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το πλαίςιο τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ 2021-22 και τθσ προςπάκειασ 
μασ για τθν όςο δυνατό καλφτερθ οργάνωςθ και εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου, 
ςασ αποςτζλλουμε τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του ςχολείου μασ, προσ 
ενθμζρωςι ςασ. Η ςχολικι κοινότθτα είναι μία οργανωμζνθ ομάδα, που ζχει όλα τα 
χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνίασ. Σο ςχολείο προετοιμάηει τουσ νζουσ να ενταχκοφν 
ομαλά ςτθν κοινωνία. Η εςωτερικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, οφείλει να 
εκπαιδεφει και να διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ τθσ 
δθμοκρατικισ κοινωνίασ. Η ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ τθσ 
ςχολικισ μασ μονάδασ, κα είναι πολφτιμθ ςϋ αυτι τθν προςπάκειά μασ.  
 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
 

το πλαίςιο εφαρμογισ μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του COVID-19, το ωρολόγιο 
πρόγραμμά μασ για το ςχολικό ζτοσ 2021-22, διαμορφϊκθκε ωσ εξισ:  
 

https://blogs.sch.gr/5gymioan/
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ  
 
Η κατανομι μακθτϊν/τριϊν ςε τμιματα ςτο Γυμνάςιο, κακορίηεται με βάςθ τθν 
αλφαβθτικι ςειρά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για τθν καλφτερθ 
λειτουργία του ςχολείου τα τμιματα είναι δυνατόν να χωρίηονται, ανάλογα με τθν 
επιλογι των μακθτϊν/τριϊν ςτθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα και ακολουκείται θ 
αλφαβθτικι ςειρά, εφόςον απαιτείται δθμιουργία δφο ι περιςςοτζρων τμθμάτων 
με μακθτζσ/τριεσ που ζχουν επιλζξει τθν ίδια ξζνθ γλϊςςα.  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΧΑΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  
 

ε περίπτωςθ απϊλειασ διδακτικϊν ωρϊν (π.χ. λόγω κατάλθψθσ), θ αναπλιρωςι 
τουσ εξαςφαλίηεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, με τουσ ακόλουκουσ 
τρόπουσ: α) περικοπι περιπάτων, επιςκζψεων και εκδρομϊν, β) περιοριςμόσ 
εργάςιμων θμερϊν πολυιμερων εκδρομϊν, γ) αξιοποίθςθ ςχολικϊν εορτϊν, με 
τθν παράλλθλα πραγματοποίθςθ εορτϊν και μακθμάτων. 
 

ΦΟΙΣΗΗ  
φμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία, θ φοίτθςθ όλων των μακθτϊν/τριϊν 
χαρακτθρίηεται με πράξθ του υλλόγου των διδαςκόντων, τθν θμζρα που λιγουν τα 
μακιματα ωσ επαρκισ ι ανεπαρκισ, με βάςθ το ςφνολο των απουςιϊν που 
ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ.  
• • Επαρκισ (ο μακθτισ/τρια ςυμμετζχει κανονικά ςτισ εξετάςεισ του Ιουνίου) 
χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία: το ςφνολο των 
απουςιϊν του μακθτι/τριασ, που ςθμειϊκθκε κατά το λιγον διδακτικό ζτοσ, δεν 
υπερβαίνει τισ εκατό δεκατζςςερισ (114).  

• • Ανεπαρκισ (ο μακθτισ/τρια επαναλαμβάνει τθ φοίτθςθ ςτθν ίδια τάξθ) 
χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ το ςφνολο των απουςιϊν του μακθτι/τριασ, που 
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ςθμειϊκθκε κατά το λιγον διδακτικό ζτοσ, είναι πάνω από τισ εκατό δεκατζςςερισ 
(114).  
 

Ο γονζασ ι κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ που απουςίαςε από το ςχολείο οφείλει 
να γνωςτοποιεί ςτο ςχολείο τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ άμεςα με ζναν από τουσ 
τρόπουσ επικοινωνίασ που ζχει δθλϊςει ςτο ςχολείο, κατά τθν εγγραφι του/τθσ 
μακθτι/τριασ ςε αυτό. Η γνωςτοποίθςθ του λόγου των απουςιϊν ςυνοδεφεται 
από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μόνο ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται ο μθ 
υπολογιςμόσ τουσ.  
Ο/Η υπεφκυνοσ/θ κακθγθτισ/τρια κάκε τμιματοσ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα 
τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για τθν απουςία των μακθτϊν/τριϊν και να 
πλθροφορείται τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ τουσ με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ: με 
τθλεφϊνθμα- με μινυμα ςταλμζνο από λογαριαςμό του ςχολείου - ςτο 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο -ςτο κινθτό τθλζφωνο των γονζων/κθδεμόνων (SMS)- 
με επιςτολι.  
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΡΑ-ΔΙΑΓΩΓΗ  
 

φμφωνα με ςχετικι νομοκεςία, ο Διευκυντισ και ο φλλογοσ Διδαςκόντων του 
ςχολείου, προβαίνουν ςτθ λιψθ μζτρων, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ του ςχολείου,τα οποία είναι: α) προφορικι παρατιρθςθ, β) επίπλθξθ, 
γ) αποβολι από τα μακιματα μίασ (1) θμζρασ, δ) αποβολι από τα μακιματα δφο 
(2) θμερϊν, ε) αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. ςτ) ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
μακιτρια ι μακθτισ τιμωρθκεί με ωριαία αποβολι από τον εκπαιδευτικό, ο 
τελευταίοσ οφείλει να καταγράψει ςτο ποινολόγιο τον λόγο ι τουσ λόγουσ για 
τουσ οποίουσ απεβλικθ θ μακιτρια/ο μακθτισ από τθν τάξθ. τόχοσ είναι το 
ςχολείο, πριν προχωριςει ςτθ λιψθ παιδαγωγικϊν μζτρων, να εξαντλεί όλεσ τισ 
δυνατότθτεσ παιδαγωγικισ παρζμβαςθσ και αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων 
ςυμπεριφοράσ και των ςυγκροφςεων, που αναφφονται εντόσ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ, ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ, να ςυνειδθτοποιιςουν τα λάκθ τουσ και να 
αλλάξουν ςτάςθ και ςυμπεριφορά. Για το λόγο αυτό πρζπει το ςχολείο να 
αξιοποιεί παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, για τθν τροποποίθςθ/εξάλειψθ ανάρμοςτων 
ςυμπεριφορϊν όπωσ για παράδειγμα: θ ζκφραςθ ειλικρινοφσ ςυγγνϊμθσ, θ 
ζμπρακτθ μεταμζλεια, θ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, οι ςυμβουλευτικζσ 
ςυναντιςεισ με τισ υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ. Οι ενζργειεσ αυτζσ 
αποφαςίηονται μετά από ςυηιτθςθ και ςε ςυμφωνία με τον μακθτι που αφοροφν.  
Παράλλθλα ο φλλογοσ Διδαςκόντων, οφείλει να αναγνωρίηει και να επιβραβεφει 
τθν υψθλι επίδοςθ, τθν ατομικι βελτίωςθ και τθν κοινωνικι προςφορά. 
υγκεκριμζνα: ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ που επιτυγχάνουν βακμό ετιςιασ προόδου 
«άριςτα» απονζμεται, μετά από απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων, «Αριςτείο 
Προόδου», ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ κάκε τμιματοσ που επιτυγχάνουν τον 
μεγαλφτερο βακμό ετιςιασ προόδου και διαγωγι «εξαιρετικι» απονζμεται, 
«Βραβείο Προόδου», ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ οι οποίοι/εσ ζχουν ςθμειϊςει 
ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ επίδοςισ τουσ, απονζμεται «Ζπαινοσ Προςωπικισ 
Βελτίωςθσ» και ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ που διακρίνονται για ιδιαίτερεσ πράξεισ 
αλλθλεγγφθσ και κοινωνικισ προςφοράσ και για πράξεισ που εκφράηουν πνεφμα 
ανιδιοτελοφσ φιλαλλθλίασ, απονζμεται ειδικόσ ζπαινοσ.  
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ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ COVID-19  
 
Για το ςχολικό ζτοσ 2020-22,  
Η χριςθ μθ ιατρικισ (ι ιατρικισ/χειρουργικισ) μάςκασ είναι υποχρεωτικι για 
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό 
προςωπικό, κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ των ςχολικϊν μονάδων. ε 
οποιαδιποτε προςζλευςθ γονζα ι κθδεμόνα ι άλλου ςτο ςχολείο, είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ.  
Η χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
α) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων,  
β) ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων, όταν υπάρχει 
ςυνωςτιςμόσ, όπωσ, ενδεικτικά, κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ από τθ 
ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ ςε κυλικεία εξωτερικοφ 
χϊρου,  
γ) ςτα μζςα μεταφοράσ μακθτϊν/τριϊν.  
το ςχολείο μασ λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ όλων των 
μελϊν τθσ μονάδασ μασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ ( ςχολαςτικόσ 
κακαριςμόσ αικουςϊν-γραφείων-wc, απολυμάνςεισ χϊρων, κακαριςμόσ 
εργαςτθρίων μετά από κάκε μάκθμα, τοποκζτθςθ αντιςθπτικϊν ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ, ,αναρτιςεισ οδθγιϊν, κλ.π.)  
ε περιπτϊςεισ φποπτων ι επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων λοίμωξθσ COVID-19, ςτθ 
ςχολικι μονάδα, ακολουκείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΤ. Πλθροφορίεσ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://eody.gov.gr  
 
 

ΜΑΘΗΣΕ/ΣΡΙΕ  
 

Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριων ςτο Γυμνάςιο αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ των παιδιϊν και 
είναι υποχρεωτικι. Η ποιότθτα των ςτοιχείων τθσ ενδοςχολικισ ηωισ επιδρά και 
επθρεάηει τθν ποιότθτα των ςτοιχείων τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι/τριασ. 
Επίςθσ αντίςτροφα θ δικι του δραςτθριότθτα επθρεάηει τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ 
ηωισ, εφόςον ανάμεςα ςτο μακθτι/τρια και το ςχολείο υπάρχει δυναμικι ςχζςθ 
αλλθλεπίδραςθσ. Ευνοϊκό λοιπόν και αςφαλζσ περιβάλλον ςχολικισ ηωισ, μζςα ςτο 
οποίο ο μακθτισ/τρια ηει, δραςτθριοποιείται και προςπακεί να καταξιωκεί, κα 
λειτουργιςει πολφ κετικά. Βαςικι αποςτολι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτο 
ςχολείο είναι θ πνευματικι καλλιζργεια και θ αγωγι των μακθτϊν/τριων. 
Επιμζρουσ ενδεικτικά ςτοιχεία του κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου μασ τα 
οποία εντάςςονται ςτθ φιλοςοφία που περιγράφεται παραπάνω, αναφζρονται 
παρακάτω:  
1) τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, πραγματοποιοφνται μακθτικζσ εκλογζσ για τθν 
ανάδειξθ πενταμελϊν και δεκαπενταμελοφσ ςυμβουλίων του ςχολείου. Πρόκειται 
για ζνα παιδαγωγικό κεςμό, που ςυνδζεται άρρθκτα με τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, τθν ανάπτυξθ τθσ μακθτικισ πρωτοβουλίασ μζςα ςτο ςχολείο και 
αποτελεί κφτταρο δθμοκρατικισ ηωισ, γιατί οι μακθτζσ/τριεσ με το διάλογο, 
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αςκοφνται ςτθ δθμοκρατικι διαδικαςία και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά, (ςε 
χολικά υμβοφλια, ςε ςυνεδριάςεισ για πεικαρχικά παραπτϊματα, ςτθ 
διοργάνωςθ εκδρομϊν, κ.λ.π.) μελετϊντασ από κοινοφ με τθ Διεφκυνςθ και το 
φλλογο Διδαςκόντων και προτείνοντασ λφςεισ ςτα προβλιματα που τουσ αφοροφν.  
2) Οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ 
προγράμματοσ, ιδίωσ τθν ϊρα ζναρξθσ των μακθμάτων και κάκε άλλθσ ςχολικισ 
εκδιλωςθσ. ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ , οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο 
Γραφείο του Διευκυντι του χολείου, για ν’ αναφζρουν τθν αιτία τθσ 
κακυςτζρθςθσ και λαμβάνουν ειδικό ςθμείωμα ειςόδου ςτθν τάξθ. 
3) Κανζνασ μακθτισ/τρια δεν φεφγει από το χολείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
λειτουργίασ του, χωρίσ τθν άδεια του Διευκυντι. Η αναίτια απουςία από διδακτικι 
ϊρα αποτελεί παράπτωμα και ελζγχεται πεικαρχικά από τον Διευκυντι τοφ 
χολείου, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τοφ υλλόγου των Διδαςκόντων για το κζμα 
αυτό. Οι απουςίεσ λόγω μθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ ςτθ τάξθ δεν δικαιολογοφνται.  
4) Οι μακθτζσ/τριεσ ςυμπεριφζρονται με ευπρζπεια, ςεβαςμό και ευγζνεια προσ 
το εκπαιδευτικό προςωπικό, ςτουσ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ και προσ όλα τα 
πρόςωπα που βοθκοφν ςτο ζργο του ςχολείου και αυτό περιμζνουν και από τουσ 
άλλουσ.  
5) Η απρεπισ ςυμπεριφορά τοφ μακθτι/τριασ, θ χειροδικία, θ αυτοδικία, θ άςκθςθ 
βίασ από άτομα ι ομάδεσ προσ άλλουσ μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και οι άκοςμεσ 
εκφράςεισ, ελζγχονται αυςτθρά, κεωροφνται παραπτϊματα και αντιμετωπίηονται 
αναλόγωσ και κατά περίπτωςθ από τον Διευκυντι τοφ χολείου και τον φλλογο 
των Διδαςκόντων.  
6) Η κακαριότθτα, θ εμφάνιςθ και θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν αποτελεί 
κζμα προςωπικισ αξιοπρζπειασ. Οι μακθτζσ/τριεσ ςζβονται τθν κινθτι και ακίνθτθ 
περιουςία του ςχολείου, δεν ρυπαίνουν τουσ χϊρουσ (δεν γράφουν ςε τοίχουσ και 
κρανία και να χρθςιμοποιοφν τα καλάκια απορριμμάτων).  
7) Οι μακθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι 
διδακτικι διαδικαςία αλλά και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι το 
δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ για μάκθςθ.  
8) Οι μακθτζσ/τριεσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν κινθτά τθλζφωνα και 
οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι παιχνίδι, που διακζτει ςφςτθμα 
επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου, μζςα ςτο ςχολικό χϊρο (Φ.25/103373/Δ1/22-06-

2018/ΥΠΠΕΘ).  
Η χριςθ του διαδικτφου από μακθτζσ/τριεσ, αλλά και από εκπαιδευτικοφσ, γονείσ 
και κθδεμόνεσ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του ςχολείου, κα πρζπει να γίνεται 
ςφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR2). 
Δεν επιτρζπεται θ με οποιονδιποτε τρόπο ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο ψθφιακοφ 
υλικοφ (εικόνων, βίντεο, κειμζνων κ.τ.λ.) ςχετικοφ με το ςχολείο και με ανκρϊπουσ 
του ςχολείου, χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου και των 
κθδεμόνων των εμπλεκομζνων μακθτϊν/τριϊν.  
9) τα εργαςτιρια ( Πλθροφορικισ , Φυςικισ κτλ.) οι μακθτζσ/τριεσ ειςζρχονται με 
τθν παρουςία τοφ υπεφκυνου εκπαιδευτικοφ. Πρζπει να χρθςιμοποιοφν με 
ιδιαίτερθ προςοχι και υπευκυνότθτα τα όργανα, τισ ςυςκευζσ και τουσ 
υπολογιςτζσ, να τθροφν με ςχολαςτικότθτα τισ οδθγίεσ του διδάςκοντοσ και τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ τοφ εργαςτθρίου.  
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10) Οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ ςτισ τουαλζτεσ και 
να μθ προκαλοφν φκορζσ.  
11) ε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικοφ οι μακθτζσ/τριεσ παραμζνουν ςτθν 
αυλι του ςχολείου ι εντόσ του κτθρίου (ςε άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ), χωρίσ να 
διαταράςςουν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. τισ 
περιπτϊςεισ όπου είναι δυνατόν γίνεται αναπροςαρμογι του ωρολογίου 
προγράμματοσ, ϊςτε να περιορίηεται θ άςκοπθ παραμονι των μακθτϊν ςτο 
ςχολείο. ε διαφορετικι περίπτωςθ οι μακθτζσ δφναται να απαςχολοφνται 
δθμιουργικά από τυχόν διακζςιμο εκπαιδευτικό. 
12) Οι μακθτζσ/τριεσ αναφζρουν ι επιδίδουν ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τουσ, τισ 
πάςθσ φφςεωσ ανακοινϊςεισ του ςχολείου.  
13) Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν κατά τθ 
διάρκεια των διαλειμμάτων, για λόγουσ υγιεινισ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων, ενϊ 
παίηουν και κινοφνται ςτουσ χϊρουσ που τουσ ζχουν υποδειχκεί, υπακοφοντασ ςτισ 
οδθγίεσ των εφθμερευόντων κακθγθτϊν/τριϊν, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν 
αςφαλι επίβλεψι τουσ.  
14) Οι απουςιολόγοι των τμθμάτων ι εναλλακτικά οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ τθσ 
πρϊτθσ διδακτικισ ϊρασ ςε κάκε τμιμα είναι υπεφκυνοι για τθν μεταφορά του 
Βιβλίου Υλθσ και του Απουςιολογίου ςτθ διδακτικι αίκουςα. Σο Απουςιολόγιο και 
το βιβλίο Υλθσ είναι δθμόςια ζγγραφα ςτα οποία καταχωροφνται προςεκτικά οι 
απουςίεσ με τισ αναγκαίεσ, αν χρειαςτεί, παρατθριςεισ. Δεν επιτρζπεται θ 
πρόςβαςθ ςε αυτά ςε κανζναν μακθτι ι μακιτρια πζραν του/τθσ απουςιολόγου 
και των εκπαιδευτικϊν. Οι απουςιολόγοι ι εναλλακτικά οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ 
τθσ τελευταίασ διδακτικισ ϊρα επιςτρζφουν ςτον χϊρο τθσ Γραμματείασ του 
ςχολείου τα απουςιολόγια και τα βιβλία φλθσ. 
15) ε περίπτωςθ ςειςμοφ ι άλλων ζκτακτων περιςτατικϊν, οι γονείσ και οι 
κθδεμόνεσ οφείλουν να προςζλκουν ςτο ςχολείο άμεςα και να παραλάβουν τα 
παιδιά τουσ, από τον προκακοριςμζνο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. Να ςθμειωκεί ότι κατά 
τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, πραγματοποιοφνται τρείσ τουλάχιςτον πρόβεσ, για 
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια-μνθμόνια 
του ΟΑΠ, τα οποία επικαιροποιοφνται κάκε χρόνο ςτο ςχολείο μασ, ενθμερϊνονται 
ςχετικά οι γονείσ και κθδεμόνεσ και αναρτϊνται ςε όλεσ τισ αίκουςεσ και τα 
γραφεία.  
16) Απαγορεφεται αυςτθρά για τουσ μακθτζσ/τριεσ το κάπνιςμα, θ κατοχι και 
χριςθ εκιςτικϊν ουςιϊν (αλκοόλ κ.τ.λ.), τόςο εντόσ του ςχολείου όςο και κατά τθ 
διάρκεια των εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων, εκδθλϊςεων και 
μετακινιςεων/εκδρομϊν.  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  
 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ, προβαίνει ςε 
ενζργειεσ και εφαρμόηει πρακτικζσ για τθ δθμιουργία ςχολικοφ κλίματοσ που 
απαιτείται, για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ και για τθ 
διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν/τριϊν οι οποίοι ςζβονται τουσ διαφορετικοφσ 
ρόλουσ και αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ τιρθςθσ των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτό 
χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ διακζςιμουσ τρόπουσ (π.χ. ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ 
με τισ υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ, οργάνωςθ θμερίδων ανά τμιμα με 
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ποικίλεσ κεματικζσ, τθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, κ.λ.π.). Οι εκπαιδευτικοί που 
διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα και εκείνοι που διδάςκουν ςτα τμιματα τθσ ίδιασ τάξθσ, 
ζχουν ζνα χϊρο κοινισ ευκφνθσ. υηθτοφν μεταξφ τουσ για τα προβλιματα τα οποία 
αντιμετωπίηουν μζςα ςτθν τάξθ, προβλθματίηονται και επιλζγουν κοινοφσ τρόπουσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων επιλιψιμθσ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν/τριϊν ι 
οριςμζνων ειδικϊν περιπτϊςεων που απαιτοφν ιδιαίτερθ φροντίδα, ευαιςκθςία και 
λεπτοφσ χειριςμοφσ εκ μζρουσ τουσ. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου επιδιϊκουν 
τθν κατακόρυφθ ςυνεργαςία και εξετάηουν τα προβλιματα που εμφανίηονται ςτθ 
διδαςκαλία των μακθμάτων ενόσ κλάδου μζςα ςτο ςχολείο. Κάκε μάκθμα ζχει τισ 
δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ που απαιτοφν επιμζρουσ αντιμετϊπιςθ.  
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι θγετικόσ και θ 
επίδραςι του κακοριςτικι. Εκτόσ από τθ διδαςκαλία των μακθμάτων, 
διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και τθν κακθμερινι του παρουςία. Η ενθμζρωςι 
του πάνω ςε κζματα υγείασ των μακθτϊν/τριϊν του κρίνεται απολφτωσ αναγκαία, 
γιατί κα του επιτρζψει να προςαρμόςει ανάλογα τθ ςυμπεριφορά του και κα τον 
προφυλάξει από πικανά ατοπιματα ςτισ ςχζςεισ του μαηί τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ 
ζχει ςυχνι κακθμερινι επαφι και επικοινωνία με τουσ μακθτζσ/τριεσ μζςα ςτθν 
τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, ςτθν αυλι και τουσ διαδρόμουσ του 
ςχολείου κατά τα διαλείμματα και ςτισ ομαδικζσ εκδθλϊςεισ εντόσ και εκτόσ του 
ςχολείου. Αυτι θ πολλαπλι επικοινωνία του με τουσ μακθτζσ/τριεσ πρζπει να 
γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι και με τουσ όρουσ που επιβάλλει μια ζντιμθ 
παιδαγωγικι ςχζςθ. Η δίκαιθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ κακϊσ και ο 
παιδαγωγικόσ τρόποσ επικοινωνίασ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, είναι χριςιμο να 
επιβεβαιϊνεται κακθμερινά ςτθν πράξθ.  
Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται για τθν προςταςία του ςχολικοφ χϊρου και τθσ 
περιουςίασ του ςχολείου κακϊσ και για τθν ευκοςμία τθσ τάξθσ μζςα ςτθν οποία 
διδάςκουν αλλά και του ςχολείου γενικότερα. Παράλλθλα, προςπακοφν να 
ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ/τριεσ ςε κζματα που αφοροφν το περιβάλλον, 
τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι και τθν αιςκθτικι του χϊρου μζςα ςτον οποίο 
φοιτοφν και φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 
παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο. Ιδιαίτερθ φροντίδα καταβάλλεται κατά τθν είςοδο 
και τθν αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν, από το ςχολείο, κατά τθ διάρκεια των 
διαλειμμάτων κακϊσ και κατά τθν απομάκρυνςι τουσ από τθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να τθροφν εχεμφκεια ςε ό,τι αφορά τισ 
αποφάςεισ του υλλόγου των Διδαςκόντων, τισ ςυηθτιςεισ και εκτιμιςεισ ςχετικά 
με τθ ςχολικι επίδοςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθ διαγωγι των μακθτϊν, τθ 
βακμολογία ςτισ εξετάςεισ και, γενικά, για όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το 
ςχολείο. Η ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν, γίνεται 
ςυςτθματικά, προγραμματιςμζνα και όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία. Κάκε εκπαιδευτικόσ γνωςτοποιεί τισ ϊρεσ τθσ εβδομάδασ κατά τισ 
οποίεσ μπορεί να δζχεται τουσ γονείσ και να τουσ ενθμερϊνει λεπτομερϊσ και 
υπεφκυνα.  
 

 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
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Ο Διευκυντισ του ςχολείου βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ μζςα ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα και γιϋ αυτό ζχει και τισ πιο πολλζσ ευκφνεσ. Είναι ο θγζτθσ που 
ενδιαφζρεται για τθ οργάνωςθ και τθν διεκπεραίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
μζςα ςτο ςχολείο, κακϊσ και για ικανοποίθςθ των αναγκϊν, τθν αςφαλι και 
άνετθ παραμονι ςτο ςχολείο, όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Η 
παιδαγωγικι του ευκφνθ είναι να διδάξει ςτθν πράξθ τουσ δθμοκρατικοφσ κανόνεσ 
οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ του ςχολείου. Ο Διευκυντισ ςτισ ςχζςεισ του με τουσ 
μακθτζσ/τριεσ, ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για όςα γίνονται ςτο ςχολείο με 
παιδαγωγικι ευκφνθ, κάνει τισ αναγκαίεσ υποδείξεισ, ανακαλεί ςτθν τάξθ αυτοφσ 
που διζπραξαν παραπτϊματα, υποδεικνφοντασ παιδαγωγικι επιείκεια και 
ςυμβουλεφοντάσ τουσ για τθν αποφυγι τουσ ςτο μζλλον. Ο γενικόσ κανόνασ ο 
οποίοσ πρζπει να ιςχφει είναι ότι τα κετικά κίνθτρα είναι περιςςότερο 
αποτελεςματικά από τα αρνθτικά. Ο Διευκυντισ ζχει υπόψθ του ότι οι 
παρατθριςεισ, οι υποδείξεισ, θ αποδοκιμαςία πράξεων και φαινομζνων ι ακόμθ 
και θ επιβολι ποινισ εντάςςονται μζςα ςτα κακικοντά του και απορρζουν από το 
ρόλο του. Όταν απαιτείται να κάνει χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ, οφείλει να το 
πράξει, γιατί διαφορετικά θ ανοχι ςε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργιςει 
αρνθτικά για τθ ςυνοχι και τθν αποτελεςματικότθτα του ςχολείου.  
Η πρόςβαςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο Γραφείο του Διευκυντι γίνεται ςχετικά άνετα. 
Η πόρτα του Γραφείου του Διευκυντι είναι ανοικτι προσ όλουσ. Ο Διευκυντισ του 
ςχολείου βρίςκεται πάντα ςτθ διάκεςι των μακθτϊν/τριϊν, των εκπαιδευτικϊν, 
των γονζων και κθδεμόνων τουσ, για να επιλφςει οποιοδιποτε πρόβλθμα, που κα 
προκφψει. Η ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ/τριεσ και θ επικοινωνία μαηί τουσ, γίνονται 
ελεφκερα αλλά και με τον πρζποντα ςεβαςμό εκ μζρουσ τουσ. Οφείλει να 
χρθςιμοποιεί με δικαιοςφνθ και χωρίσ διακρίςεισ τα οποιαςδιποτε μορφισ 
κίνθτρα, κετικά ι αρνθτικά. Ο Διευκυντισ ζχει τακτικι επαφι με τουσ γονείσ και 
κθδεμόνεσ, επιδιϊκοντασ τθν ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο 
ςχολείο και τθν οικογζνεια. Οι αποφάςεισ του Διευκυντι του ςχολείου για κζματα 
του ςχολείου, ζχουν μεγαλφτερο κφροσ, όταν προκφπτουν φςτερα από ςυνεργαςία 
με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. υγκαλεί τακτικζσ και ζκτακτεσ 
ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων, χολικά υμβοφλια, ενκαρρφνει τουσ 
εκπαιδευτικοφσ για ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ςυνεργάηεται με τα μακθτικά 
ςυμβοφλια του ςχολείου, το φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, με τθν Σοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ, ςτθν οποία υπάγεται το ςχολείο και με φορείσ τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ. Μζςα από αυτιν τθν επικοινωνία-ςυνεργαςία, ο Διευκυντισ φροντίηει 
του να εξαςφαλίηει τθν "ζντιμθ" διοικθτικά και παιδαγωγικά ςχζςθ, να 
αναγνωρίηει και να κατοχυρϊνει το ρόλο τθσ κάκε πλευράσ. Επίςθσ πρζπει να ζχει 
τθν ικανότθτα να κατανοεί το ςθμαντικό ρόλο του ανκρϊπινου παράγοντα για τθν 
ομαλι λειτουργία του ςχολείου, να παραδζχεται και να εκτιμά τθν προςωπικότθτα 
του άλλου, να αναπτφςςει κετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςτουσ υφιςταμζνουσ του και να 
ικανοποιεί βαςικζσ ανάγκεσ τουσ.  
 
 
 
 
ΓΟΝΕΙ-ΚΗΔΕΜΟΝΕ  
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Φυςικοί γονείσ του μακθτι/τριασ, είναι ο πατζρασ και θ μθτζρα του. Αυτοί είναι 
κθδεμόνεσ του μακθτι/τριασ, εφόςον κατοικοφν ςτθν περιοχι, όπου βρίςκεται το 
ςχολείο. Διαφορετικά, ορίηουν οι ίδιοι με ζγγραφθ διλωςθ τον κθδεμόνα του 
μακθτι. ε περιπτϊςεισ διαηευγμζνων γονζων, τθν κθδεμονία αναλαμβάνει αυτόσ 
που ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ, όμωσ ενθμερϊνονται για το παιδί τουσ και οι 
δφο γονείσ, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Οι γονείσ και οι 
κθδεμόνεσ, επικοινωνοφν ςυχνά με το Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
τάξθσ, παρακολουκοφν με ενδιαφζρον τθ φοίτθςθ, το ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ 
των παιδιϊν τουσ και ενθμερϊνουν υπεφκυνα το ςχολείο για όλα τα ηθτιματα τα 
οποία ςχετίηονται με αυτά. Οφείλουν, ςτθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ, να 
δθλϊνουν (ςτο ςχολείο) υπεφκυνα τα ςτοιχεία κατοικίασ και επικοινωνίασ τουσ 
και τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. ε αυτιν τθ διεφκυνςθ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ το ςχολείο κα αποςτζλλει ζγκαιρα κάκε ενθμζρωςθ 
και ειδοποίθςθ και αυτι θ αποςτολι κα αποτελεί απόδειξθ τθσ ενθμζρωςθσ ι 
ειδοποίθςθσ. Ομοίωσ, κάκε αποςτολι από αυτιν τθ δθλωκείςα διεφκυνςθ 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ προσ το ςχολείο, κα αποτελεί απόδειξθ τθσ 
ενθμζρωςθσ ι ειδοποίθςθσ εκ μζρουσ του γονζα/κθδεμόνα. Κάκε φορά που 
δθμιουργείται ζνα κζμα το οποίο ςχετίηεται με ζνα ςυγκεκριμζνο μακθτι/τρια και 
πρόκειται να απαςχολιςει το ςχολείο, ο πρϊτοσ που πρζπει να ενθμερωκεί ςχετικά 
είναι ο γονζασ - κθδεμόνασ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με 
το ςχολείο. Για τθ ςυμμετοχι του μακθτι ςε οριςμζνεσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ είναι 
απαραίτθτο να υπάρχει ζγκριςθ του γονζα-κθδεμόνα, όπωσ ορίηεται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία.  
Ο γονζασ - κθδεμόνασ δικαιοφται να ζχει πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για το 
μακθτι/τρια, αλλά οφείλει και ο ίδιοσ να ενθμερϊνει το ςχολείο για κζματα που 
μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι τθ ςυμπεριφορά του μακθτι/τριασ ςτο 
ςχολείο.  
Μζχρι τα μζςα Οκτϊβρθ κάκε ζτουσ, οργανϊνεται ενθμερωτικι ςυγκζντρωςθ 
γονζων και κθδεμόνων για ηθτιματα λειτουργίασ του ςχολείου, ενϊ κατά τθ 
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ προγραμματίηονται κιϋ άλλεσ, για τθν επίδοςθ των 
μακθτϊν/τριϊν του ςχολείου.  
το τζλοσ κάκε τετραμινου καλοφνται οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν 
για ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν επίδοςθ, επιμζλεια, φοίτθςθ και ςυμπεριφορά των 
μακθτϊν/τριϊν και δίνεται ο ζλεγχοσ προόδου του/τθσ μακθτι/τριασ.  
Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ 
των Γονζων και Κθδεμόνων των μακθτϊν και οι αρχαιρεςίεσ για ανάδειξθ Δ.. 
πραγματοποιοφνται ανά δφο ζτθ.  
Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων:  
• Καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν δθμιουργία κλίματοσ αγαςτισ 
επικοινωνίασ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ.  
• υμπαραςτζκεται ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν και υποςτθρίηει τθν καλι άςκθςθ 
του λειτουργιματόσ τουσ.  
• υμβάλλει επικουρικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων του ςχολείου τα οποία 
απαιτοφν ςυλλογικι προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 
 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
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Αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν  
Ο Διευκυντισ του χολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με τον 
φλλογο Διδαςκόντων του χολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ 
που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ 
χϊρου.  
τισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανζνα παιδί δεν αποχωρεί από το χολείο 
μόνο του. Σα παιδιά παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Όςον αφορά τθν 
προςταςία από ςειςμοφσ και φυςικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το 
χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου του 
χολείου, με τθν υλοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 
ζτουσ. Επίςθσ, ο Διευκυντισ ενθμερϊνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ, για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν 
εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν.  
ε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να 
ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι 
φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για 
τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ.  
 
Χϊροσ ςυγκζντρωςθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ  
Ενδεικτικό ςχζδιο: 
 

 
 
 
 
ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΧΟΛΕΙΟΤ  
 

τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://blogs.sch.gr/5gymioan/λειτουργεί θ 
ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ, όπου αναρτϊνται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του 

https://blogs.sch.gr/5gymioan/
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ςχολείου, ανακοινϊςεισ, ενθμερϊςεισ, ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου, 
κ.λ.π.  
 
 
  
            Ο Διεσθσνηής                                            Ο Σύλλογος Διδαζκόνηων  

 

 

       Μιτάλης   Μαγειρίας  

 

 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων                     Το 15μελές μαθηηικό ζσμβούλιο                                  

 

 

 

 

Σσνηονίζηρια Εκπαιδεσηικού Έργοσ                    O    Διεσθσνηής Εκπαίδεσζης 
 
                          


