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Ειςαγωγι 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) βαςίηεται ςε 

όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία των δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν Σχολείων και βαςίηεται ςτισ αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Σχολείου και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και 

ευρφτερθσ κοινότθτασ. 

Θ ςυμμετοχι οποιουδιποτε ατόμου ςτθ ςχολικι ηωι ςθμαίνει αυτόματα τθν ανεπιφφλακτθ 

αποδοχι και ςχολαςτικι τιρθςθ του ςχολικοφ κανονιςμοφ, ςτο ςφνολό του. 

Σφνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι/τθσ 

Διευκφντριασ του Σχολείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν, 

των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, του προεδρείου 

του δεκαπενταμελοφσ μακθτικοφ ςυμβουλίου του Σχολείου και του εκπροςϊπου του Διμου/τθσ 

κοινότθτασ. Επιπλζον, ζχει εγκρικεί από τον Συντονιςτι /τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του Σχολείου μασ, κακϊσ και από τον/τθν Διευκυντι/ρια 

Εκπαίδευςθσ (άρκρο 37, Ν.4692/2020). 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε 

όλουσ του γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Σχολείου. Μια ςυνοπτικι μορφι 

του διανζμεται και ςυηθτείται διεξοδικά με όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ του Σχολείου. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ τθσ διεφκυνςθσ του Σχολείου, των 

εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και των γονζων/ κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από 

τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 

ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν 

λειτουργίασ του Σχολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων 

του. 

1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

Το Σχολείο αποτελεί μια δθμοκρατικά οργανωμζνθ κοινότθτα που διαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία 

των μελϊν του χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ αλλά με αμοιβαίο ςεβαςμό και αποδοχι τθσ 

προςωπικότθτασ κάκε μζλουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, οι οποίοι αφενόσ 

εμπεδϊνουν τθ δθμοκρατικι λειτουργία του ςχολείου και αφετζρου διαμορφϊνουν ζνα 

παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι 

λειτουργία του. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων όρων και κανόνων του Κανονιςμοφ του Σχολείου επιδιϊκεται: 

• Θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 



 

• Θ διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων που λειτουργοφν υπεφκυνα, ςζβονται τισ ελευκερίεσ των 

άλλων και ςυνεργάηονται αρμονικά μεταξφ τουσ. 

• Θ κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν απρόςκοπτθ 

ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

• Θ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 

του/τθσ κάκε μακθτι/ριασ, αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

• Θ δθμιουργία εφρυκμων, ευχάριςτων και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν διδαςκαλίασ, μάκθςθσ 

και εργαςίασ. 

2. Λειτουργία του 

Σχολείου Ι. Διδακτικό 

ωράριο 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και τα 

διαλείμματα κακορίηονται από ςχετικι απόφαςθ του ΥΠΑΙΘ και ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα 

του Σχολείου. Το διδακτικό ζτοσ ορίηεται από τθν 1θ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει τθν 30θ 

Ιουνίου του επόμενου ζτουσ. 

II. Προςζλευςη ςτο ςχολείο 
Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων. 
Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ θ εξϊπορτα του ςχολείου κλείνει. Όςοι προςζρχονται με 

κακυςτζρθςθ, για να μθν δθμιουργείται αναςτάτωςθ ςτθ διδακτικι/μακθςιακι διαδικαςία, 
παρουςιάηονται πρϊτα ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ. Κατόπιν, παραμζνουν ςε κατάλλθλο χϊρο 
του Σχολείου υπό τθν εποπτεία εκπαιδευτικοφ και ειςζρχονται ςτθν τάξθ τουσ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ τρζχουςασ διδακτικισ ϊρασ. 
ΙΙΙ. Παραμονή ςτο ςχολείο 

Οι μακθτζσ πρζπει να ειςζρχονται ςτθν τάξθ αμζςωσ μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι. 

Εφόςον ειςζλκει ο διδάςκων ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε κανζναν 

μακθτι. 

Οι κζςεισ των μακθτϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον 

υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. Αλλαγι κζςθσ επιτρζπεται μετά από ςυνεννόθςθ με τον 

διδάςκοντα κακθγθτι. 

Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων κανζνασ μακθτισ, από τουσ προςελκόντεσ ςτο ςχολείο, δεν 

επιτρζπεται να απουςιάηει αδικαιολόγθτα από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ φαγθτοφ, καφζ και αναψυκτικοφ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

Ιν. Αποχώρηςη από το ςχολείο 

Οι μακθτζσ/ριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν φεφγουν από το Σχολείο πριν τθ λιξθ των 

μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο 

Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του, ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό ζντυπο. 

Τζλοσ, εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ 

λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. 



 

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Σχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ 

του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ 

(γνωςτζσ όμωσ εκ των προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθσ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι 

διδαςκόντων/ουςϊν ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα. 

VI. Απουςίεσ μαθητών 

Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/ριϊν ευκφνονται εξ ολοκλιρου οι 

κθδεμόνεσ τουσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ενθμερϊνουν το Σχολείο για τθν απουςία των 

παιδιϊν τουσ. 

VII. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ μαθητών, γονζων και κηδεμόνων 
Θ ενθμζρωςθ μακθτϊν, γονζων και κθδεμόνων γίνεται μζςω των ακόλουκων τρόπων: 
• Ιςτοςελίδασ του Σχολείου. 

• Ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 

εκδρομϊν, για τθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ. 

• Τθλεφωνικά, ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

• Μζςω τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο ςχολείο ςτισ προγραμματιςμζνεσ, από τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων/ουςϊν, θμζρεσ και ϊρεσ. 

3. Σχολικι και Κοινωνικι 

Ζωι Ι. Φοίτηςη: 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/ριϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι κακικον και 

υποχρζωςθ τουσ. Θ ςυμμετοχι τουσ οφείλει να είναι τακτικι, ενεργόσ και ςυςτθματικι. Θ ελλιπισ 

φοίτθςι τουσ, και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν 

πρόοδό τουσ. 

II. Σχολικοί χώροι 

Θ ςυνεργαςία όλων είναι απαραίτθτθ, για να διατθρθκεί ζνα κακαρό και ευχάριςτο ςχολικό 

περιβάλλον, κατάλλθλο για μάκθςθ. Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςκοποφ οι μακθτζσ: 

■ Σζβονται τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του Σχολείου κακϊσ και το φυςικό περιβάλλον 
τθσ αυλισ του Σχολείου. 

■ Δεν ρυπαίνουν τον ςχολικό χϊρο, δεν γράφουν ςε κρανία και τοίχουσ, χρθςιμοποιοφν τα 
καλάκια απορριμμάτων. 

■ Διατθροφν το κρανίο τουσ κακαρό, ςε άριςτθ κατάςταςθ. . 
Επιςθμαίνεται ότι, μακθτισ που προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του Σχολείου, ελζγχεται για 

τθ ςυμπεριφορά αυτι και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον κθδεμόνα του. 

III. Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/ριεσ οφείλουν να βγαίνουν ςτον αφλειο χϊρο, 

ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ςτουσ διαδρόμουσ και να 

μειϊνεται θ πικανότθτα ατυχθμάτων. 



Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται τελευταίοσ. 

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από το Σφλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν οι πλζον 

κατάλλθλοι χϊροι για τθν παραμονι των μακθτϊν/ριϊν. 

Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ 

ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, τουαλζτα). Οι μακθτζσ/ριεσ αλλθλοεπιδροφν, 

παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν, απευκφνονται 

ςτον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό που βρίςκεται εκεί. 

IV. Εμφάνιςη 

Θ εμφάνιςθ των μακθτϊν/τριϊν οφείλει να χαρακτθρίηεται από ευπρζπεια. Θα πρζπει να 

αποφεφγονται φαινόμενα επίδειξθσ· οι υπερβολζσ δεν ςυνάδουν με τθ μακθτικι ιδιότθτα. 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώςεισ 

Ο Διευθυντήσ 

• Είναι υπεφκυνοσ, μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των 

χϊρων του ςχολείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

μακθτϊν. 

• Ενθμερϊνει τον Σφλλογο των Διδαςκόντων/ουςϊν για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 

εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν εφαρμογι 

των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

• Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των διδαςκόντων/ουςϊν 

και των μακθτϊν και είναι υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ, για τθν 

τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ. 

• Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυςτάςεισ ςε πνεφμα ςυναδελφικισ 

αλλθλεγγφθσ. 

• Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι 

χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε 

περίπτωςθ φκοράσ 

Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Στο ζργο τουσ περιλαμβάνεται θ 

εκπαίδευςθ -διδαςκαλία, μάκθςθ και διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν. Θ πρόοδοσ, θ οικονομικι 

ανάπτυξθ, ο πολιτιςμόσ και θ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τθν 

ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και κατ' επζκταςθ από τθ ςυμβολι και τθν προςπάκεια των 

εκπαιδευτικϊν. Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν οφείλουν να 

εναρμονίηονται με τουσ ςτόχουσ αυτοφσ. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

■ Διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια και τθν υγεία των μακθτϊν εντόσ του ςχολείου, κακϊσ και 
κατά τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και εκδρομζσ. 
■ Αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με ευγζνεια, κατανόθςθ και ςεβαςμό προσ τθν 
προςωπικότθτα τουσ. 
■ Συμβάλουν ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ ςχολικοφ κλίματοσ που δθμιουργεί ςτουσ μακθτζσ 
αιςκιματα αςφάλειασ, εμπιςτοςφνθσ και άνεςθσ να απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για 
βοικεια όταν αντιμετωπίηουν τυχόν πρόβλθμα. 



■ Αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με δθμοκρατικό πνεφμα, ιςότιμα και δίκαια και να μθν 
κάνουν διακρίςεισ υπζρ ι ςε βάροσ οριςμζνων μακθτϊν. 
■ Καλλιεργοφν και εμπνζουν ς' αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι 
ςυμπεριφορά. 
■ Διδάςκουν ςτουσ μακθτζσ τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα ςφμφωνα με το ιςχφον 
πρόγραμμα ςπουδϊν και να διαπαιδαγωγοφν και εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ ςφμφωνα με 
τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, με τθν κακοδιγθςθ των 
ΣΕΕ και των Στελεχϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 
■ Προετοιμάηουν το μάκθμα τθσ θμζρασ ζτςι ϊςτε να κινεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και 
να εφαρμόηουν ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν και τισ ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 
■ Αξιολογοφν αντικειμενικά τθν πρόοδο και τθν επίδοςθ των μακθτϊν και ενθμερϊνουν 
ςχετικά τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ κακϊσ και τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 
■ Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο ευρφτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόοδο και 
τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, ϊςτε 
να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 
■ Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το ςχολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ και 
το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 
■ Είναι ςυνεπείσ ςτθν προςζλευςι τουσ ςτο ςχολείο και ςτθν ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ των 
μακθμάτων. 
■ Συνεργάηονται με τον/τθ Διευκυντι/ρια, τουσ γονείσ και τουσ αρμόδιουσ ΣΕΕ για τθν 
καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 
προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν. 
■ Συμβάλλουν ςτθν επιτυχία όλων των εκδθλϊςεων που οργανϊνονται από τθν τάξθ και το 
Σχολείο. 
■ Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τα διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα και τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο μζςω των διάφορων μορφϊν επιμόρφωςθσ και 
επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ 
οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και με τθν αυτοεπιμόρφωςθ. 
■ Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ, ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν και τουσ ενθμερϊνουν για τθ 
φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

Τα ανωτζρω κρίνονται απαραίτθτα, διότι οι ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ μεταβάλλονται με 

γριγορουσ ρυκμοφσ. Για να μπορεί θ εκπαίδευςθ να ανταποκρικεί ς' αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ, 

πρζπει ο εκπαιδευτικόσ να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ με διαρκι και ζγκυρθ επιμόρφωςθ. 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ 

Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν πρζπει να διζπεται από δθμοκρατικό ικοσ, ςεβαςμό ςτο 

εκπαιδευτικό, διοικθτικό και βοθκθτικό προςωπικό, ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ςτθ ςχολικι 

περιουςία, κακϊσ και ςτθν δικι τουσ προςωπικότθτα. Απαγορεφεται κάκε είδοσ βίασ, λεκτικισ, 

ςωματικισ, ψυχολογικισ ι άλλθσ μορφισ. Οι μακθτζσ κα πρζπει να: 

• Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 

• Αποδζχονται πωσ κάκε μάκθμα ζχει τθ δικι του ιδιαίτερθ παιδευτικι αξία και αποδίδουν 

ςτο κακζνα τθν απαιτοφμενθ προςοχι. 



• Υποςτθρίηουν και διεκδικοφν τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 

αποφάςεων ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων που τουσ δίνει θ νομοκεςία, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν εφαρμογι αυτϊν των αποφάςεων. 

• Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 

εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

• Προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου. 

• Θ προςταςία του ςχολικοφ κτθρίου και τθσ περιουςίασ του είναι υπόκεςθ όλων. Αν 

προκαλζςουν κάποια βλάβθ-ηθμιά, αυτι πρζπει να αποκαταςτακεί από τον/τθν 

υπαίτιο/α. 

• Επιδιϊκουν και ςυμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ ανακφκλωςθ υλικϊν και θ ςυνετι χριςθ των εκπαιδευτικϊν 

μζςων. 

• Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ διαδοχικά 

τα παρακάτω βιματα: 

1. Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ διαφορά. 

2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ ι ςτον Σφμβουλο Σχολικισ 

Ηωισ. 

3. Απευκφνονται ςτον/ςτθ Διευκυντι/Διευκφντρια. 

• Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και 

ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, αντιδροφν άμεςα και ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα. 

• Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Συμμετζχουν ενεργά 

ςτθν κακθμερινι παιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, 

ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ριϊν για μάκθςθ. 

• Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ κακθγθτζσ/ριεσ και ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ηθτοφν τθ 

βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθν 

ιρεμθ, αποδοτικι ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ. 

• Όταν υπάρχει ανάγκθ, μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των 

τθλεφϊνων του Σχολείου, αφοφ ηθτιςουν άδεια. 

• Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ Σχολείου 

ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και 

ευπρζπεια. 

• Τα ςχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δθμιοφργθμα, παρζχεται δωρεάν από τθν πολιτεία και 

δεν πρζπει να καταςτρζφεται. 

VI. Άλλα θζματα 

Επιςθμαίνεται ότι: 

• Θ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου για ςυνομιλία, βιντεοςκόπθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ χριςθ 

εντόσ των ςχολικϊν χϊρων - κτθρίων και υπαίκριων χϊρων - απαγορεφεται. 

• To κάπνιςμα, θ λιψθ αλκοόλ και θ χριςθ άλλων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν είναι 

καταςτροφικζσ για τθν πνευματικι και τθ ςωματικι υγεία των μακθτϊν. Για τον λόγο αυτό 

απαγορεφονται. Θ παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςυνεπάγεται τθν άμεςθ 

αξιοποίθςθ αυςτθρϊν παιδαγωγικϊν μζτρων. 



VII. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

H ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ διαδικαςίασ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ παραβατικότθτασ ςτον ςχολικό χϊρο. Τα χαρακτθριςτικά του κετικοφ και 

υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ είναι τα ακόλουκα: 

• προαγωγι ατμόςφαιρασ αμοιβαίου ςεβαςμοφ, ενκάρρυνςθσ και υποςτιριξθσ 

• απαγόρευςθ τθσ βίασ 

• δθμιουργία προςτατευτικοφ περιβάλλοντοσ που να αποτρζπει τον εκφοβιςμό 

• καλλιζργεια του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ 

• προϊκθςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

• ςφνδεςθ του Σχολείου με τθν οικογενειακι ηωι 

• προαγωγι τθσ ιςότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ όλων. 

 Τα κζματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/ριϊν ςτο Σχολείο αποτελοφν αντικείμενο 

ςυνεργαςίασ των γονζων/κθδεμόνων με τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, τον/τθ Σφμβουλο 

Σχολικισ ηωισ, τον/τθ Διευκυντι/ρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν και 

τον/τθ Συντονιςτι/ρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι 

παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του 

παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν επιτρζπονται. 

Το Σχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ/ριεσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ 

των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ 

μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τθν ιδιότθτά του και αποκλίνει από τθν τιρθςθ του εςωτερικοφ 

κανονιςμοφ του Σχολείου, τότε αντιμετωπίηει τον παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν τθν θλικία του. 

Τα κζματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/ριϊν ςτο Σχολείο αντιμετωπίηονται. με 

βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία. 

VIII. Σχολικζσ Δραςτηριότητεσ 

Το Σχολείο οργανϊνει μια ςειρά δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ Σχολείου που ςτόχο ζχουν τθ 

ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, και γι' αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει ςτθν αρχι του 

ςχολικοφ ζτουσ ςχεδιαςμόσ που κα λαμβάνει υπόψθ παιδαγωγικά κριτιρια. Μζςα από αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ τα παιδιά εμπλουτίηουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, τισ ςυνδζουν με τθν 

κακθμερινι ηωι, αποκτοφν δεξιότθτεσ ηωισ, ευαιςκθτοποιοφνται ςε διάφορα κοινωνικά κζματα, 

διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ τουσ και κάνουν πράξθ όςα μακαίνουν ςτα Προγράμματα Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων και ςτα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων. Το Σχολείο επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 

γονζων/κθδεμόνων και τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/ριϊν ςτισ επετειακζσ, μορφωτικζσ, 

πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. 



IX. Άλλα θζματα 
Απώλεια χρημάτων ή αντικειμζνων αξίασ 

Το Σχολείο δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ χρθμάτων ι αντικειμζνων αξίασ που οι 

μακθτζσ φζρουν τυχόν μαηί τουσ. 

4. Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονζων/Κθδεμόνων-Σχολείου 

Ι. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ Σχολείου-οικογζνειασ 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Σχολείου και του κλίματοσ που 

δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 

των μακθτϊν/ριϊν και με τον Σφλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο Σχολείο ενιςχφεται 

από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι ςθμαντικό να ςυνεργάηονται ςτενά με το Σχολείο, προκειμζνου να 

παρακολουκοφν τθν αγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ ςε τακτικι βάςθ, ςυμμετζχοντασ 

ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που οργανϊνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόθτθ θ ςτενι 

ςυνεργαςία και επικοινωνία των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τον/τθ 

Διευκυντι/ρια του Σχολείου ςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν. 

II. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν τον Σφλλογο 

Γονζων/Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του Σχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε 

αυτόν. Ο Σφλλογοσ Γονζων/Κθδεμόνων βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον/τθ Διευκυντι/ρια, 

τον Σφλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν του Σχολείου, αλλά και με τον/τθν Πρόεδρο τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ του Διμου. 

III. Σχολικό Συμβοφλιο 

Σε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Γονζων/Κθδεμόνων, ο εκπρόςωποσ 

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κ Ευκολίδθσ Γεϊργιοσ και τρεισ εκπρόςωποι των μακθτικϊν 

κοινοτιτων, που ορίηονται με απόφαςθ του Συμβουλίου τουσ. 

Ζργο του Σχολικοφ Συμβουλίου είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Σχολείου με κάκε 

πρόςφορο τρόπο, θ κακιζρωςθ τρόπων επικοινωνίασ διδαςκόντων/ουςϊν και οικογενειϊν των 

μακθτϊν και του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

IV. Η ςημαςία τησ ςφμπραξησ όλων 

Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό Σχολείο ζχει ανάγκθ από τθ 

ςφμπραξθ όλων -μακθτϊν/ριϊν, εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι/ριασ, Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων, Σχολικισ Επιτροπισ, Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ-, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 



 

5: Πολιτικι του Σχολείου για τθν προςταςία από πικανοφσ κινδφνουσ 

Ι. Αντιμετώπιςη ζκτακτων αναγκών 

Ο/Η Διευκυντισ/ρια του Σχολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με τον 

Σφλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν του Σχολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που 

προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. 

Στισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανζνα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα 

παιδιά παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Όςον αφορά τθν προςταςία από ςειςμοφσ και 

φυςικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ 

του Σειςμικοφ Κινδφνου του Σχολείου, με τθν υλοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ. Επίςθσ, ο/θ Διευκυντισ/ρια ενθμερϊνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και 

τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ 

των φαινομζνων αυτϊν. 

Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 

μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 

αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

II. Χώροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
Ενδεικτικό ςχζδιο: 
 Δυτικι αυλι 1 

 
 

Γ’ Τάξθ 
 
 

Δυτικι αυλι 2 
 

Β΄ τάξθ 

 Κυρίωσ κτιριο 
 
 
 
 

 

 Ανατολικι αυλι 
 
 

Α΄Τάξθ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

III. Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 

διαφυγισ και προσ τοφτο πραγματοποιοφνται τακτικά αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ εφαρμογισ του 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 

παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςθ του από τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο 

τουσ, ϊςτε να ζχει πλθρότθτα, γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 

εφρυκμθσ λειτουργίασ του Σχολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το Σχολείο να 

οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

 



Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά 

περίπτωςθ από τον/τθ Διευκυντι/ρια και τον Σφλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν, ςφμφωνα με τισ 

αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με 

όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν προσ ενθμζρωςι 

τουσ. 

        10 Μαρτίου2021 

                Ο Διευκυντισ 

Εγκρίνεται 

Ο/ΘΣυντονιςτισ/ρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

(οποίοσ ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 

Σχολείου) 

Ο/Θ Διευκυντισ/ρια Εκπαίδευςθσ. 

Θμερομθνία:  .....................................................  Θμερομθνία:  .....................................................  
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