κεγαιύηεξε ησλ δύν εκεξώλ. Η ελεκέξσζε ησλ
απόλησλ γηα ηε δηδαθηέα ύιε γίλεηαη από ζπκκαζεηέο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ αξρώλ ηεο
αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.
Β3.Ενδυμασία -Εμφάνιση
Οη καζεηέο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν κε εππξέπεηα. Τόζν ε ελδπκαζία ηνπο
όζν θαη ην θνύξεκά ηνπο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί θαη λα απνηειεί αηηία ζρνιίσλ. Οη καζεηέο
ηεο Ση ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ,νη νπνίνη ζπλνδεύνπλ ηε ζεκαία ζε ζρνιηθέο εθδειώζεηο ,ζε θάζε

πεξίπησζε επηβάιιεηαη λα θνξνύλ ηελ ελδπκαζία ηεο παξέιαζεο.
Β4.χολικοί χώροι-Διάλειμμα
Κυλικείο
Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θπιηθείνπ είλαη ε θαζαξηόηεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ
ειέγρνληαη ηδηαηηέξσο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πγεία καζεηώλ θαη πξνζσπηθνύ.
Παξέρεη είδε ηξνθώλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ θαη ηνπ ΥΠ.ΥΓ. θαη
αθνινπζεί πηζηά ηηο πγεηνλνκηθέο ππνδείμεηο ηεο λνκνζεζίαο(.ΦΔΚ242/9-2-2014)Ο
ππεύζπλνο ηνπ θπιηθείνπ νθείιεη λα αζθαιίδεη ην θπιηθείν θαη λα απνθιείεη ηελ πξόζβαζε
καζεηώλ γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ.
Βιβλιοθήκη
Σην ζρνιείν ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε(2000 βηβιίσλ πεξίπνπ) ζε θαζνξηζκέλεο
ώξεο θαη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Κάζε καζεηήο κπνξεί λα δαλεηζηεί βηβιίν γηα όζεο εκέξεο
νξίδνπλ νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί ηεο βηβιηνζήθεο. Τν δαλεηδόκελν βηβιίν ηεο βηβιηνζήθεο
πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, αιιηώο ν καζεηήο νθείιεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη
κε άιιν θαηλνύξγην.
 Φξνληίδνπλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο επηαμίαο ησλ εζσηεξηθώλ θαη
εμσηεξηθώλ ρώξσλ. Πεηνύλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη
γίλνληαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
 Οη καζεηέο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ζε θαιή θαηάζηαζε ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο , ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηα όξγαλα πνπ ην ζρνιείν ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα απνθεύγνπλ
λα γξάθνπλ επάλσ ζηα ζξαλία, ζηνπο ηνίρνπο θηι. Κάζε πιηθή δεκηά βαξύλεη ηνπο γνλείο
/θεδεκόλεο ηνπ καζεηή.
Διάλειμμα
Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ,πξέπεη λα δηέπεη ηνπο θαλόλεο ηνπ
αιιεινζεβαζκνύ, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ραξάο θαη ηεο μεγλνηαζηάο.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο , ην νπνίν είλαη ρξόλνο παηρληδηνύ , αλάπηπμεο,
θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ηθαλνπνίεζεο βηνινγηθώλ αλαγθώλ, όινη νη καζεηέο /ηξηεο
εμέξρνληαη ζην πξναύιην θαη δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ κέζα ζηηο αίζνπζεο θαη
γεληθόηεξα ζην δηδαθηήξην.
 Οη καζεηέο /ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ,όηαλ θαηεπζύλνληαη ζην πξναύιην ή
όηαλ θαηεπζύλνληαη πξνο ηηο αίζνπζεο ηνπο απαγνξεύεηαη λα ηξέρνπλ, λα ζπξώρλνληαη,
λα ζπλσζηίδνληαη ή λα δηαπιεθηίδνληαη.
 Όινη νη καζεηέο βγαίλνπλ από ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηεο ηάμεο .Γελ επηηξέπεηαη λα κπαίλνπλ ζε άιιεο αίζνπζεο θαη λα πεηξάδνπλ ηηο ζάθεο
άιισλ καζεηώλ.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο θξνληίδνπλ λα θάλε θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε
ζσκαηηθή ηνπο αλάγθε. Παίδνπλ θαη θηλνύληαη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη ρσξίο λα καιώλνπλ
ζηνπο ρώξνπο πνπ ηνπο ππνδεηθλύνπλ νη εθεκεξεύνληεο εθπαηδεπηηθνί. Γελ παίδνπλ
πνδόζθαηξν κε κηθξναληηθείκελα ή κπάιεο.
 Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ησλ καζεηώλ ζην πξναύιην

,νξίδεηαη από ηνπο δαζθάινπο ππεξεζίαο ν ρώξνο παξακνλήο ηνπο. Οη αδηάζεηνη καζεηέο
θάζνληαη ζηνλ ρώξν ησλ εθδειώζεσλ. Καλέλαο δε κέλεη κέζα ζηελ αίζνπζα ζε ώξα
δηαιείκκαηνο.
 Φξεζηκνπνηνύλ ηηο ηνπαιέηεο ζύκθσλα κε ην θύιν ηνπο θαη δελ εηζέξρνληαη ζηηο
ηνπαιέηεο ηνπ άιινπ θύινπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα
θαλέλα ιόγν. Τεξνύλ ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο (ηα ραξηηά ζηνπο θάδνπο,
πιύζηκν
ησλ ρεξηώλ, θιείζηκν ηεο βξύζεο).
 Αλ δεκηνπξγεζεί θάπνην πξόβιεκα νη καζεηέο απεπζύλνληαη ζηνπο εθεκεξεύνληεο
εθπαηδεπηηθνύο.
Β5.υμπεριφορά-Δικαιώματα –Τποχρεώσεις μαθητών
Η ηάμε θαη ε εξεκία είλαη πξναπαηηνύκελεο ζπλζήθεο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ώζηε
λα παξαρζεί ζρνιηθό έξγν ζηνλ γλσζηηθό ,ςπρνθηλεηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα.
 Κάζε καζεηήο πνπ εγγξάθεηαη ζην ζρνιείν είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα δηαηεξεί
ηελ θαιή εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ ηόζν κέζα όζν θαη έμσ από ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Οη
θαινί ηξόπνη θαη ε επγέλεηα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ καζεηή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε
ηνλ δηεπζπληή ,ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ
ζρνιείνπ.
 Οη καζεηέο ζεβόκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο ζηε κάζεζε απνθεύγνπλ
ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνύλ ζε δηάζπαζε πξνζνρήο.
 Απαγνξεύνληαη νη ρεηξνλνκίεο, νη ρεηξνδηθίεο, ηα επηθίλδπλα παηρλίδηα, ε επηζεηηθόηεηα ,ε
ζσκαηηθή, ε ιεθηηθή θαη ςπρνινγηθή βία.
 Πξνζέρνπλ ζην κάζεκα θαη δεηνύλ ηνλ ιόγν γηα λα ιύζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο, λα
δηαηππώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη κεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Σέβνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ,ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε
επγέλεηα θαη ιεπηόηεηα δίρσο λα πξνζβάιινπλ ή λα ζίγνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ ζπκκαζεηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
 Έρνπλ καδί ηνπο ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηα πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο.
 Οη καζεηέο πνπ απαιιάζζνληαη από ην λόκν από ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ
παξακέλνπλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, δελ παξαθνινπζνύλ ηε δηδαζθαιία θαη
αζρνινύληαη κε ηα άιια ηνπ καζήκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ
κάζεκα άιιεο εηδηθόηεηαο.
 Μπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ πξόνδό ηνπο θαη ηνπο ηξόπνπο βειηίσζήο ηνπο κε ηε
ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο θαη εθόζνλ ν /ε εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη ππεξεζία.
 Γελ πεηξάδνπλ ηα πξάγκαηα ησλ άιισλ.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πάλε ζηελ ηνπαιέηα κόλν ζε έθηαθηε αλάγθε θαη κε
ζπλνδεία ζπκκαζεηή/ηξηαο.
 Σε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα βγνπλ από ηελ αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
,δεηνύλ ηελ άδεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ν νπνίνο θαη ζα θξίλεη αλ ζα επηηξέςεη ηελ έμνδν ηνπ
καζεηή.
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαζώο ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαιύπηεηαη
από ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν.
 Όηαλ έρνπλ Γπκλαζηηθή κεηαθηλνύληαη ρσξίο λα θάλνπλ θαζαξία, ζεβόκελνη ηνπο








ζπκκαζεηέο ηνπο, πνπ εθείλε ηελ ώξα θάλνπλ θάπνην άιιν κάζεκα.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθώλ ,αλαςπθηηθώλ, ηζίριαο ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο.
Όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα νη καζεηέο ,κεηά από άδεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
θαη αθνύ πάξνπλ όηη ρξεηάδνληαη , εμέξρνληαη από ηελ αίζνπζα θαη βγαίλνπλ ζηελ απιή
ηνπ ζρνιείνπ.
Οη καζεηέο ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ νθείινπλ λα θέξλνπλ ην θαγεηό ηνπο θαηά ηελ
πξσηλή πξνζέιεπζε ηνπο ή νη γνλείο ηνπο ην κεζεκέξη ζηε 1:15-1:20 θαη λα ην
ηνπνζεηνύλ ζην ςπγείν ηεο αίζνπζαο ηνπ Οινήκεξνπ.
Απνθιίζεηο ησλ καζεηώλ από ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαη
ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζεσξνύληαη
παξαπηώκαηα.
Δίλαη απηνλόεην όηη νη πνηλέο σο εμσηεξηθό θίλεηξν έρνπλ θησρά απνηειέζκαηα ζηελ
αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη πξνηηκώληαη ζαλ ηελ έζραηε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Ωζηόζν νη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη θάπνηεο
επηπηώζεηο αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηά ηεο, ώζηε λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ησλ
επηινγώλ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεύζπλνη πνιίηεο.
Τν ζρνιείν πηνζεηεί ηελ πξαθηηθή ηεο επαλνξζσηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη όρη ηελ ηηκσξία.
Σε πεξίπησζε απξεπνύο ζπκπεξηθνξάο καζεηή /ηξηαο ν δηεπζπληήο, ν εθπαηδεπηηθόο, νη
γνλείο, ν ζρνιηθόο ζύκβνπινο , ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ζπδεηνύλ θαη ζπλαπνθαζίδνπλ
γηα ηνλ ηξόπν επαλόξζσζεο, κε ζηόρν ηα παηδηά λα ληώζνπλ αζθαιή θαη επηπρηζκέλα
ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
Σην παηδαγσγηθό απηό πιαίζην νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη είλαη:
o Παξαηήξεζε
o Σπδήηεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό
o Δλεκέξσζε ηνπ δηεπζπληή
o Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ γνλέα / θεδεκόλα
o Δλεκέξσζε ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ

Μαζεηήο θαη εθπαηδεπηηθόο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ αθνινπζνύλ
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηή θαη
πξνζππνγξάθνπλ πξσηόθνιιν πξέπνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Σε θάζε πεξίπησζε ελεκεξώλεηαη
γξαπηώο ν γνλέαο ή θεδεκόλαο.
o Παξαπνκπή ζε αξκόδηνπο θνξείο κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ γνλέα /θεδεκόλα
γηα ζπλεξγαζία θαη δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
o Σπδήηεζε ζηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ
o Αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο.
(Π.Γ 201/98 (ΦΔΚ 161, η. Α') άξζξν 13 παξ. 8)
Δπηπιένλ κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ /θεδεκόλσλ εθαξκόδεηαη:
o Παξακνλή ζηνλ ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη δηάβαζκα θάπνηνπ βηβιίνπ ηεο επηινγήο
ηνπ, κε ηελ επηηήξεζε εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο.
o Απνρή από ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο .
Β6. χολικές Δραστηριότητες


Σπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο ζρνιηθέο εθδειώζεηο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο,



παξειάζεηο, εθθιεζηαζκό. Δθαξκόδνπλ θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα, πεξηβαιινληηθέο
δξάζεηο(αλαθύθισζε ραξηηνύ, κπαηαξηώλ, ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, ιαδηνύ )παίξλνπλ
πξσηνβνπιίεο ,δηαηππώλνπλ ηδέεο θαη αλαπηύζζνπλ ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Σηηο εθδξνκέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νη καζεηέο αληηιακβαλόκελνη ηελ
παηδαγσγηθή ζπνπδαηόηεηα ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ήζνο αθνινπζώληαο
ην πξόγξακκα, πνπ έρεη νξηζηεί από ηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηηθό.

Β7.Τγεία Μαθητών
Σε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ θάπνηνπ καζεηή ή καζήηξηαο, άκεζα ρνξεγνύληαη νη πξώηεο
βνήζεηεο από ηνπο εθεκεξεύνληεο εθπαηδεπηηθνύο ή ηνλ γπκλαζηή ηνπ ζρνιείνπ. Αλ ν
ηξαπκαηηζκόο είλαη ζνβαξόηεξνο ν καζεηήο κεηαθέξεηαη κε ηελ ζπλνδεία εθπαηδεπηηθνύ ζην
Κέληξν Υγείαο Αξηδαίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη απέλαληη από ην ζρνιείν θαη παξάιιεια
ελεκεξώλνληαη νη γνλείο – θεδεκόλεο ηνπ καζεηή.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ δελ ρνξεγνύλ θαλέλα θάξκαθν ζηνπο καζεηέο θαη αλ πξέπεη
λα ρνξεγεζεί θάπνην θάξκαθν νη γνλείο – θεδεκόλεο ζπλελλννύληαη κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηηθό ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλήθεη ν καζεηήο θαη
πξνζέξρνληαη νη ίδηνη ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν.
Οθείινπλ αθόκε λα γλσζηνπνηνύλ ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζην δηεπζπληή θάζε
ηδηαηηεξόηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή.
Γ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΕΙΟΤ-ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Γ1. ύλλογος γονέων και κηδεμόνων
Ο Σύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ. Τν ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηώθεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Σπιιόγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ην εθπαηδεπηηθό έξγν
αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα θαη επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηνπ Σπιιόγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Τα ζέκαηα όκσο ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ
ελδνζρνιηθώλ θαη εμσζρνιηθώλ εθδειώζεσλ θαη ην γεληθόηεξν θιίκα ζην ζρνιηθό ρώξν
επεξεάδνληαη από ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ.
Τν Σρνιείν ζπλεξγάδεηαη ζηελά θαη αξκνληθά κε ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ζε
θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεύεη ζηε ζηήξημε ηνπ παηδαγσγηθνύ - εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ,
θαζώο θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ θνηλσληθνύ, πνιηηηζηηθνύ ή αζιεηηθνύ πεξηερνκέλνπ.
Όηαλ ην Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ γίλεηαη απνδέθηεο παξαπόλσλ γηα
έθπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ή ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη
ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θαη έρεη ηελ επζύλε αληηκεηώπηζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε
πξνβιήκαηνο.
χολική ιστοσελίδα
Σηνπο επίζεκνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ ζρνιείνπ (http://3dim-aridaias.pel.sch.gr)
αλαξηώληαη αλαθνηλώζεηο πνπ επηζπκεί λα δεκνζηνπνηήζεη ν Σύιινγνο Γνλέσλ θαη

Κεδεκόλσλ.
Γ2.Γονείς και κηδεμόνες
Φπζηθνί θεδεκόλεο ηνπ καζεηή είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ. Απηνί είλαη θεδεκόλεο ηνπ
καζεηή, εθόζνλ θαηνηθνύλ ζηελ πόιε όπνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν. Γηαθνξεηηθά, νξίδνπλ νη ίδηνη
κε έγγξαθε δήισζε ηνλ θεδεκόλα ηνπ καζεηή.
Οη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο εγγξάθνπλ ην καζεηή ζην ζρνιείν, επηθνηλσλνύλ ζπρλά κε ην
Γηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηάμεο, παξαθνινπζνύλ κε ελδηαθέξνλ ηε θνίηεζε, ην
ήζνο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ελεκεξώλνπλ ππεύζπλα ην ζρνιείν γηα όια ηα δεηήκαηα ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιείν.
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή δελ έρεη ηελ θεδεκνλία ηνπ, ζα
πξέπεη ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή λα ελεκεξώζεη άκεζα ην Γηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ.
Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη
πξόθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην ζρνιείν, ν πξώηνο πνπ ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά είλαη ν Γνλέαο Κεδεκόλαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην ζρνιείν.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο εθδειώζεηο (Νόκνο Πιαίζην 1566/85
άξζξν 1 παξ. α θαη β) είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έγθξηζε ηνπ θεδεκόλα, όπσο νξίδεηαη από
ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο ην ζρνιείν κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλώκε ή ηελ έγθξηζε ηνπ
Γνλέα - Κεδεκόλα γηα θάπνηεο άιιεο εθδειώζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή
πξόβιεςε. Απηή ε ζπλεξγαζία εκπεξηέρεη ζεκαληηθή επζύλε θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε
πξνζνρή.
Ο Γνλέαο - Κεδεκόλαο δηθαηνύηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεύζπλε ελεκέξσζε γηα ην καζεηή,
αιιά νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξώλεη ην ζρνιείν γηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ
επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν.
Η Σρνιηθή Δπηηξνπή, ην Σρνιηθό Σπκβνύιην, ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη επηζηεκνληθνί, νη
θαιιηηερληθνί θαη νη πνιηηηζηηθνί θνξείο, πέξα από ην ζεζκηθό ηνπο ξόιν, είλαη νη θνηλσληθέο
ζπληζηώζεο ηνπ ζρνιείνπ. Έλα αλνηρηό δεκνθξαηηθό ζρνιείν έρεη αλάγθε από ηε ζύκπξαμε
όισλ απηώλ, γηα λα επηηύρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. Ο θνηλσληθόο πεξίγπξνο απνηειεί ην
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην ζρνιείν αλαπηύζζεη ην κνξθσηηθό έξγν ηνπ.
Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε
ηε δένπζα επγέλεηα, ζνβαξόηεηα, εππξέπεηα θαη ζεβαζκό πνπ επηβάιιεη ην ιεηηνύξγεκά ηνπο
θαη ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη γνλείο- θεδεκόλεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ην κήλα) γηα ηελ πξόνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο από ην δάζθαιν ηεο ηάμεο ζε
θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα ηαθηηθήο ζπλάληεζεο.
Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν θαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, θαηόπηλ πξόζθιεζήο ηνπο γηα ηε
παξαιαβή ηεο βαζκνινγίαο θαη γηα ελεκέξσζε.
Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά όιεο ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο (θαη αλαξηώληαη
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ή ζηελ ηζηνζειίδα) θαη ελεκεξώλνληαη γηα
ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Γλσζηνπνηνύλ ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζηε δηεύζπλζε θάζε ηδηαηηεξόηεηα πνπ αθνξά ηε
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή.

Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί ΚΑΝΔΝΑ
ΠΑΙΓΙ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα, ζπδεηήζηε ην πξώηα κε
ηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηηθό (ηνπ καζεηή πνπ δεκηνπξγεί ην πξόβιεκα) θαη ζηε ζπλέρεηα —αλ
δελ επηιπζεί— κε ηνλ Γηεπζπληή).
Γεληθόηεξα, θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο δελ έρεη δηθαίσκα λα βξίζθεηαη ζην θηίξην ή ζην
πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα ελεκεξώζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο..
Σε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή, θαη ηδηαίηεξα καθξνρξόληαο ή επαλαιακβαλόκελεο, είλαη
απαξαίηεην λα ελεκεξώλεηαη έγθαηξα ην ζρνιείν. Τν ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ (2384023355)
είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε.
Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
Πξνζθνκίδνπλ ζην ζρνιείν ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ ηνπο γηα άκεζε επηθνηλσλία καδί
ηνπο θαη ελεκεξώλνπλ ην ζρνιείν γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνύ ηειεθώλνπ ηνπο.
Γ3.Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Οη γνλείο-θεδεκόλεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πξόνδν θαη
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο από ην δάζθαιν ηεο ηάμεο. Δθείλνο νξίδεη εκεξνκελία θη ώξα
ηαθηηθήο ζπλάληεζεο θη επηθνηλσλίαο.
Τν πξόγξακκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ελεκέξσζε γνλέσλ είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://3dim-aridaias.pel.sch.gr).
Γηα νπνηνδήπνηε παηδαγσγηθό ή δηδαθηηθό ζέκα αιιεινελεκέξσζεο γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ, πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγε ζπλάληεζε, ζε ρξόλν κε δηδαθηηθήο εξγαζίαο.
Οη γνλείο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
 Μηα θνξά ην κήλα γηα λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηελ πξόνδν θαη ηε δηαγσγή ησλ
καζεηώλ.
 Σην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ γηα ηε βαζκνινγία.
 Όζεο θνξέο θιεζνύλ εθηάθησο από ηνλ Γ/ληή ή ηνλ Δθπαηδεπηηθό ηνπ ηκήκαηνο.
 Σηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Σρνιείνπ.
 Σηηο εηδηθέο ζπγθεληξώζεηο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ.
 Σην ηέινο θάζε δηδαθηηθνύ έηνπο γηα ηνπο ηίηινπο πξνόδνπ – ζπνπδώλ.
Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε πεξίπησζε νη Γνλείο επηθνηλσλνύλ ηειεθσληθά κε ην ζρνιείν θαη
θαλνλίδνπλ ξαληεβνύ κε ηε Γ/λζε.
Οη γνλείο-θεδεκόλεο δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά όιεο ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη
καζεηέο ζην ζπίηη ή αλαξηώληαη ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ ή ζηελ
ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://3dim-aridaias.pel.sch.gr) ζηελ θαξηέια
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΔΙΣ".
Ο γνλέαο-θεδεκόλαο καζεηή πνπ πξνθαιεί βαλδαιηζκνύο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία εηδνπνηείηαη
θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ.
Γ4.Διαζύγιο - διάσταση γονέων
Σε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη ν γνλέαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ
θεδεκνλία ή ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ λα πξνζθνκίζεη ζην ζρνιείν ηε ζρεηηθή απόθαζε

επηκέιεηαο δηθαζηεξίνπ.
Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ- ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ
Δ1.Καθήκοντα αρμοδιότητες του Διευθυντή
Ο Γηεπζπληήο επηβάιιεηαη λα έρεη ελεξγό ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα
επηκειείηαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο από όια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο σο εμήο:

Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, ώζηε λα ζέζεη πςεινύο ζηόρνπο θαη λα εμαζθαιίζεη
ηηο πξνϋπνζέζεηο επίηεπμεο ελόο ζρνιείνπ ιεηηνπξγηθνύ, δεκνθξαηηθνύ θαη αλνηρηνύ
ζηελ θνηλσλία.

Έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζύλε γηα ηε δηακόξθσζε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη
γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.

Δίλαη ππεύζπλνο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο, ηελ
θαζαξηόηεηα θαη αηζζεηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
ησλ καζεηώλ.

Έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ζύληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θάιπςε ηνπ
ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.

Φξνληίδεη λα θαιύπηνληαη νη δηδαθηηθέο ώξεο όηαλ απνπζηάδεη εθπαηδεπηηθόο,
ηξνπνπνηώληαο ην εκεξήζην πξόγξακκα, ή αλαζέηνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θελνύ ζε
δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθό.

Δλεκεξώλεηαη γηα ηνπο ιόγνπο απνπζίαο ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ηνπ δηδαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ από ην ζρνιείν θαη από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ.

Σπγθξνηεί ηα ηκήκαηα θάζε ηάμεο θαη θαηαλέκεη ηνπο καζεηέο ζηα ηκήκαηα ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ρσξίο θνηλσληθνύο
απνθιεηζκνύο
 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ζε ηαθηηθή βάζε,
θξνληίδνληαο λα ζπγθαιεί θαλνληθά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ.
 Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο επηδηώθνληαο ηελ αλάπηπμε
πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα, αθνύ νη απνθάζεηο ηνπ
ηόηε ζα έρνπλ κεγαιύηεξν θύξνο, θαζώο ζα πξνθύπηνπλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία κε
ηνπο γνλείο.
 Ο Γηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη θαη κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη εθπξνζσπεί ην
ζρνιείν.
Δ2.Καθήκοντα Διδασκόντων
Τν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη πςειήο θνηλσληθήο επζύλεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ
εθπαίδεπζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ. Οη ππνρξεώζεηο ηνπο δελ
πεξηνξίδνληαη ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη ηνλ εγεηηθό ξόιν, αιιά
επεθηείλνληαη θαη πνιύ πην πέξα σο εμήο:

Πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ζρνιείν θαη δελ παξαβηάδνπλ ην ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο
ησλ καζεκάησλ.




















Δλεκεξώλνπλ ηε Γηεύζπλζε γηα απνπζία καζεηή θαηά ηελ πξώηε ώξα.
Δπηκεινύληαη ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο.
Πξνζέρνπλ ην ύθνο θαη ηε κνξθή ηεο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη
ζπκπεξηθέξνληαη κε ζεβαζκό πξνο ηνπο καζεηέο.
Σέβνληαη ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο,
ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ καζεηή.
Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη αλαγθαίν λα επηδηώθνπλ ηελ ζπλεξγαζία γηα λα ππάξρεη ν ίδηνο
ξπζκόο δηδαζθαιίαο ζε όια ηα ηκήκαηα.
Δλεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο γηα ην ήζνο θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ.
Γελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν καζεηή από ηελ αίζνπζα γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πιελ
εμαηξεηηθώλ νιηγόιεπησλ πεξηπηώζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθώλ αλαγθώλ.
Σέβνληαη απόιπηα ην ρξόλν δηαιείκκαηνο ησλ καζεηώλ.
Φξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη όηαλ αθόκε δελ είλαη εθεκεξεύνληεο. Παξάιιεια
πξνζπαζνύλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
θαζαξηόηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν θνηηνύλ.
Αλαθέξνπλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θάζε ππνςία πνπ έρνπλ γηα ηπρόλ νηθνγελεηαθή
θαθνπνίεζε καζεηή θαη θξνληίδνπλ λα ελεκεξώλνληαη γηα άιια πξνβιήκαηα πγείαο ή
ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπο.
Φξνληίζνπλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ
νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ ηνπο.
Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν κε θόζκηα εκθάληζε θαη δελ θαπλίδνπλ κέζα ζην ζρνιηθό
ρώξν
Σπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο, εηδηθά όηαλ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα, θαη ζέβνληαη ηηο
απόςεηο όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ρσξίο λα ππνηηκνύλ ην δηδαθηηθό αληηθείκελν θαλελόο
θαη ππάξρεη άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Οινεκέξνπ.
Πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κέζα ζην ηκήκα δελ πξέπεη λα
κεγεζύλνληαη θζάλνληαο κέρξη ηε Γηεύζπλζε.
Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε απεξγία ή ζηάζε εξγαζίαο ελεκεξώλνπλ ηε Γ/λζε ηνπ
ζρνιείνπ από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ή απζεκεξόλ πξηλ ηηο 8.00 π.κ. Όζνη δελ
απεξγνύλ πξνζέξρνληαη από ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα ζηα πιαίζηα πξνζθνξάο
εμσδηδαθηηθήο εξγαζίαο, γηα λα ππάξρεη δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ.

Δ3. Καθήκοντα βοηθητικού προσωπικού
Η θαζαξίζηξηα νθείιεη λα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν ζην θαζνξηζκέλν σξάξην ηεο θαη λα αζθεί
ζρνιαζηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Δπίζεο νθείιεη λα αζθαιίδεη θάζε πιηθό πνπ ηπρόλ κπνξεί λα
βιάςεη ηνπο καζεηέο θαη λα θξαηά ηελ απνζήθε ηεο πάληα θιεηδσκέλε. Απεπζύλεηαη ζηνλ
Γηεπζπληή γηα ηα ηπρόλ πξνβιήκαηά ηεο θαη δέρεηαη παξαηεξήζεηο θαη εληνιέο γηα ην έξγν ηεο
κόλν από απηόλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ απεπζύλνληαη ζηελ θαζαξίζηξηα γηα ό,ηη ζρεηίδεηαη κε
ην έξγν ηεο, αιιά αλαθέξνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηνλ Γηεπζπληή γηα ηα πεξαηηέξσ.

