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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

4
ο
   ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΟΡΔΣΙΑΓΑ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΔΒΡΟΤ 

 
ΚΧΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟΤ ΤΠΑΙΘ 9110158 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Αγαπεηνί γνλείο-θεδεκφλεο θαη καζεηέο/καζήηξηεο, 

 

Όπσο φινη γλσξίδνπκε, ην ρνιείν ιεηηνπξγεί σο κηα θνηλφηεηα αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο θαη είλαη νρψξνο φπνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πεξλνχλ θαζεκεξηλά πνιιέο 

ψξεο καζαίλνληαο, δεκηνπξγψληαο θαη αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο άιινπο.  

Ζ πξφνδνο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Με ηνλ φξν 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ 

θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά απηφ ην έξγν.  

θνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο είλαη ε ζεκειίσζε ελφο πιαηζίνπ 

πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε δηακφξθσζε θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πιήξσζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Γηαηί θνηλφο ζηφρνο 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη φρη κφλν ηα γλσζηηθά 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ε εθκάζεζε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ε πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ αμηψλ, φπσο ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεγγχε, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε, ε απνδνρή ηνπ 

«δηαθνξεηηθνχ άιινπ»θαη ν ζεβαζκφο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε θνηλνχο θαη 

πξνζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο.  

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 

  Νηθνιαΐδεο Νηθφιανο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη θαλφλεο, πνπ ππάξρνπλ παληνχ ζηε δσή καο γηα λα θαζνξίζνπλ ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ζε θάζε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο, ζην ζρνιείν έρνπλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, δίρσο λα δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Ο Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ κέζν πνπ βνεζά ζε 

φια ηα παξαπάλσ, δειαδή ζηελ νκαιή ζρνιηθή δσή, ζηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεγγχε, ζηνλ 

δεκνθξαηηθφ δηάινγν θαη ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α. εθεμήο) 13423/ΓΓ4/4-2-2021 (ΦΔΚ Β 491/2021) βαζίδεηαη ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο, ηζρχεη γηα έλα 

ζρνιηθφ έηνο θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(χιινγνο Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ, Μέιε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, Δθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο), έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνχο, απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ ηνπ νξγάλσλ. 

Ζ ηήξεζή ηνπ ηφζν απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, φζν θαη απφ ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ 

ηνπο ξφιν, απνηειεί ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Κάζε ρνιηθή Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε 

βάζε κηα ζεηξά Νφκσλ, Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη 

Δγθπθιίσλ, φπσο o Νφκνο 1566/85, ν Νφκνο 4547/2018, ην ΠΓ79/2017, ε Τ.Α. 

Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (Β΄ 1340), ε εγθχθιηνο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. Φ7/109171/Γ1/8-

9-2022, πνπ νκαδνπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο, πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ξφιν θάζε αηφκνπ 

θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πιέγκα ζρέζεσλ εμνπζηψλ θαη επζπλψλ, πνπ 

απνθξπζηαιιψλεηαη ζε κία νξγαλσηηθή δνκή, θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην ζρνιηθφ 

έηνο 2022-2023 εθαξκφδνληαη, εθηφο φισλ ησλ παξαπάλσ, ηα κέηξα απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19, φπσο νξίδνληαη ζηελ ΚνηλήΤ.Α.Γ1α/Γ.Π.νηθ.50908/07-09-2022 

Κ.Τ.Α. (Β΄4695) θαη πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ), νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη κε εγθπθιίνπο.  

ηε ζρνιηθή κνλάδα έρεη νξηζηεί ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε χπνπησλ θξνπζκάησλ 

ινίκσμεο covid-19 ε αλαπιεξψηξηα δηεπζχληξηα Μειά Μαξία κε αλαπιεξψηξηά ηεο ηελ 

Σζνιαθίδνπ Υξηζηίλα. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΠΡΟΔΛΔΤΗ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΥΧΡΗΗ 

ΑΠΟ ΑΤΣΟ 

 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζην ρνιείν θαζψο θαη ε ηαθηηθή θαη 

αλειιηπήο θνίηεζε απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

1. Οη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

ζηελ θχξηα είζνδν (Αλαγελλήζεσο), νη νπνίνη παξακέλνπλ ζην πξναχιην ή ζηνλ ρψξν 

ππνδνρήο εληφο ηνπ δηδαθηεξίνπ αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ δελ παξεπξίζθεηαη 

ρσξίο άδεηα ζηνλ ρψξν ηνπ ρνιείνπ θαλείο εθηφο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

3. Οη καζεηέο/καζήηξηεο πξνζέξρνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ 08.00-08.15. Ζ 

ηήξεζε ηεο αθξίβεηαο ζηελ πξνζέιεπζε είλαη επζχλε ησλ ζπλνδψλ ηνπο. ε πεξίπησζε 

επαλεηιεκκέλεο αξγνπνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνπήο ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ είζνδν 

ζηελ αίζνπζα ζα γίλεηαη ζχζηαζε θαη ζα εμεηάδνληαη δπλαηφηεηεο παξακνλήο ηνπ/ηεο 

καζεηή/καζήηξηαο ζε ρψξν αλακνλήο κέρξη ηελ ιήμε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.   

4. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ρνιείνπ 

ή ζηνλ ρψξν ππνδνρήο εληφο ηνπ δηδαθηεξίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Χξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

5. Οη καζεηέο/ηξηεο θαηεπζχλνληαη ζηηο ζρνιηθέο ηνπο αίζνπζεο, κε ηε ζπλνδεία ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηδάζθεη ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα, ζχκθσλα κε ην ΔΧΠΓ ηνπ ρνιείνπ. 

6. Ζ έμνδνο απφ ηηο αίζνπζεο γηα δηάιεηκκα θαη ε είζνδνο κεηά απ’ απηφ γίλεηαη κε επζχλε 

ησλ δηδαζθφλησλ/δηδαζθνπζψλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ψξα.  

7. Όηαλ επηθξαηνχλ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη καζεηέο/καζήηξηεο θάλνπλ ην δηάιεηκκά 

ηνπο εληφο ηνπ δηδαθηεξίνπ ζηνλ ρψξν ππνδνρήο ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ηέζζεξηο 

ηάμεηο ζηνλ ρψξν ππνδνρήο θαη δχν ηάμεηο ζηελ αίζνπζα 3 ζηνλ φξνθν. 

8. Οη καζεηέο/ηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ απφ ην ρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ δίρσο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο-θεδεκφλαο γηα 

λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ ν ίδηνο ή άηνκν-ζπλνδφο ηνπ νπνίνπ ην νλνκαηεπψλπκν 

αλαγξάθεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε πνπ έρνπλ παξαδψζεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ζην ρνιείν νη γνλείο-θεδεκφλεο ηνπ παηδηνχ. 

9. Με ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ην Χξνιφγην Πξφγξακκα, νη 

καζεηέο/καζήηξηεο θαηά ηάμε θαη νξγαλσκέλα θαηεπζχλνληαη ζηελ έμνδν ηνπ ρνιείνπ, 

ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα.Σνπο καζεηέο 

πνπ κεηαθηλνχληαη κε ιεσθνξείν ζπλνδεχεη έσο ην φρεκα ε ζρνιηθή ηξνρνλφκνο. 

10. Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην 

ρνιείν κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ (13:15), ζα πξέπεη λα πξνζέξρνληαη 

εγθαίξσο έμσ απφ ηελ πχιε ηνπ πξναπιίνπ γηα λα παξαιάβνπλ ηα παηδηά ηνπο. Κάζε 

θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ 
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νινθιήξσζαλ ην πξφγξακκά ηνπο, αιιά θαη γηα φζνπο/φζεο ζπλερίδνπλ ηα καζήκαηα 

ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ (απνγεπκαηηλή δψλε). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο/ηηο ζπλνδνχο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην 

Οινήκεξν Απνγεπκαηηλφ Πξφγξακκα (15:00 θαη 16:00). 

11. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην Οινήκεξν Πξφγξακκα: 

 Ζ θνίηεζε ζην Οινήκεξν Απνγεπκαηηλφ Πξφγξακκα (13:20-16:00) δηέπεηαη απφ ηνπο  

ηζρχνληεο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ  ρνιείνπ. 

 Οη καζεηέο/καζήηξηεο ηεξνχλ ην σξάξην ηνπ θαζεκεξηλνχ απνγεπκαηηλνχ 

πξνγξάκκαηνο (ζίηηζε - πξνεηνηκαζία) 

 Ζ είζνδνο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζην Οινήκεξν γίλεηαη ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ψξα ηεο ζίηηζεο. 

 Ζ ζίηηζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο. πληζηάηαη ε ρξήζε ησλ 

αηνκηθψλ ζθεπψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ή κηαο ρξήζεο (αλ είλαη εθηθηφ), θαζψο θαη ε 

απνθπγή ηνπ κεηαμχ ηνπο δηακνηξαζκνχ ζε θαγεηφ ή λεξφ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ηνπ Οινήκεξνπ Απνγεπκαηηλνχ Πξνγξάκκαηνο νη 

καζεηέο/καζήηξηεο βγαίλνπλ ζην πξναχιην ή ζηνλ ρψξν ηεο ζπγθέληξσζεο, αλ ην 

επηβάινπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καλέλα παηδί θαη γηα θαλέλα ιφγν δε κέλεη κέζα ζηελ 

αίζνπζα κφλν ηνπ. 

 Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, 

πξέπεη λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, ελψ ηνπο πεξηκέλνπλ έμσ απφ 

ηελ θχξηα είζνδν ηνπ ρνιείνπ (Αλαγελλήζεσο). 

12. Κάζε αιιαγή ζηα πξφζσπα πνπ ζπλνδεχνπλ έλα παηδί θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

ρνιείν, ζχκθσλα κε ηελ Τπεχζπλε Γήισζε πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη γνλείο-θεδεκφλεο 

απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ρνιείνπ. Ο θάθεινο κε ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θπιάζζεηαη ζην Αξρείν ηνπ ρνιείνπ. 

13. ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, ζα πξέπεη ν γνλέαο πνπ έρεη αλαιάβεη 

ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ λα πξνζθνκίζεη ζην ρνιείν ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Οη απνθάζεηο θπιάζζνληαη ζην Αξρείν ηνπ ρνιείνπ. 

14. Αλ ππάξρνπλ απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ νη νπνίεο απαγνξεχνπλ θάπνηνλ γνλέα ή 

ζπγγεληθφ πξφζσπν λα πιεζηάδεη έλα παηδί γηα λα ην παξαιάβεη θαηά ηελ απνρψξεζή 

ηνπ απφ ην ρνιείν, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη θαη λα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ρνιείνπ, ψζηε λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

καζεηή/ηεο καζήηξηαο. 

15. Με ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα απνηξέπεηαη ε 

αλαίηηα είζνδνο θαη έμνδνο απηψλ απφ ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ρνιείνπ, θαζψο θαη ε 

είζνδνο αηφκσλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη ζχξεο εηζφδνπ-

εμφδνπ ζηνλ ρψξν ηνπ ρνιείνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ (ή ηνπ λφκηκνπ  αλαπιεξσηή ηνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ). Καλέλα άηνκν πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα 

παξακείλεη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 
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16. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Δθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο, θαηαγξάθνληαη νη απνπζίεο θαη θαηαρσξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

(myschool) απφ ηνλ Γηεπζπληή. 

17. Όηαλ έλαο καζεηήο/κία καζήηξηα απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά θαη αδηθαηνιφγεηα απφ ην 

ρνιείν ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. Δθφζνλ δελ επηιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο θαη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, αλαδεηείηαη ν 

καζεηήο/ε καζήηξηα θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο θαη ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο, θαζψο θαη ηεο αξκφδηαο θνηλσληθήο ππεξεζίαο. 

 

 

2
ο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ-ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε, νη εθπαηδεπηηθνί ζηνρεχνπλ, εθηφο φισλ ησλ 

άιισλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ λα νξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο θαλφλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ελψ 

παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηα παηδηά κε ζπλερείο παξαηλέζεηο θαη ζπκβνπιέο φηη 

αθνινπζψληαο απηνχο ηνπο θαλφλεο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζε φηη 

αθνξά ζηα γλσζηηθά επηηεχγκαηα θαη ηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Απνθιίζεηο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλφλεο ηνπ ρνιείνπ, ηνπο 

φξνπο ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ρνιείνπ, ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ, ζηνλ ζπκκαζεηή/ζηελ ζπκκαζήηξηα, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη ζρνιηθά παξαπηψκαηα [Τ.Α. 13423/ΓΓ4 /4-2-2021 (ΦΔΚ Β΄491)]. 

Σα ζρνιηθά παξαπηψκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ην ρνιείν ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κε γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ε ηειεπηαία επηινγή, δίρσο, φκσο, λα απνθιείεηαη σο 

παηδαγσγηθφ κέηξν. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ην ρνιείν ρξεηάδεηαη λα ζέηεη μεθάζαξνπο 

θαλφλεο, λα εμεγεί ηηο ζπλέπεηεο, αιιά θαη λα εκπηζηεχεηαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

εθηεινχλ απηφλνκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. 

πγθεθξηκέλα: 

o Οη θαλφλεο ηνπ ρνιείνπ ηίζεληαη μεθάζαξα απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνο 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπδεηηνχληαη απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο εκέξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ, ν νπνίνο χζηεξα απφ ηελ 

έγθξηζή ηνπ απφ ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ηνλ Γηεπζπληή Π.Δ. Έβξνπ 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιηθήο καο Μνλάδαο, ζα είλαη ηαθηηθά 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη ελεκέξσζεο φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

o Οη καζεηέο/καζήηξηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ θαλφλσλ ηεο δηθήο 

ηνπο ηάμεο θαη λα πξνηείλνπλ επηπιένλ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαη ή θαη λα 

επηιέγνπλ θάπνηνπο απφ κηα ιίζηα πξνηεηλνκέλσλ. 

o Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη επγεληθή θαη θφζκηα πξνο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο/ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο.  
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o Οη καζεηέο/καζήηξηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο/ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο θαη λα βνεζνχλ ηα παηδηά ησλ κηθξφηεξσλ 

ηάμεσλ. 

o Οη καζεηέο/καζήηξηεο επηβάιιεηαη λα παίδνπλ ρσξίο λα καιψλνπλ, λα ρεηξνδηθνχλ ή λα 

αζθνχλ νπνηνπδήπνηε είδνπο βία (ιεθηηθή, ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή). Ζ βία θαη θάζε  

εθδήισζε επηζεηηθφηεηαο θαη ε αγελήο θαη ρσξίο ζεβαζκφ ζπκπεξηθνξά απφ 

καζεηέο/καζήηξηεο πξνο ζπκκαζεηέο/ζπκκαζήηξηεο ή πξνο εθπαηδεπηηθνχο δελ είλαη 

απνδεθηή. 

o Όηαλ θάπνηνο καζεηήο/καζήηξηα ράζεη ηνλ απηνέιεγρν ζε ζεκείν πνπ λα θνβίδεη ηα 

ππφινηπα παηδηά ή λα παξαθσιχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο, θαιείηαη ν Γηεπζπληήο γηα λα ζπλδξάκεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο. Δλεκεξψλνληαη ηειεθσληθά απφ ηνλ/ηελ Τπεχζπλν Δθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο/ηνπ ηκήκαηνο ή απφ ηνλ Γηεπζπληή νη γνλείο-θεδεκφλεο ηνπ. 

o Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, νη καζεηέο/καζήηξηεο 

νθείινπλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθεκεξεχνληεο/εθεκεξεχνπζεο εθπαηδεπηηθνχο. 

o Κάζε θνξά πνπ έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο δηαρεηξίδεηαη ηελ κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά 

ελφο καζεηή/κηαο καζήηξηαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα εζηηάδεη ζηε ζπκπεξηθνξά 

θαη φρη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. 

o Σα ζέκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζην ρνιείν απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ηνπ/ηεο Τπεχζπλνπ Δθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο κε ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ θαη ηελ 

πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηεο 10
εο

 ελφηεηαο 

ΑΜΘ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. ε 

θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

o Χο κέηξν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα πάξεη ηελ 

απφθαζε γηα αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο κε ηε 

ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ή αζθνχλησλ απφ θνηλνχ ηελ γνληθή κέξηκλα, 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ79/2017. 

 

 

3ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΠΡΟΛΗΦΗ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ 

 

Ζ αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

δηαδηθαζίαο πξφιεςεο ή/θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο, παξελφριεζεο, εμαλαγθαζκνχ 

θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεηηθνχ θαη πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη 

ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο, ε ζπλεξγαζία ηνπ ρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, θ.ά. Σν θαηλφκελν ηεο βίαο θαη ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ θαη ε πεξίπησζε ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο ή ηεο «παξέαο» 

πνπ θάλεη επίδεημε δχλακεο, ηξνκνθξαηεί θαη επηηίζεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ελαληίνλ 

άιισλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, απνηειεί, δπζηπρψο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Γελ πξέπεη, φκσο, λα ζπγρένπκε ην θαηλφκελν ηεο απιήο ελδνζρνιηθήο ζχγθξνπζεο, φπνπ 
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ηα ζπγθξνπφκελα κέιε είλαη ηζφηηκα θαη νη ζπκπινθέο κεηαμχ ηνπο ηπραίεο θαη 

κεκνλσκέλεο κε ζηφρν πεξηζζφηεξν έλα «παηρλίδη» παξά ηελ εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο κηαο 

νκάδαο παηδηψλ, κε ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ νξίδεηαη σο κηα επαλαιακβαλφκελε 

θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία έλαο καζεηήο/κία καζήηξηα ή κηα νκάδα καζεηψλ/καζεηξηψλ 

ελνρινχλ ή βιάπηνπλ άιινπο πην αδχλακνπο καζεηέο/καζήηξηεο αληιψληαο επραξίζηεζε 

απφ ηνλ πφλν, ηνλ θφβν θαη ην άγρνο πνπ πξνθαινχλ.  

Όια, αλεμαηξέησο, ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ 

θαη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο καο Μνλάδαο λα κπνξνχλ λα 

εληνπίδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ-ζρνιηθήο ζπκαηνπνίεζεο, κηαο θαη ε 

έθηαζε θαη νη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα αγλνεζνχλ, θαη 

επηβάιιεηαη ε ζνβαξή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε ιήςε κέηξσλ ηφζν γηα ηε δηαξθή 

πξφιεςε, φζν θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε-αληηκεηψπηζε. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ε πξφιεςε είλαη ε θαιχηεξε παξέκβαζε. Πνιιά κέηξα κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ ζε επίπεδν ηάμεο θαη ρνιείνπ γηα λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

φπσο: 

o Κάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζε κηα ηάμε, εμαζθαιίδεη θαιφ ςπρνινγηθφ θιίκα 

ζηελ ηάμε κέζσ ηεο εθαξκνγήο π.ρ. ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

o Ο/ε Τπεχζπλνο/Τπεχζπλε Δθπαηδεπηηθφο θάζε ηάμεο εληζρχεη ηε θηιία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, αλαδεηθλχεη ηελ αιιειεγγχε ηεο «παξέαο ησλ θίισλ» σο έλα απφ ηα 

πην θαηάιιεια κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ 

θαη  κεξηκλά κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή έληαμε λέσλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ή 

καζεηψλ/καζεηξηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

o Ο/ε Τπεχζπλνο/Τπεχζπλε Δθπαηδεπηηθφο θάζε ηάμεο  αμηνπνηεί ην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο ή/θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ γηα ηε ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή 

έθθξαζε ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ κε ηελ κειέηε πεξηπηψζεσλ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο 

πξνζνκνίσζεο, ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θιπ., νξγαλψλεη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην ηη είλαη ζρνιηθή ζπκαηνπνίεζε, ηνπο ηχπνπο παηδηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ θαη 

ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Δπηζεκαίλεη ηνλ ξφιν ησλ ζεαηψλ-παξαηεξεηψλ εμεγψληαο γηαηί 

ζεσξνχληαη θαη απηνί ζχηεο θαη ππνδεηθλχεη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνβνχλ 

γηα λα βνεζήζνπλ. 

o Ο/ε Τπεχζπλνο/Τπεχζπλε Δθπαηδεπηηθφο ηάμεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεχζπλε ηνπ 

Σκήκαηνο Έληαμεο, ηελ Φπρνιφγν θαη ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ) δηδάζθεη 

ζπζηεκαηηθά ή πεξηνδηθά ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, ηεο αληίζηαζεο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο, θαζψο θαη ηξφπνπο αλαδήηεζεο βνήζεηαο απφ ηνπο εκαληηθνχο Άιινπο 

(εθπαηδεπηηθνί, γνλείο) θαη ππνδεηθλχεη ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε 

αζθάιεηα, ψζηε λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα φηαλ παξελνρινχληαη. 
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o Δίλαη ζεκαληηθή ε δηεμαγσγή δηαζεκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ 

ηνπο Τπεχζπλνπο Δθπαηδεπηηθνχο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη νη 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. 

o Οη εθεκεξεχνληεο/εθεκεξεχνπζεο εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ θαηάιιεια ηηο εθεκεξίεο 

ηνπο θαη εληζρχνπλ ηελ παξαθνινχζεζε εθείλσλ ησλ ρψξσλ φπνπ ππάξρεη ην 

ελδερφκελν λα ιάβεη ρψξα ην θαηλφκελν.  

o Όηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γηα ζρνιηθή ζπκαηνπνίεζε θαη εθθνβηζκφ, ν 

Γηεπζπληήο  ηνπ ρνιείνπ πξνζθαιεί ζε Παηδαγσγηθή πλάληεζε-πλέιεπζε ηα κέιε 

ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

 

4
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΥΟΛΙΚΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ-ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

Σν ρνιείν νξγαλψλεη  κηα ζεηξά εθδειψζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε 

ζχλδεζε ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ, ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε 

θνηλσληθά ζέκαηα. Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξσηνβνπιίεο θαη ηδέεο 

ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, δηφηη έηζη απηνί/απηέο αηζζάλνληαη 

ππεχζπλνη/ππεχζπλεο, αλαδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο θαη ην ηαιέλην ηνπο. 

πγθεθξηκέλα:  

 Πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, κε ηήξεζε φισλ 

ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηνπο ρψξνπο επίζθεςεο. 

 Οη ζρνιηθνί ενξηαζκνί πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

 

5
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΥΟΛΔΙΟΤ-ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ-ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΓΟΝΔΧΝ/ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ 

 

Σν ρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

καζεηή/καζήηξηαο, κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ θαη θνξέσλ, ησλ νπνίσλ ν ξφινο 

είλαη δηαθξηηφο. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν/ε 

καζεηή/ καζήηξηα, ν πξψηνο πνπ ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο, ν νπνίνο 

ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην ρνιείν. 

Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κηαο ακθίδξνκεο θαη ηζφηηκεο ζρέζεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρνιείνπ θαη Οηθνγέλεηαο, θαζψο φια δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ-θεδεκφλσλ επεξεάδεη ζεηηθά ηα θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 
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ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν, ηε ζρέζε γνλέσλ-καζεηψλ θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ησλ ζηφρσλ ηνπ ρνιείνπ.  

Ζ αλαγλψξηζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζεζκψλ πνπ 

ζπζηεκαηνπνηνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή 

δσή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ. Με ηνλ Ν. 1566/1985 ηδξχζεθαλ ζπιινγηθά φξγαλα 

ιατθήο ζπκκεηνρήο, ηα νπνία «επηηξέπνπλ ζηελ θνηλσλία λα εθθξάδεη ζέζεηο θαη απφςεηο γηα 

ηελ παηδεία, ζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ κε ηελ παξαγσγηθή θαη αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία, επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ αλζξσπηζηηθψλ ζηφρσλ γηα αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλεο θαη ειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηηο αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο 

θαη, ηέινο, επηηπγράλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ 

επξχηεξε γλψζε θαη κφξθσζε ζην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν» (Δηζεγεηηθή Έθζεζε). 

ε επίπεδν ρνιηθήο Μνλάδαο, φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο απνηεινχλ:  

1) Σν πκβνχιην ρνιηθήο Κνηλφηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ρνιείνπ, ηελ εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ (Μειά Μαξία) 

θαη ηελ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ-Κεδεκφλσλ (Λνθαξίδνπ Διέλε) θαη 

αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 8440/24-2-2011 (ΦΔΚ Β 

318/2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2) Σν ρνιηθφ πκβνχιην θαηά ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4823/2021 (Α΄136), ην νπνίν 

απνηειείηαη ηνλ Γηεπζπληή, δχν εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο (δελ έρνπλ 

νξηζηεί), ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ρνιείνπ (Κηεγκάο Αλδξέαο, Μνπξδηθνχδε 

Αηθαηεξίλε, Μειά Μαξία) θη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ  πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 

(Λνθαξίδνπ Διέλε) κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ φπνπ απηφ νξίδεηαη. Πξφεδξνο ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ. 

3) Σν φξγαλν ζχληαμεο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 

χιινγν Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ-

Κεδεκφλσλ θαη ηελ Δθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο (Εάραξε Εελνβία) πνπ 

νξίζηεθε κε ην 2839/18-2-2021 έγγξαθφ ηνπ. 

Δπηθνηλσλία ρνιείνπ κε ηελ Οηθνγέλεηα: 

o Γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ νη γνλείο ελεκεξψλνληαη είηε απφ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζρνιείνπ (https://blogs.sch.gr/4dimorest/), κε κελχκαηα ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), κε κελχκαηα ζην ηειέθσλν κέζσ ηνπ mySchool 

ή άιιεο πιαηθφξκαο πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ.  

o ηηο κέξεο καο πνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ρνιείνπ θαη ηεο 

Οηθνγέλεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, είλαη ζεκαληηθφ ε ελεκέξσζε λα 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρνιείνπ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ. 

o Ζ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αγσγήο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ είλαη 

δηθαίσκα ησλ γνλέσλ-θεδεκφλσλ θαη θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

https://blogs.sch.gr/4dimorest/
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πξαγκαηνπνηείηαη: α) ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, β) κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ 

κήλα θαη γ) εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ. Οη ζπλαληήζεηο 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ηειεθσληθά θαη δηα δψζεο εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη 

εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 13.20-14.00, ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο, νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη έγθαηξα ζηνπο γνλείο-

θεδεκφλεο κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα. 

o Οη γνλείο-θεδεκφλεο νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ρνιείν φζεο θνξέο θιεζνχλ 

εθηάθησο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ή/θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. 

o Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθην γεγνλφο, νη γνλείο/θεδεκφλεο επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε 

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ή κε ηνλ/ηελ Τπεχζπλν/Τπεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο. 

o Οη γνλείο-θεδεκφλεο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ/ζηελ Τπεχζπλν/Τπεχζπλε 

Δθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο  θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, θάζε ζεκαληηθφ δήηεκα 

πνπ αθνξά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο 

πξνζθνκίδνληαο, φηαλ ρξεηαζηεί, θαη ηηο αληίζηνηρεο ηαηξηθέο ή/θαη 

ηαηξνπαηδαγσγηθέο γλσκαηεχζεηο. 

o ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή/καζήηξηαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην 

ρνιείν. Ηδίσο φζσλ πξνζέξρνληαη κφλνη ηνπο. 

o Οη γνλείο-θεδεκφλεο ρξεηάδεηαη λα απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ρνιείνπ κε επγέλεηα, ζεβφκελνη ην ξφιν θαη ην έξγν πνπ ηνπο αλαζέηεη ε Πνιηηεία 

γηα ηελ αγσγή θαη ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί  είλαη θξαηηθνί 

ιεηηνπξγνί, αζθνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο θαη 

ηελ παηδαγσγηθή ηνπο ζπλείδεζε, έρνπλ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ νπνία ζπλερψο 

αλαβαζκίδνπλ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Πνιηηείαο, είηε κε πξνζσπηθή κέξηκλα θαη 

πξνζπάζεηα θαη πξνζθέξνπλ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ππεξεζίεο ηνπο πξνο φινπο ηνπο 

καζεηέο/ηηο καζήηξηεο αδηαθξίησο ρσξίο ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο 

ησλ Γνλέσλ-Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. Σν ρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ  ρνιείνπ. Θέκαηα φπσο ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ρνιείνπ, ε ζρέζε γνλέσλ-καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ, γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθά ην ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ θαιή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

6
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο 

επζχλεο ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ζε φηη αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

Καζαξνί θαη ζπληεξεκέλνη ρψξνη αηζνπζψλ, εξγαζηεξίσλ, ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, ηεο ζρνιηθήο 

πεξηνπζίαο θ.ιπ. δηακνξθψλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 
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θαιιηεξγεζεί ε ςπρή ηνπ παηδηνχ. Φζνξέο, δεκηέο θαη θαθή ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ρνιείνπ απνδπλακψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη παηδαγσγηθά εζίδνπλ ηνλ 

καζεηή/ηε καζήηξηα ζηελ αληίιεςε ηεο απαμίσζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.  

Μαζεηήο/καζήηξηα πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ/ηελ θεδεκφλα ηνπ 

[Τ.Α. 13423/ΓΓ4 /4-2-2021 (ΦΔΚ 491/2021)].   

Πην αλαιπηηθά, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

Α. Δθπαηδεπηηθνί 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

1.Οη ππεχζπλνη/ππεχζπλεο εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ/ηκεκάησλ θξνληίδνπλ γηα ηελ 

θαιαηζζεζία, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ αίζνπζα πνπ δηδάζθνπλ. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί θαιιηεξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ζε φηη 

αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ κέζα απφ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο πγείαο. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνπλ ηνλ Γηεπζπληή γηα θζνξέο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, ν νπνίνο  

ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο.  

Β. Μαζεηέο/καζήηξηεο 

Οη καζεηέο/καζήηξηεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κελ 

θαηαζηξέθνπλ ηε ζρνιηθή πεξηνπζία. πγθεθξηκέλα: 

1. Γελ δσγξαθίδνπλ πάλσ ζηα ζξαλία. 

2. Γελ θαηαζηξέθνπλ ηα ζξαλία θαη ηηο θαξέθιεο ηνπο. 

3. Φξνληίδνπλ λα πεηνχλ ηα ζθνππίδηα ηνπο κέζα ζην θαιάζη ηεο ηάμεο. 

4. Γελ θαηαζηξέθνπλ ηνπο ράξηεο ή άιιν επνπηηθφ πιηθφ. 

5. Γελ ιεξψλνπλ ηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο θαη ησλ δηαδξφκσλ. 

6. Γελ ρηππνχλ ηηο πφξηεο ησλ ηάμεσλ δπλαηά. 

7. Πξνζέρνπλ ηνπο ρψξνπο ηεο ηνπαιέηαο ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. 

8. Γελ παίδνπλ κε ηα θαδαλάθηα ησλ ηνπαιεηψλ. 

9. Πεηνχλ πάληα ην ραξηί πγείαο ή ηελ ρεηξνπεηζέηα ζην θαιάζη απνξξηκκάησλ. 

10. Πεηνχλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηνπο θάδνπο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζην 

πξναχιην. 

11. Υξεζηκνπνηνχλ κε ζσζηφ ηξφπν ηηο βξχζεο. 

 

Γ. Υξήζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο 

Κάζε ρνιηθή Μνλάδα νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο πεγέο θάζε θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο, δειαδή λα ππνινγίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ  γηα 

ηνπο πιηθνχο πφξνπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Με βάζε ηελ αληίιεςε απηή, σο αίηην 

θηλδχλνπ ζεσξείηαη θάζε δπζάξεζην γεγνλφο, φπσο ν βαλδαιηζκφο, ην νπνίν πξνθαιεί  

δεκηά (δπζκελή απνηειέζκαηα) ζε άηνκα ή ζην θηίξην. Οη ζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε βαλδαιηζκψλ είλαη πξσηίζησο νηθνλνκηθέο, αιιά θαη 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θ.ιπ., θαζψο πξνθαιεί εκπφδηα ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 
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ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ. Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ην πξναχιην ζα είλαη δπλαηφ λα 

δηαηίζεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο κεηά απφ απφθαζε παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη. 

 Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ ρνιείνπ, ζπληάρζεθε, ππνγξάθεθε απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ηελ εθπξφζσπν ηνπ 

Γήκνπ Οξεζηηάδαο θαη ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ ρνιείνπ. 

 

 

 

Οξεζηηάδα, 13 επηεκβξίνπ 2022 

 

Ο Γηεπζπληήοηνπ ρνιείνπ 

 

 

 

Νηθνιαΐδεο Νηθφιανο 

 

 

 

 

 

 

Δγθξίλεηαη 

Ζ πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ  

 

 

 

 

 

 

 

Μαλάθε Ησάλλα 

Ζκεξνκελία: …………………………….. 

 

Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

 

 

 

Υαληδήο Ζιίαο 

Ζκεξνκελία: ……………………………… 
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