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                         41ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
                          ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
                     

 
 
Είναι δεδομένο ότι οι όροι λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, οι στόχοι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μαθητών/τριών, 
εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων καθορίζονται συνολικά από την Εθνική 
Νομοθεσία και τα Αναλυτικά Προγράμματα και ισχύουν για όλα τα σχολεία της χώρας 
-άρα και για το δικό μας. Η σύνταξη αυτού του Κανονισμού Λειτουργίας στοχεύει μόνο 
στην καλύτερη διαχείριση ζητημάτων της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, στην 
επίλυση προβλημάτων, που απασχολούν το σχολείο μας και σε μια ευσύνοπτη 
ενημέρωση όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας (μαθητών/τριών, γονέων/ 
κηδεμόνων, εκπαιδευτικών) για τους όρους λειτουργίας του σχολείου μας με σκοπό 
την ομαλότερη επιτέλεση του έργου του.  
 
Α΄ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

07:00 - 07:15 15΄ Υποδοχή πρωινής ζώνης 

07:15 – 08:00 45΄ Πρωινή ζώνη 

08:00 – 08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών/τριών 

08:15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος 

09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα 

10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος 

11:30 – 11:45 15΄ Διάλειμμα 

11:45 – 12:25 40΄ 5η ώρα 

12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα 

12:35 – 13:15 40΄ 6η ώρα  
Λήξη υποχρεωτικού 
προγράμματος 

13:15 – 13:20 5΄ Διάλειμμα 

13:20 – 14:00 40΄ Φαγητό – Ανάπαυση 

14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα 

14:15 – 15:00 45΄ 1η ώρα 

15:00 – 15:15 15΄ Διάλειμμα 

15:15 – 16:00 45΄ 2η ώρα 

 
 
 
 
Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
 

• Η άφιξη των μαθητώντριών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως τις 8: 15  από την είσοδο 
του σχολείου. 

• Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση 
που κάποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος/η 
από τον κηδεμόνα του/της κατά τη διάρκεια του 1ουδιαλείμματος και όχι στη 
διάρκεια της 1ης διδακτικής περιόδου. 
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• Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/τριών  αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:25. 

• Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν 
 στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των 
μαθημάτων. 

• Η  παραμονή  γονέων στον χώρο του σχολείου την ώρα του μαθήματος δεν 
επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες 
ώρες συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων, είτε κατόπιν συνεννόησης 
μαζί τους, ή με τη διευθύντρια. Γενικότερα κανένας ενήλικος/η ή ανήλικος/η μη 
μαθητής/τρια δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του 
σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια. 
 
Γ΄ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  (κανόνες για τους/τις μαθητές/τριες) 

 
1.  Στην αίθουσα 
• Κάθομαι στη θέση μου και ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστέρηση. 
• Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους/τις συμμαθητές/τριες μου. 
• Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ τον λόγο για να μου λυθεί η απορία. 
• Συνεργάζομαι με τους/τις συμμαθητές/τριές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την 

προσπάθεια των συμμαθητών/τριών μου και γενικά συμπεριφέρομαι στους/τις 
άλλους/ες όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται κι εκείνοι/ες. 

• Αν έχω σοβαρό λόγο να βγω έξω, ζητώ διακριτικά την άδεια. 
2.  Στο διάλειμμα 
• Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω παίρνοντας ό,τι μου 

χρειάζεται (φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί. 
• Σε περίπτωση βροχής/κακοκαιρίας παραμένω στους διαδρόμους του σχολείου, αλλά 

όχι στις αίθουσες. 
• Την ώρα του διαλείμματος κινούμαι και παίζω στους χώρους που έχουν οριστεί. (Α΄ 

και Β΄ τάξεις στη "μικρή" αυλή, οι υπόλοιπες στη "μεγάλη" και στο υπόστεγο). 
• Παίζω ήρεμα σεβόμενος/η τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με συζήτηση 

και για οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στους/τις εφημερεύοντες/ουσες 
εκπαιδευτικούς. 

• Λεκτική και σωματική βία δεν γίνεται ανεκτή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε 
περίπτωση που την υποστώ, το αναφέρω αμέσως στον δάσκαλό μου ή τη δασκάλα 
μου. 

• Με το χτύπημα του κουδουνιού για μάθημα επιστρέφω άμεσα στην τάξη μου. 
3.  Στο σχόλασμα 
• Ετοιμάζω την τσάντα μου και αφήνω το θρανίο μου καθαρό. 
• Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι 

υπεύθυνος/η. 
• Περιμένω την άδεια του/της δασκάλου/ας για να αποχωρήσω. 
• Περιμένω στον χώρο που έχει οριστεί για την αναχώρηση, μέχρι να έρθουν να με 

παραλάβουν οι δικοί μου άνθρωποι. 
 
 

 
Δ΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
 

• Οι μαθητές/τριες δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των 
μαθημάτων  χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια 



 3 

του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή 
κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι΄αυτό ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ή η Δ/νση 
ή ηΥποδ/νση του σχολείου. 

• Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει 
αποκλειστικά στον γονέα ή τον κηδεμόνα. Οι γονείς - κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι 
να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις 
ανακοινώσεις του σχολείου. 

• Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε 
φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι/ες αν ο/η κηδεμόνας τους κάποια 
μέρα καθυστερήσει. Παραμένουν στον ειδικό χώρο αναμονής υπό την επίβλεψη 
του/της διδάσκοντος/ουσας της τελευταίας ώρας, είτε, κατόπιν συνεννόησης, 
ενός/μιας εκπαιδευτικού του ολοήμερου. 

• Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων 
 ασυνόδευτοι/ες, μόνο και εφόσον  ο/η γονέας - κηδεμόνας έχει υπογράψει 
σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στο σχολείο. 
 
Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από την έξοδο του σχολείου στις παρακάτω ώρες: 

i. Στο τέλος του εξαώρου, στις 13: 15 για όλες τις τάξεις. 
ii. Με την ολοκλήρωση της 2ης  ώρας του ολοήμερου, δηλ. στις 15:00, είτε της 3ης ώρας 

του ολοήμερου, δηλ. στις 16:00 για όσους/ες παραμένουν στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα 
αποχώρησής τους από το σχολείο. 

• Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες κατά την αποχώρησή τους, 
θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους και να τους/τις 
περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί 
κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/τριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά 
τους, αλλά και για όσους/ες συνεχίζουν το μάθημα. 

• Για  οποιαδήποτε   αλλαγή στο πρόγραμμα, πχ γιορτές – εκδηλώσεις, οι γονείς 
ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση. 
 
 
Ε΄ ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

• Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή 
επικίνδυνα. 

• Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του 
υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους/τις μαθητές/τριες. Κάθε κινητό που 
εντοπίζεται  θα παρακρατείται από τη Δ/νση του σχολείου και θα παραδίδεται 
στον/στην κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. 

• Όταν μαθητής/τρια προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο/η γονέας-κηδεμόνας 
υποχρεούται να την αποκαταστήσει. 

• Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός 
σχολείου (εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του 
κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση που αποστέλλεται από το σχολείο. Η συμμετοχή των 
μαθητών/τριών σε αυτές τις δραστηριότητες θεωρείται το ίδιο σημαντική, όσο και στα 
υπόλοιπα μαθήματα. Τυχόν αδυναμία ανταπόκρισης στο κόστος, θα αντιμετωπίζεται 
από το σχολείο με απόλυτη διακριτικότητα και θα γίνονται όλα τα απαραίτητα, ώστε 
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όλοι/ες οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις της τάξης 
τους. 

• Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και 
στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η 
συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Δ΄ 
τάξεων. (Ανάλογες βεβαιώσεις, σε έντυπο που θα αποστέλλεται κάθε φορά, θα 
απαιτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός 
σχολείου) 
 
 
Στ΄ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
Οι γονείς - κηδεμόνες 

• δικαιούνται και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και υπεύθυνα για την πρόοδο και 
συμπεριφορά του παιδιού τους από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι οποίοι 
από τη μεριά τους οφείλουν να ορίζουν ημερομηνία και ώρα τακτικής συνάντησης 
επικοινωνίας/συνεργασίας. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι  γονείς / κηδεμόνες μπορούν 
να επισκεφτούν τον/την εκπαιδευτικό, αφού πρώτα  ενημερώσουν τηλεφωνικά για την 
επίσκεψή τους. 

• οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την 
επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού τους στο σχολείο. 

• οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο σχολείο κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη 
σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 

• Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε 
μαθητή/τρια εντός του σχολικού ωραρίου, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ζητούν 
άδεια από τη Δ/νση του Σχολείου, προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο 
πρόσωπο που θα υποδείξουν σχετικά, στον χώρο του σχολείου, ώστε να τη 
χορηγήσουν, καθώς δεν επιτρέπεται στους/στις εκπαιδευτικούς να χορηγούν 
κανενός είδους φάρμακο. 

• σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας, ιδίως μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης, 
είναι καλό να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο. 

• είναι απαραίτητο να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι 
μαθητές/τριες, ή όσες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερώνονται 
για θέματα λειτουργίας του σχολείου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

• σε περίπτωση που κάποιος/α γονέας μαθητή/τριας παύει να έχει την κηδεμονία 
του/της, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο 
 
 
 
Ζ΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

• Την αποκλειστική ευθύνη, για κάθε παιδαγωγικό ζήτημα ή πρόβλημα που 
αναδύεται στη σχολική καθημερινότητα, την έχουν οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου. Αν το ζήτημα/πρόβλημα έχει ευρύτερες διαστάσεις, το 
διαχειρίζονται αρχικά με τη συνδρομή της Δ/νσης του σχολείου  και τέλος με 
τις συλλογικές αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. 

• Οι γονείς, για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διοικητικό θέμα, απευθύνονται  
στον/στην εκπαιδευτικό ή στην ειδικότητα της τάξης. Σε περίπτωση που 
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παρίσταται ανάγκη,  απευθύνονται στη Δ/νση του σχολείου και στη συνέχεια, 
όταν κρίνεται σκόπιμο, στους/στις αντίστοιχους/ες Συμβούλους ή τη  Δ/νση 
Εκπ/σης για παιδαγωγικά ή διοικητικά θέματα. 

• Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙ στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, ενημερώνεται 
ο/η εκπαιδευτικός του τμήματος πρώτα και στη συνέχεια, αν δεν επιλυθεί το 
θέμα, η Δ/νση του σχολείου. 

• Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα, το οποίο σχετίζεται με ένα/μια 
συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο 
πρώτος που ενημερώνεται σχετικά είναι ο γονέας -κηδεμόνας, ο οποίος με τη 
σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. 

• Κάθε ζήτημα/πρόβλημα γίνεται εξαντλητική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί 
μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. 

• Σε περίπτωση που αυτή η προσπάθεια αποτύχει, είναι πιθανό να χρειαστεί η 
λήψη μέτρων κανονιστικού χαρακτήρα. 

• Τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται με την αυστηρή προϋπόθεση ότι: 
- έχουν εξαντληθεί όλα τα παιδαγωγικά μέσα που βασίζονται στον διάλογο 
και την πειθώ με τον/την μαθητή/τρια και τους γονείς του/της. 
- δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του/της 
μαθητή/τριας. 

- επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του/της 
μαθητή/τριας, αλλά και για να εξασφαλιστεί συνολικά η ασφάλεια των 
μαθητών/τριών και η εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου. 

• Το μοντέλο διαχείρισης των προβλημάτων, που έχει επιλεγεί από το σχολείο μας , 
παρουσιάζει την παρακάτω κλιμάκωση: 

           - Παρατηρήσεις από τον/την εκπαιδευτικό. 
           - Επιπλήξεις από τον/την εκπαιδευτικό. 
           - Ενημέρωση του γονέα από τον/την εκπαιδευτικό.  
           - Παρατήρηση από τη Δ/νση του σχολείου και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.                          
           - Επίπληξη από τη Δ/νση του σχολείου και κλήση του γονέα (γραπτή, αν απαιτηθεί)                    
             στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος. 
           - Κοινή συνάντηση Δ/νσης , εκπαιδευτικού, γονέων σε συνεργασία με τον/τη ψυχολόγο         
             του σχολείου ή και τον/τη Συντονιστή/τρια Εκπαίδευσης (Σύμβουλο).                   
           - Εάν, παρόλα τα προηγούμενα το πρόβλημα παραμένει, τότε το θέμα             
             παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος παίρνει                                                             
             την τελική απόφαση. Ως έσχατο μέτρο μπορεί να προτείνει την αλλαγή   
             τμήματος για μαθητή/τρια ή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
 
 
Ο συγκεκριμένος ¨Κανονισμός" δεν αποτελεί "κλειστό" κείμενο. Είναι ανοιχτός σε προσθήκες 
και τροποποιήσεις, που είτε η εμπειρία θα αναδείξει την αναγκαιότητά τους, είτε θα είναι 
προϊόν καλόπιστων παρατηρήσεων. Άλλωστε η καλοπιστία και η συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση δημιουργικής διαχείρισης των 
ζωντανών και συχνά απρόβλεπτων περιστάσεων της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. 
 
  
  

 


