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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

Σου 6ου Δθμοτικοφ χολείου Κορυδαλλοφ 

για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 
 

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

επιδιϊκει να εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ 

για να πραγματοποιείται όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του Σχολείου και να 

επιτυγχάνονται ευχερζςτερα οι ςτόχοι που τίκενται από τθ ςχολικι κοινότθτα. 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν 

εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία των δθμόςιων Δθμοτικϊν Σχολείων, ενςωματϊνει 

αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ του 6ου  Δθμοτικοφ Σχολείου Κορυδαλλοφ. 

 

1. φνταξθ, ζγκριςθ και τιρθςθ του Κανονιςμοφ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του 

Διευκυντι του Σχολείου κ. Ιωάννθ Ρατεράκθ με τθ ςυμμετοχι  των μελϊν του 

Συλλόγου Διδαςκόντων, του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων, κακϊσ και εκπροςϊπων του Διμου Κορυδαλλοφ.  Ζχει 

εγκρικεί από τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου κ. Φωτεινι Εγγλζηου, που ζχει 

τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του Σχολείου μασ κακϊσ και από τον Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ κ. Αλζξανδρο Νανόπουλο (ςχετικι θ με αρ. πρωτ.: 13423/ΓΔ4/09-02-

2021 Απόφαςθ τθσ Υφυπουργοφ Ραιδείασ - ΦΕΚ Β 491/2021). 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 

κοινοποιείται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται  ςτον ιςτότοπο του Σχολείου. 

Μια ςυνοπτικι μορφι του ςυηθτείται διεξοδικά με  τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του 

Σχολείου μασ. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων  μασ: του 

Διευκυντι του Σχολείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των 

μακθτϊν/τριϊν, του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των γονζων και κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ 

προβλεπόμενθσ από τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ, 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. 
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2. Σαυτότθτα και όραμα του χολείου μασ 

 

 
   

 Το Σχολείο μασ ιδρφκθκε με το υπ. αρικμ.: 106/17-02-1962 Βαςιλικό Διάταγμα ςτθν 
περιοχι τθσ ενορίασ των Ραμμεγίςτων Ταξιαρχϊν,  ωσ «6ον 7/κζςιον Δθμοτικόν 
χολείον Κορυδαλλοφ τθσ ενορίασ των Παμμεγίςτων Σαξιαρχϊν» για να 
αποςυμφορθκοφν τα ιδθ πλθκωρικά ςε μακθτικό δυναμικό Σχολεία τθσ πόλθσ. 
Αρχικά ςτεγάςτθκε ςτο κτιριο τθσ οδοφ Ραπακυριαηι 7 και λειτοφργθςε ωσ 
4/κζςιο, με πρϊτο Διευκυντι το δάςκαλο Αντϊνιο Μαδοφρο. Κατά το επόμενο 
ςχολικό ζτοσ 1963-1964 μεταςτεγάςτθκε ςτο κτιριο επί τθσ διαςταφρωςθσ των 
οδϊν Κολοκοτρϊνθ και Ρλαταιϊν και λειτοφργθςε με πλιρεσ προςωπικό και 471 
μακθτζσ υπό τθ διεφκυνςθ του δαςκάλου Ιωάννθ Νικθφορίδθ. Το ςχολικό ζτοσ 
1965-1966 το Σχολείο λειτοφργθςε ωσ ενιαίο με το νεοςφςτατο τότε 8ο Δθμοτικό 
Σχολείο Κορυδαλλοφ με ςυνδιευκυντζσ τουσ Γεϊργιο Φραγκιαδάκθ και Αλίκθ 
Φλουτςάκου.  Το ζτοσ αυτό το Σχολείο απζκτθςε ενιςχυτι, πικ-απ και μικροφωνικι 
εγκατάςταςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ μια μθτζρα μακθτι πρόςφερε πρόπλαςμα 
ανκρϊπινου ςϊματοσ αξίασ 2.500 δραχμϊν τθσ εποχισ εκείνθσ. Το 1968 το Σχολείο 
προιχκθ ςε 10/κζςιο. 
Από το 1985 το Σχολείο εγκαταςτάκθκε ςε ςφγχρονο νεοεγερκζν διδακτιριο, ςτθν 
περιοχι των 88 ςτρεμμάτων όπου εδράηεται ςυγκρότθμα ςχολικϊν κτθρίων του 
Διμου μασ και ςυςτεγάςτθκε με το 8ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ. Το 2003 το 
Σχολείο μετζπεςε ςε 9/κζςιο οργανικά και 8/κζςιο λειτουργικά, ενϊ από το 2004 
λειτουργεί ωσ Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο. 
Διευκυντζσ του κατά το παρελκόν διετζλεςαν και οι εξισ: 
Νικόλαοσ Ηωγράφοσ,  Ευςτράτιοσ Μφταροσ,  Ραναγιϊτθσ Τςιϊτςθσ και Βαςιλικι 
Καββαδία. 
Το οικόπεδο του Σχολείου μασ καταλαμβάνει ζκταςθ 6.712 τ.μ. ενϊ θ δομθμζνθ 
επιφάνεια του υφιςτάμενου κτθρίου ανζρχεται ςτα 1.857 τ.μ. Ρεριμετρικά 
περιβάλλεται από κιπο. Στθ νζα πτζρυγα εμβαδοφ 1.380 τ.μ. μεταφζρκθκε από τθν 
ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2014 – 2015 το 8ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ. 
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Το ςχολικό ζτοσ 2013 – 2014 φοίτθςαν 180 μακθτζσ που κατανζμονταν ςε οκτϊ 
τμιματα ενϊ το διδακτικό ζτοσ 2015 – 2016 το Σχολείο λειτοφργθςε με εννζα 
τμιματα. Από το Δεκζμβριο του ζτουσ 2016 το 6ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ 
λειτοφργθςε με δζκα τμιματα και το δυναμικό του κατά τα διδακτικά ζτθ 2018 – 
2019 κακϊσ και 2019 – 2020 άγγιξε τουσ 230 μακθτζσ/μακιτριεσ! 
 Τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 2021-2022 λειτουργεί ωσ 9/κζςιο Σχολείο και 
φοιτοφν ςε αυτό 193 παιδιά. 

Το Σχολείο μασ είναι μζλοσ του  Σχολικοφ Δικτφου Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ 
του 1ου Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Κορυδαλλοφ και διακζτει Τμιμα Ζνταξθσ και 
Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ (ΕΔΥ) με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν 
πρακτικϊν εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, ςυμβουλευτικισ και 
υποςτιριξθσ τουσ.    

Στο Σχολείο λειτουργεί ανακαινιςκείςα αίκουςα για τθ ςτζγαςθ τθσ πλοφςιασ  

βιβλιοκικθσ του όπου εφαρμόηονται ςε τακτικι βάςθ καινοτόμεσ προςεγγίςεισ και 

ελκυςτικά εργαςτιρια για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ όλων των τμθμάτων. Θ 

Βιβλιοκικθ μασ αποτελεί μζλοσ του δικτφου Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν.  

Υφίςταται επίςθσ εργαςτιριο πλθροφορικισ με ζντεκα ςτακμοφσ εργαςίασ 

παλαιότερθσ όμωσ τεχνολογίασ, αμφικζατρο για τθ διοργάνωςθ των ςχολικϊν 

εορτϊν και αφιερωμάτων, ενϊ ςτον αφλειο χϊρο κείται γιπεδο καλακοςφαίριςθσ. 

 

3. Επικοινωνία με το χολείο 

Σθλζφωνο:    210 4949032 

Email:             mail@6dim-koryd.att.sch.gr 

Ιςτοςελίδα:    https://blogs.sch.gr/6dimkoryd/ 

 

Β. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

Σκοπόσ του Δθμοτικοφ Σχολείου είναι θ ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ 

ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν δυνάμεων των μακθτϊν, ϊςτε να 

ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να 

ηιςουν δθμιουργικά (άρκρο 1, Ν.1566/1985). 

Το Σχολείο είναι ο χϊροσ που οι μακθτζσ ηουν πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, 

ςκζφτονται, δθμιουργοφν, παίηουν, κάνουν φιλίεσ, διαμορφϊνουν τον χαρακτιρα 

τουσ, υιοκετοφν ςτάςεισ και αξίεσ ηωισ. Οφείλει να αφινει περικϊρια για αυτόνομθ 

λειτουργία των μακθτϊν, προάγοντασ τθ ςυνζπεια και τθν υπευκυνότθτα. 

 

Βαςικοί ςτόχοι του Σχολείου είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν 

τθν προςωπικότθτά τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και 

να αποκτιςουν δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία και ταυτόχρονα αποτελοφν δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ 

δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ ςυνεργαςία, θ 

ενςυναίςκθςθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ 

mailto:mail@6dim-koryd.att.sch.gr
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περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ 

ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ. 

Μζριμνά  μασ  είναι να εξαςφαλίηουμε τθν καταλλαγι ςτθ ςχολικι μασ κοινωνία και 

περιβάλλον αλλθλοπεριχϊρθςθσ και ςυμπερίλθψθσ που  εμπνζει,  εμψυχϊνει  και  

δθμιουργεί. 

Για να υλοποιθκεί αποτελεςματικά το πολυδιάςτατο ζργο του Σχολείου είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ φπαρξθ κανόνων. Οι κανόνεσ δθμιουργοφν τισ 

προχποκζςεισ ϊςτε να πραγματωκεί ευχερζςτερα  θ εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςα 

ςε ζνα αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον. Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και αρχζσ, 

κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνεται ςτο Σχολείο  

παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, μεκοδικι και 

αποτελεςματικι λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα που 

προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προκλιςεισ 

και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν, 

και άλλων πρακτικϊν. 

 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του 

Σχολείου μασ επιδιϊκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με 

επιτυχία το εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Να καλλιεργείται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 

του/τθσ κάκε μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ αξιοπρεπϊν και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν 

διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και εργαςίασ. 

Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ του Σχολείου δεν υποκακιςτά τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία αναφορικά με τθ λειτουργία του, αλλά είναι πλιρωσ 

εναρμονιςμζνοσ με αυτιν και με αυτι ςτοιχίηεται ςε όςα κζματα δεν 

περιλαμβάνονται ρθτά ςτθ κεματολογία του. 

 

Γ. Λειτουργία του χολείου 

1. Ωράριο του χολείου 
Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ - βαςικοφ και του 

ολοιμερου προγράμματοσ, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ 

αντικειμζνου κακϊσ και θ ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του Υ.ΡΑΙ.Θ. Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ και 
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τα παιδιά με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σχολείου  

https://blogs.sch.gr/6dimkoryd/ 

 
Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 το πρόγραμμα του Σχολείου μασ 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ (άρκρο 11, ΡΔ 79/2017): 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ - ΒΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

- υποδοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο Σχολείο: 08:00 - 08:15 

 - ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου: 08:15  

- λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ - αποχϊρθςθ μακθτϊν/μακθτριϊν: 13:15  

 

ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 (μόνο για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ του Σχολείου που ςυμμετζχουν ςε αυτό)  

 

- ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Ρρογράμματοσ: 13:20  

- λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Ρρογράμματοσ: 16:00 

 

 Θ κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν και των διαλειμμάτων του χολείου, κακϊσ 

και θ διάρκειά τουσ, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα 

  

ΩΡΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

07:15 – 08:00  45ϋ Ρρωινι Ηϊνθ 

ΠΡΩΙΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

08:00- 08:15   15ϋ Υποδοχι 
μακθτϊν/μακθτριϊν 

08:15 - 09:40   85ϋ 1θ διδακτικι περίοδοσ 

09:40 - 10:00   20ϋ Διάλειμμα 

10:00 - 11:30  90ϋ 2θ διδακτικι περίοδοσ 

11:30 - 11:45   15ϋ Διάλειμμα 

11:45 - 13:15 90ϋ  3θ διδακτικι περίοδοσ 

ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

13:15 - 13:20  05ϋ  Διάλειμμα 

13:20 - 14:00  40ϋ  Φαγθτό - Ξεκοφραςθ 

14:00 - 14:15  15ϋ  Διάλειμμα 

14:15 - 15:00   45ϋ 1θ ϊρα 

15:00 - 15:15  15ϋ  Διάλειμμα 

15:15 - 16:00  45ϋ  2θ ϊρα 

 

2. Προςζλευςθ και αποχϊρθςθ μακθτϊν/μακθτριϊν 
 

Προςζλευςθ 

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ 

είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου 

https://blogs.sch.gr/6dimkoryd/
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και τθν εφρυκμθ λειτουργία του Σχολείου γενικότερα, είναι δε μαηί με τθν υπθρεςία 

των εφθμερευόντων/εφθμερευουςϊν εκπαιδευτικϊν ο μθχανιςμόσ εκείνοσ που 

προςτατεφει τθν αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν και του προςωπικοφ του 

Σχολείου. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ για τον περιοριςμό 

ςυγχρωτιςμοφ των γονζων/κθδεμόνων και εφαρμόηοντασ τα μζτρα αποφυγισ 

διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ προςζλευςθ και θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν/ 

μακθτριϊν κα γίνεται ςε διαφορετικζσ ϊρεσ και από διαφορετικζσ 

ειςόδουσ/εξόδουσ ωσ εξισ: 

Θ άφιξθ των μακθτϊν  τελείται από τισ 08:00 μζχρι τισ 08:15  από τισ δυο ειςόδουσ 

του Σχολείου:  

α) τθ βόρεια πφλθ ζναντι του εξωτερικοφ γθπζδου καλακοςφαίριςθσ ςτο Δθμοτικό 

Αμφικζατρο ‘Θανάςθσ Βζγγοσ’ και  

β) τθ νότια πφλθ, τθ μεγάλθ πόρτα ςτθν πάροδο που κείται κάκετα ςτισ οδοφσ 

Σολομοφ και Ρλαταιϊν, ζναντι του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Κζντρου Κορυδαλλοφ.  

Οι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ που είναι υπεφκυνοι, υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριεσ ςτισ ειςόδουσ του Σχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί 

αποχωροφν. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν 

δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του Σχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. Μετά 

το θχθτικό ςιμα (κουδοφνι), οι είςοδοι-ζξοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 8:15 με 

ευκφνθ των εφθμερευόντων και παραμζνουν κλειςτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 18, παρ. Β1 & Β3, ΡΔ79/2017). 

Οι μακθτζσ κατά τθν προςζλευςι τουσ επιδεικνφουν τθ ςχολικι κάρτα ςτουσ/ςτισ 

εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτθν είςοδο κάκε Σρίτθ και Παραςκευι. 

 

   Μετά τθν είςοδο των μακθτϊν/ μακθτριϊν ςτον αφλειο χϊρο του Σχολείου, 

κατευκφνονται ςτθν  αίκουςα του τμιματόσ τουσ όπου τουσ περιμζνει ο/θ 

εκπαιδευτικόσ  που διδάςκει τθν  πρϊτθ ϊρα.  

  Σε περίπτωςθ αργοπορθμζνθσ προςζλευςθσ θ είςοδοσ γίνεται μόνο από τθ βόρεια 

πφλθ αφοφ προθγθκεί ενθμζρωςθ του Σχολείου τθλεφωνικά. Εάν τοφτο 

επαναλαμβάνεται ςυχνά, αρχικά γίνεται ςφςταςθ ςτο γονζα/κθδεμόνα όπου 

τονίηεται θ παιδαγωγικι διάςταςθ και ορκότθτα τθσ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ και τθσ 

τιρθςθσ του ωραρίου και εφόςον κρικεί απαραίτθτο από το Σφλλογο Διδαςκόντων, 

θ είςοδοσ των διαρκϊσ αργοπορθμζνων μακθτϊν/μακθτριϊν κα επιτρζπεται μόνο 

κατά τθ διάρκεια του πρϊτου διαλείμματοσ (09:40 – 10:00). 

   Θ χριςθ μάςκασ είναι υποχρεωτικι για τουσ/τισ  μακθτζσ/μακιτριεσ και τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό προςωπικό ςτισ τάξεισ και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 

του διδακτθρίου, όπωσ ενδεικτικά κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ από τθ 

ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ ςτο κυλικείο. 
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Αποχϊρθςθ 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δε 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 

ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι του. Επίςθσ, ο γονζασ/κθδεμόνασ που κα χρειαςτεί 

για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, ενθμερϊνει 

εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. Σε κάκε περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ 

μακθτι/μακιτριασ  ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ και  ηθτείται θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του. 

   Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι 

τουσ περιμζνουν τον γονζα/κθδεμόνα τουσ και δε φεφγουν ποτζ από το Σχολείο 

χωρίσ τθ ςυνοδεία του. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν 

παραλαβι των μακθτϊν και των μακθτριϊν και παραμζνουν ζξω από τθν ζξοδο του 

Σχολείου, χωρίσ να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία αποχϊρθςθσ. Κάκε κακυςτζρθςθ 

ςτθν προςζλευςθ των ςυνοδϊν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των 

μακθτϊν/μακθτριϊν που ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμά τουσ αλλά και αυτϊν που 

παρακολουκοφν το Ολοιμερο Ρρόγραμμα. 

Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν πριν και μετά το ωράριο λειτουργίασ 

του Σχολείου τόςο ςτο Βαςικό Ρρόγραμμα (πριν τισ 08:00 και μετά τισ 13:15  όςο 

και ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα (μετά τισ 15:00  και 16:00) βαραίνει αποκλειςτικά τον 

γονζα/κθδεμόνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο 

των παιδιϊν τουσ και να ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ του Σχολείου. Οι 

ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τουσ/τισ μακθτζσ/ μακιτριεσ κατά τθν αναχϊρθςι τουσ, 

τουσ/τισ περιμζνουν ζξω από τθν είςοδο του Σχολείου και  προςζρχονται ζγκαιρα 

για τθν παραλαβι τουσ, τθρϊντασ τα προβλεπόμενα μζτρα λόγω Covid-19. 

 

4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολείου 

 

Το Σχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από 

τθ νομοκεςία (άρκρο 11, ΡΔ79/2017) και τισ εγκυκλίουσ του Υ.ΡΑΙ.Θ. και 

εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα (ΕΩΡ) 

αναπροςαρμόηεται ωσ προσ τθ διεξαγωγι διαλειμμάτων κακϊσ και του 

προγράμματοσ εφθμεριϊν, κατά παρζκκλιςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

(Φ12/119396/Δ1/11-09-2020 Εγκφκλιοσ του ΥΡΑΙΘ), λόγω των αναγκαίων μζτρων 

πρόλθψθσ διαςποράσ του ιοφ COVID-19, για τθν αποφυγι ανάμειξθσ 

μακθτϊν/τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ςτον προαφλιο χϊρο, ϊςτε να μθ 

δθμιουργείται ςυγχρωτιςμόσ ςτουσ διαδρόμουσ κατά τθν ζξοδο και είςοδο από και 

προσ τισ αίκουςεσ. Ζτςι το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
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ΠΡΩΙΝΘ ΗΩΝΘ 

ΟΛΕ ΟΙ ΣΑΞΕΙ 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

7:00 - 7:15 15ϋ Ρρωινι υποδοχι 

7:15 - 8:00 45’ Ρρόγραμμα Ρρωινισ Ηϊνθσ 

8:00 - 8:15 15ϋ Ρροςζλευςθ μακθτϊν/τριϊν 

 

 

 

ΩΡΕ ΕΙΟΔΟ ΕΞΟΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1θ 8:15 9:00 45’ 

2θ 9:00 9:40 40’ 

Διάλειμμα 15 λεπτϊν 

3θ 10:00 10:45 45’ 

4θ 10:45 11:30 45’ 

Διάλειμμα 15 λεπτϊν 

5θ 11:45 12:30 45’ 

6θ 12:30 13:15 45’ 

ΛΘΞΘ ΒΑΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

 

 

ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΛΕ ΟΙ ΣΑΞΕΙ 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

13:15 - 13:20 5ϋ Μετάβαςθ ςτισ αίκουςεσ ςίτιςθσ 

13:20 - 14:00 40’ Ρρόγραμμα Διατροφικισ Αγωγισ 

14:00 - 14:15 15ϋ Διάλειμμα 

14:15 - 15:00 45ϋ 1θ διδακτικι ϊρα  

15:00 - 15:15 15ϋ Διάλειμμα – Δυνατότθτα ενδιάμεςθσ αποχϊρθςθσ 

15:15 - 16:00 45ϋ 2θ διδακτικι ϊρα 

16:00  Λιξθ Ολοιμερου Ρρογράμματοσ – 

 Αποχϊρθςθ μακθτϊν/τριϊν 
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Δ. χολικι και Κοινωνικι Ηωι 

1. Φοίτθςθ 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτικι 

και εποπτεφεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει 

τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και τισ καταχωρίηει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του 

Υ.ΡΑΙ.Θ. (άρκρο 13, παρ. 1, ΡΔ79/2017). Θ ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα χωρίσ 

ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των 

μακθτϊν/τριϊν, οδθγεί ςε φτωχά μακθςιακά αποτελζςματα και μπορεί να 

οδθγιςει ςε επανάλθψθ τθσ τάξθσ. Τθν ευκφνθ απζναντι ςτο Σχολείο και τθν 

Ρολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν φζρουν κατά το νόμο οι 

γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

Πςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, 

κακϊσ και ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Σχολείου, είναι απαραίτθτθ θ 

ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ (Α.Δ.Υ.Μ.) για τουσ μακθτζσ των Α’ και Δ’  

τάξεων  (Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, ΦΕΚ 1296 τ. Βϋ/2014). 

 

2.  Προςευχι - πρωινι ςυγκζντρωςθ   

Θ πρωινι προςευχι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν τθσ πανδθμίασ γίνεται ςτισ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ.  

Πςον αφορά ςτουσ/ςτισ αλλόκρθςκουσ/εσ μακθτζσ/ μακιτριεσ προβλζπεται να 

παρευρίςκονται ςτθν αίκουςα εφόςον το επικυμοφν χωρίσ να εκτελοφν το 

τελετουργικό.  

 

 

2. χολικοί χϊροι 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα 

περιουςιακά ςτοιχεία, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον 

του Σχολείου, αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. Με το ίδιο ςκεπτικό υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν 

καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου 

παραμζνουν και εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. 

Φροντίδα όλων να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. 

 

3. Διάλειμμα 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, αναπροςαρμόηονται θ πρωινι προςευχι, τα 

διαλείμματα κακϊσ και οι εφθμερίεσ των εκπαιδευτικϊν, κατά παρζκκλιςθ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ (Φ7/11089/Δ1/09-09-2021 Εγκφκλιοσ του Υ.ΡΑΙ.Θ), λόγω των 

αναγκαίων μζτρων πρόλθψθσ διαςποράσ του ιοφ COVID-19, για τθν αποφυγι 

ανάμειξθσ μακθτϊν/τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ςτον προαφλιο χϊρο, ϊςτε να 
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μθ δθμιουργείται ςυγχρωτιςμόσ ςτουσ διαδρόμουσ κατά τθν ζξοδο και είςοδο από 

και προσ τισ αίκουςεσ (βλ. παραπάνω, III. Ωρολόγιο Ρρόγραμμα του Σχολείου). 

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, οι μακθτζσ/τριεσ εξζρχονται 

ιρεμα ςτο προαφλιο, ςτον χϊρο που ζχει κακοριςτεί για κάκε τάξθ, ϊςτε να 

αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ και να μειϊνεται θ πικανότθτα ατυχθμάτων. Ο/θ 

εκπαιδευτικόσ εξζρχεται τελευταίοσ/τελευταία, αφοφ κλειδϊςει τθν αίκουςα. Δεν 

επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν/τριϊν ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ 

του Σχολείου. 

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μακθτζσ/τριεσ παραμζνουν ςτισ αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ ι και ςτουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ του Σχολείου, υπό τθν επιτιρθςθ 

των εκπαιδευτικϊν που δίδαξαν ςτθν τάξθ τουσ αμζςωσ πριν το διάλειμμα ι και των 

εφθμερευόντων/εφθμερευουςϊν εκπαιδευτικϊν. 

Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά 

και χρόνοσ ικανοποίθςθσ βιολογικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, πλφςιμο χεριϊν, 

τουαλζτα). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για 

οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία που αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ 

εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι 

ενιλικοσ να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και 

μακιτριεσ του Σχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. 

Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ/μακιτριεσ προςζρχονται 

ςτουσ προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ για κάκε τάξθ, όπου τουσ 

παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τουσ οποίουσ/τισ οποίεσ ζχουν μάκθμα και 

τουσ/τισ ςυνοδεφουν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτο προαφλιο ςε περίπτωςθ που 

ζχουν το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

4. Εξωςχολικά αντικείμενα 

   Απαγορεφονται ςτο Σχολείο παντόσ είδουσ αντικείμενα που θ χριςθ τουσ μπορεί 

να κζςει ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθ ςωματικι ακεραιότθτα των 

μακθτϊν/μακθτριϊν. Ριο αναλυτικά οι μακθτζσ/μακιτριεσ εκτόσ από τα αναγκαία 

ςχολικά είδθ για το θμεριςιο πρόγραμμά τουσ, δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο 

Σχολείο αιχμθρά αντικείμενα, επικίνδυνα υλικά, τιμαλφι και πολφτιμα είδθ. 

   Επίςθσ εντόσ του ςχολικοφ χϊρου οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν επιτρζπεται να ζχουν 

κινθτά τθλζφωνα, ταμπλζτεσ, και οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι 

παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα καταγραφισ και επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου (υπ’ 

αρ.: Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκφκλιοσ ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.). Κάκε παρζκκλιςθ από τα 

ανωτζρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικοφ ελζγχου και αντιμετωπίηεται 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία: 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 

120/τ.Β’/23-1-2018). 

 

 

5. Διδακτικι διαδικαςία  - Εργαςίεσ 
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Οι μακθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διδακτικι 

διαδικαςία. Φζρνουν μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο ό,τι 

είναι απαραίτθτο για τθ ςχολικι εργαςία τουσ. Πταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία 

για το ςπίτι (κατ’ οίκον εργαςία) αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό 

τθσ τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του/τθσ κάκε μακθτι/τριασ. Οι 

κατ’ οίκον εργαςίεσ ενίοτε αποτελοφν ςυμπλιρωμα τθσ εργαςίασ που γίνεται ςτθν 

τάξθ. Τα παιδιά μακαίνουν να εργάηονται μόνα τουσ, να δθμιουργοφν, να 

αυτενεργοφν, να είναι υπεφκυνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ του 

παιδιοφ τουσ, επιβλζποντάσ το. Στόχοσ είναι το παιδί να μάκει να μελετά αυτόνομα, 

όςον το δυνατό νωρίτερα, ακολουκϊντασ τθν πορεία τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ δεν διεκπεραιϊνουν τισ εργαςίεσ του παιδιοφ αντί αυτοφ και 

αποφεφγουν να του προκαλοφν άγχοσ. Θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ γονζων/κθδεμόνων 

και εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν. 

6.        υμπεριφορά - Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ 

 

 

Ο Διευκυντισ 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι 

υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του Σχολείου. 

 Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να 

εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ επίτευξισ τουσ. 

 Δθμιουργεί κλίμα αμοιβαίασ κατανόθςθσ και εκτίμθςθσ μεταξφ των μελϊν 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ και τθ ςυνεργαςία. 

 Ραρακινεί τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και 

ενκαρρφνει τθν καινοτομία ςτθν τάξθ. 

 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. 

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 

εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου 

και τθν εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

 Συνεργάηεται με τουσ γονείσ και τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων ςε 

τακτικι βάςθ για κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ. 

 Είναι υπεφκυνοσ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και 

αιςκθτικι των χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ 

υγείασ και αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 
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 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και 

τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ, με τθν κακοδιγθςθ των Στελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Ρροετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν το μάκθμά τουσ, εφαρμόηοντασ 

ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν/μακθτριϊν και τισ ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων. 

 Συνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά 

τουσ, καλλιεργοφν και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, 

δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και 

ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 

μακθτϊν/μακθτριϊν, και τουσ ενθμερϊνουν για τθ φοίτθςθ, τθ διαγωγι 

και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και τουσ 

προςφζρουν παιδεία διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

 Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, 

ςυμπεριλθπτικοφ, εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν 

οικογζνεια και ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ 

τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά των 

παιδιϊν και υιοκετοφν κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να 

αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ 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. 

 Συνεργάηονται με τον Διευκυντι του Σχολείου, τουσ γονείσ και τα αρμόδια 

Στελζχθ για τθν καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν προςωπικότθτα και τα 

δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 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. 

 

Σο βοθκθτικό προςωπικό 

 Οι δφο κακαρίςτριεσ και θ ςχολικι φφλακασ οφείλουν να βρίςκονται ςτο 

ςχολείο ςτο κακοριςμζνο ωράριο τουσ και να αςκοφν ςχολαςτικά τα 

κακικοντά τουσ.  
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 Οι κακαρίςτριεσ οφείλουν να αςφαλίηουν τα υλικά εργαςίασ τουσ και να 

κρατοφν τθν αποκικθ τουσ πάντα κλειδωμζνθ.  

 Απευκφνονται ςτον Διευκυντι για τα τυχόν προβλιματά τουσ. 

 Θ επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν/τριϊν ι των γονζων 

τουσ με τισ κακαρίςτριεσ ι τθ ςχολικι φφλακα, για ό,τι ςχετίηεται με το 

ζργο τουσ, γίνεται αποκλειςτικά και μόνο μζςω του Διευκυντι του 

ςχολείου. 

 

Οι μακθτζσ/μακιτριεσ 

 Φζρονται με ςεβαςμό προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Συμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία, 

ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ και ςζβονται το δικαίωμα των 

ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. 

 Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ του Σχολείου και ηθτοφν τθ 

βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ 

δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ. 

 Ρροςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου. Δεν 

ρυπαίνουν τον ςχολικό χϊρο, δεν γράφουν ςτουσ τοίχουσ, χρθςιμοποιοφν 

τα καλάκια απορριμμάτων και φροντίηουν να διατθροφν κακαροφσ τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και τισ τουαλζτεσ. 

 Διατθροφν το κρανίο τουσ κακαρό και ςε άριςτθ κατάςταςθ. Κάκε τμιμα 

οφείλει, ςυλλογικά, να διατθρεί τθν αίκουςα του κακαρι και ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. 

 Δράςεισ που  προκαλοφν φκορά ςτθν υλικι περιουςία του ςχολείου, 

ελζγχονται παιδαγωγικά, ενϊ οι γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ επιβαρφνονται 

με τα ζξοδα αντικατάςταςθσ. 

 Φροντίηουν τα ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν πολιτεία. 

 Μεταφζρουν ςτθν τςάντα τουσ μόνο τα απαραίτθτα βιβλία και τετράδια του 

κακθμερινοφ προγράμματοσ. Δεν μεταφζρουν ςτο ςχολείο αντικείμενα 

αξίασ ι όςα δεν χρειάηονται ςτο ςχολείο (κινθτά τθλζφωνα, θλεκτρονικά 

παιχνίδια, πολλά χριματα κλπ) (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010). 

 Δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα εντόσ του 

ςχολικοφ χϊρου, αλλά και οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι 

παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ ι ιχου. 

 Αποφεφγουν τθν οποιαδιποτε μορφι βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι 

ψυχολογικι). 

 Ρροςπακοφν 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 

εφθμερεφοντα. 
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3) Απευκφνονται  ςτον Διευκυντι ι ςτθν Υποδιευκφντρια. 

 Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, 

ψυχολογικισ ι και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και 

ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα. 

 Συμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφόρων  πρακτικϊν, όπωσ θ εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και θ ανακφκλωςθ υλικϊν. 

 Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ 

εκτόσ Σχολείου ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και 

ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

 Πταν υπάρχει ανάγκθ, ηθτοφν από τον/τθ δάςκαλό/α τουσ να επικοινωνιςει 

τθλεφωνικά με τουσ γονείσ τουσ. 

 

Γονείσ και κθδεμόνεσ 

 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί τουσ να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο 

Σχολείο και να ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ (ζντυπεσ, θλεκτρονικζσ μζςω 

e-mail, αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ) ϊςτε να ενθμερϊνονται για 

κζματα λειτουργίασ του Σχολείου. 

 Τθροφν τισ προκεςμίεσ που κζτει το Σχολείο για διάφορα ηθτιματα 

(επιςτροφι αιτιςεων - δθλϊςεων κλπ). 

 Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο  με το Διευκυντι και τον 

Σφλλογο Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, 

για κάκε ειδικό κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και 

κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν τθν επίδοςθ, 

τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι 

του ςχολείου. 

 Απαλλαγι από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ για λόγουσ υγείασ κα πρζπει 

να αναφζρεται ςτο Ατομικό Δελτίο Υγείασ του μακθτι/τθσ μακιτριασ με 

υπογραφι του ιατροφ, ενϊ απαλλαγι από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

για κακοριςμζνο χρόνο κα πρζπει να δικαιολογείται με ιατρικό 

πιςτοποιθτικό ι με βεβαίωςθ από δθμόςιο νοςοκομείο.  

 

7. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ – πρόλθψθ φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Στισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  

καλλιεργείται ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, ο δθμιουργικόσ διάλογοσ, θ ςυνεργαςία, θ 

αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, το ομαδικό πνεφμα, θ αλλθλεγγφθ και θ ςυνζπεια. 

Θ ευγενισ άμιλλα είναι χριςιμθ. Εκείνο που πρζπει να αμβλφνεται είναι ο 

επικετικόσ ανταγωνιςμόσ. Οι μακθτζσ/μακιτριεσ επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ με 

τρόπο ειρθνικό. Δε φωνάηουν, δε χτυποφν, δεν εκβιάηουν και δε μεταχειρίηονται 
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απρεπείσ εκφράςεισ. Εμπεδϊνεται ςτουσ μακθτζσ/ςτισ μακιτριεσ το αίςκθμα τθσ 

ευκφνθσ ςε ό,τι αφορά ςτθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου, ϊςτε να διατθρείται 

κακαρόσ. Επιπλζον ςεβαςμόσ και προςεκτικι χριςθ απαιτείται ςτθ ςχολικι 

περιουςία, δθλαδι ςτα εποπτικά μζςα και ςτθ λοιπι υλικοτεχνικι υποδομι. 

Σε περίπτωςθ που μακθτισ/μακιτρια βρεκεί αντιμζτωποσ με ςυμπεριφορζσ 

που ςυνιςτοφν ςχολικό εκφοβιςμό, απευκφνεται αμζςωσ ςτουσ/ςτισ 

εκπαιδευτικοφσ του Σχολείου. Αποκλίςεισ από τθν δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ 

κανόνεσ του Σχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ, τον οφειλόμενο 

ςεβαςμό ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτουσ ςυμμακθτζσ, ςτουσ γονείσ, ςτθ ςχολικι 

περιουςία κεωροφνται μθ αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ. 

Τα ηθτιματα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ  αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ 

των γονζων/κθδεμόνων με τον/τθν υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, τον 

Σφλλογο Διδαςκόντων, τον Διευκυντι του Σχολείου και τθ Συντονίςτρια 

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. 

Το Σχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί με τζτοιον τρόπο 

ϊςτε οι μακθτζσ και μακιτριεσ 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 τα αποδεκτά πρότυπα 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 αλλά και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται άμεςα από το 

Σχολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ και των 

ενεργειϊν που κα αναλθφκοφν. Θ ςτενι ςυνεργαςία Σχολείου - γονζων/κθδεμόνων 

είναι  αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

 

8. Διδακτικζσ επιςκζψεισ - καινοτόμεσ πρακτικζσ που ζχουν υιοκετθκεί ςτο 

χολείο 

 

Οι διδακτικζσ επιςκζψεισ και οι ςχολικζσ γιορτζσ είναι μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ, 

βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικότερθ πραγμάτωςθ του ςχολικοφ ζργου, γι’ αυτό οι 

μακθτζσ δεν πρζπει να απουςιάηουν από αυτζσ.  

  Οι ςχολικζσ γιορτζσ ορίηονται από το Σφλλογο Διδαςκόντων και περιλαμβάνουν όχι 

μόνο τθσ εκνικζσ επετείουσ αλλά και δρϊμενα -  παραςτάςεισ ςτο αμφικζατρο του 

Σχολείου μασ. 

  Οι ϊρεσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των μακθτϊν παραμζνουν αμετάβλθτεσ ςε 

περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ γιορτισ το ωράριο 
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διαμορφϊνεται αναλόγωσ (π.χ. ςτισ Εκνικζσ γιορτζσ ορίηεται θ διάρκεια τθσ γιορτισ 

και δε λειτουργεί το Ολοιμερο Ρρόγραμμα) 

 Κατά το τρζχον διδακτικό ζτοσ 2021-2022 ςτο Σχολείο μασ υλοποιοφνται 

καινοτόμεσ πρακτικζσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων που εντάςςονται ςτα 

εργαςτιρια δεξιοτιτων και εντάςςονται ςτισ εξισ κεματικζσ: 

 
 

9. χολικι Βιβλιοκικθ 

Στο Σχολείο μασ ιδρφκθκε και λειτουργεί  ςχολικι βιβλιοκικθ, θ οποία από το 

ςχολικό ζτοσ 2018-2019 ζχει ενταχκεί ςτο Σφςτθμα Δικτφου Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν  

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςχετικι θ υπό ςτοιχεία .: Φ.17/72957/Δ1 ΦΕΚ 2563 τ. 

Β/02-07-2018  Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ και θ Φ.17/43829/Δ1/15-03-2018 

εγκφκλιοσ του ΥΡΑΙΘ), θ οποία ςε κακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ 

αξιοποιείται και λειτουργεί ωσ δανειςτικι. Κάκε μακθτισ/μακιτρια και 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να δανειςτεί βιβλία ςφμφωνα με τον κανονιςμό. Τα 

δανειηόμενα ζντυπα τθσ βιβλιοκικθσ πρζπει να επιςτρζφονται ςε καλι κατάςταςθ, 

αλλιϊσ ο μακθτισ/θ μακιτρια – ο/θ εκπαιδευτικόσ οφείλει να τα αντικαταςτιςει με 

άλλα καινοφρια. 

Υπεφκυνθ τθσ βιβλιοκικθσ μασ ορίςτθκε με απόφαςθ του Συλλόγου 

Διδαςκόντων  θ εκπαιδευτικόσ Άννα Μουηοφρθ. 

 

10. Ιςτοςελίδα του χολείου 
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Το Σχολείο μασ διακζτει επίςθμθ ιςτοςελίδα: 

      

                         https://blogs.sch.gr/6dimkoryd/ 

 

ςτθ βάςθ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου (ΡΣΔ), θ οποία λειτουργεί ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα, γνωςτοποιϊντασ τισ 

ανακοινϊςεισ μασ και προωκϊντασ καλζσ πρακτικζσ/εμπειρίεσ/ςτιγμζσ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ προβάλλοντασ και διαχζοντασ τισ δράςεισ μασ ιδιαίτερα 

ςτθν τοπικι κοινωνία.  

Υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ του παραπάνω  ιςτότοπου είναι ο Διευκυντισ 

του Σχολείου ο οποίοσ μεριμνά για τθν αςφάλεια των ευαίςκθτων προςωπικϊν 

δεδομζνων των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο και ακολουκεί τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του 

Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου.  

 

11.  Προςωπικά δεδομζνα 

 

Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα 

όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(GDPR), επιβάλλεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, 

επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ/ακουςτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ. 

 

12.  Εμβολιαςμόσ μακθτϊν/μακθτριϊν 

 

Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν 

υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό 

Ρρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα δικαιολογθτικά εγγραφισ ςτθν Αϋ τάξθ, 

αποτελεί και θ επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ ι άλλου ςτοιχείου από το οποίο 

αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (άρκρο 7, παρ. 4α, ΡΔ 

79/2017). 

 

13.  Λειτουργία Κυλικείου 

Το Υπουργείο Υγείασ ορίηει με υγειονομικζσ διατάξεισ τα προϊόντα που 

μποροφν να διατίκενται ςτα Σχολικά Κυλικεία, με ςτόχο τθν προςταςία και 

προαγωγι τθσ υγείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν και τθ δθμιουργία ενόσ 

υποςτθρικτικοφ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε κζματα υγιεινισ διατροφισ. Ενδεικτικά 

κατάλλθλα προϊόντα: φροφτα και λαχανικά εποχισ (αποξθραμζνα φροφτα, φυςικοί 

χυμοί, ςαλάτεσ, φρουτοςαλάτεσ κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαοφρτι, τυριά κ.λπ.), 

αρτοςκευάςματα (κουλοφρι, φρυγανιζσ, μουςτοκοφλουρα, μπάρεσ δθμθτριακϊν, 

ςταφιδόψωμο κ.λπ.). 
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Ε. Επικοινωνία και υνεργαςία Γονζων/Κθδεμόνων - χολείου 

 

1. θμαςία τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ χολείου - οικογζνειασ 

 

Ρολφ 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/μακθτριϊν και με τον Σφλλογο Γονζων. Θ 

εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο Σχολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων 

προσ το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδιποτε αίτθμα τουσ οι γονείσ απευκφνονται ςτθ δαςκάλα τθσ τάξθσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ευόδωςθ, κα ενθμερωκεί από τθν εκπαιδευτικό ο 

Διευκυντισ του Σχολείου ο οποίοσ κα προβεί ςτον πρζποντα κατά τθν κρίςθ του 

χειριςμό. Το Σχολείο κα αποφαςίςει εάν κα αποτακεί ςτθ Συντονίςτρια 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι και επιςτθμονικι ευκφνθ, 

προκειμζνου να τεκεί θ τελικι πινελιά. 

 

2. Διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ χολείου και γονζων/κθδεμόνων 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων 

(άρκρο 14, ΡΔ 79/2017): 

 Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του Σχολείου. 

 Μια φορά τουλάχιςτον το μινα ςε προκακοριςμζνθ από τον/τθν 

εκπαιδευτικό του τμιματοσ θμζρα και ϊρα, για κζματα που αφοροφν ςτθν 

αγωγι και πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ 

ςυνάντθςθ. 

 Κατά τθν επίδοςθ του Ελζγχου προόδου ανά τρίμθνο. 

 Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου, πραγματοποιείται 

παιδαγωγικι ςυνάντθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να 

ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

 Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου – 

ςπουδϊν. 

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτον ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο ςτισ 

παρακάτω περιπτϊςεισ και αφοφ ζχει προθγθκεί τθλεφωνικι επικοινωνία: 

1) κατά τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των 

τάξεων. 

2) κατόπιν προγραμματιςμζνθσ ςυνάντθςθσ με εκπαιδευτικό ι τον 

Διευκυντι. 

3) μετά από άδεια του Διευκυντι. 
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       Εφόςον γονζασ/κθδεμόνασ επικυμεί να ηθτιςει ζκτακτθ ςυνάντθςθ με 

εκπαιδευτικό, αρχικά επικοινωνεί τθλεφωνικά με το Σχολείο για να εκφράςει το 

αίτθμά του και κατόπιν λαμβάνει απαντθτικι πλθροφοριακι κλιςθ.  

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 

τουσ, και να ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το 

Σχολείο να ζχει τα ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ 

διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων 

για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, για τθν παρακολοφκθςθ 

εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ. Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να 

επιςκζπτονται τισ ανακοινϊςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του Σχολείου:  
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 και να ενθμερϊνονται υπεφκυνα και άμεςα για τα κζματα του Σχολείου. Τζλοσ, οι 

γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει να ζχουν φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν 

εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι ςε  ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

 

3. φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν 

τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του Σχολείου και 

ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων είναι  

ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και για 

αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων. Βρίςκεται ςε 

άμεςθ ςυνεργαςία με τον Διευκυντι, τον Σφλλογο Διδαςκόντων του Σχολείου, τον 

Ρρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και τον Αντιδιμαρχο Ραιδείασ του Διμου 

Κορυδαλλοφ. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2021, μετά και τθ διεξαγωγι αρχαιρεςιϊν για τθν 

ανανζωςθ των μελϊν του Δ.Σ., Ρρόεδροσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 

6ου Δθμοτικοφ Σχολείου Κορυδαλλοφ είναι ο κφριοσ Λεωνίδασ Σουροφνθσ. 

 

 

4. χολικό υμβοφλιο 

 

Στο Σχολείο μασ λειτουργεί επταμελζσ Σχολικό Συμβοφλιο ςτο οποίο 

προεδρεφει ο Διευκυντισ, ςυμμετζχουν τρία μζλθ του Συλλόγου Διδαςκόντων, ο 

Ρρόεδροσ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων, και 

δφο  εκπρόςωποι του Διμου Κορυδαλλοφ. Ζργο του Συμβουλίου είναι θ ςυμβολι 

του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Σχολείου. Λειτουργεί ςυλλογικά 

και ειςθγείται  ςχζδια δράςθσ που αφοροφν ενδεικτικϊσ ςτθν υποςτιριξθ τθσ 
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οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και 

ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ 

τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ.  

 

5. Θ ςθμαςία τθσ ςφμπραξθσ όλων 

 

Ζνα ςυνεργατικό, ενταξιακό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό Σχολείο ζχει 

ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ και τθ ςυνζργεια όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ (του Διευκυντι, των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν/μακθτριϊν, των 

γονζων, του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, τθσ Σχολικισ Επιτροπισ, τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ), για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 

 

Σ. χζδιο προςταςίασ από πικανοφσ κινδφνουσ 

 

1. Αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν 

 

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με 

ποικίλεσ ςυνζπειεσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ 

λειτουργικοί χϊροι φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του 

πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό ετοιμότθτασ ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του Σχολείου μασ  ενζκρινε: 

1. τθν  επικαιροποίθςθ του «Σχεδίου Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ 

του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτθ ςχολικι μονάδα» και 

2. τθν επικαιροποίθςθ του «Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Σχολικισ Μονάδασ 

(Δ.Α.Ι.) & Μνθμονίου Ενεργειϊν Διαχείριςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν». 

Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων 

αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ ενθμερϊνονται οι μακθτζσ/μακιτριεσ 

για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 

φαινομζνων αυτϊν. Για το ςκοπό αυτό γίνονται αςκιςεισ ςειςμικισ ετοιμότθτασ. 

Σε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων όλοι 

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

εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: ΕΟΔΥ, Υπουργείο Ραιδείασ, Υπουργείο 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν 

αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

2. Ειδικό ςχζδιο αποχϊρθςθσ λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν 

 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ για παράδειγμα ςτθν εκδιλωςθ 
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ςειςμοφ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο διαφυγισ και 

πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ  μετά τον ςειςμό είναι το προαφλιο του χολείου για 
τουσ  μακθτζσ/τισ μακιτριεσ  τθσ Βϋ, τθσ Γϋ τθσ Εϋ και τθσ τϋ τάξθσ. 

 

 

 

ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι το προαφλιο του χολείου δεν είναι αςφαλζσ, 
οι μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Βϋ, τθσ Γϋ, τθσ Εϋ και τθσ τϋ τάξθσ κα χρειαςτεί να 
μετακινθκοφν ςτον εφεδρικό χϊρο καταφυγισ που είναι το ανοικτό γιπεδο 
ποδοςφαίρου – ςτίβου (ΔΑΚ Κορυδαλλοφ) ζναντι τθσ νότιασ ειςόδου του χολείου 
ςτθν κάκετθ πάροδο των οδϊν ολωμοφ και Πλαταιϊν.  

Ο δεφτεροσ χϊροσ καταφυγισ είναι το γιπεδο καλακοςφαίριςθσ δίπλα ςτο 
κεατράκι ‘Θανάςθσ Βζγγοσ’ εξωτερικά του χολείου, ζναντι τθσ βόρειασ πφλθσ,   
για τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ τθσ  Αϋ και τθσ Δϋ τάξθσ.  
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3.   Αςφάλεια μακθτϊν/τριϊν λόγω του Covid 19 

  Βαςικό Πρόγραμμα 

 

• Κάκε παιδί ζχει πάντα μαηί του ςτο Σχολείο τουλάχιςτον δφο μάςκεσ (ςε 

ξεχωριςτά ςακουλάκια θ κακεμιά). Χρθςιμοποιεί πάντα κακαρι και χωρίσ φκορζσ 

μάςκα. Καλό κα είναι να ζχει ζνα ειδικό τςαντάκι μζςθσ όπου κα φυλάςςει τα 

προςωπικά του είδθ (μάςκεσ, αντιςθπτικό). Το τςαντάκι αυτό κα το ζχει πάνω του 

κατά τθν διάρκεια  των διαλειμμάτων.  

• Συςτινεται θ χριςθ ατομικοφ μπουκαλιοφ ι παγουριοφ από το κάκε παιδί. Τα 

παιδιά δεν πρζπει να πίνουν νερό απευκείασ από τθ βρφςθ με το ςτόμα, κακϊσ και 

να χρθςιμοποιοφν κοινά ςκεφθ όπωσ ποτιρια και μπουκάλια.  

• Το κάκε παιδί κα πρζπει να χρθςιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. Αποφυγι 

κοινισ χριςθσ των μολυβιϊν, των ςτυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προςωπικϊν 

αντικειμζνων.  

• Τα παιδιά δεν πρζπει να φζρνουν μαηί τουσ παιχνίδια ςτο Σχολείο (π.χ. μπάλεσ, 

κοφκλεσ κλπ.) 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτα Δθμοτικά Σχολεία παρακολουκείται από τον/τθν 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και καταγράφονται οι  απουςίεσ κακθμερινά.  
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• Οι απουςίεσ μακθτϊν/μακθτριϊν ςχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 

καταγράφονται, αλλά δεν προςμετρϊνται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

✓ Αν νοςεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιοσ ο μακθτισ/θ μακιτρια ι κάποιοσ που 

κατοικεί ςτο ςπίτι του/τθσ,   με απαραίτθτθ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ. 

✓ Αν ο μακθτισ/θ μακιτρια ανικει ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου, όπωσ τοφτεσ 

ζχουν οριςτεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτθτθ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ από 

τον κεράποντα ιατρό ι από ιατρό τθσ ςχετικισ ειδικότθτασ.  

• Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ακόμα και ιπιων ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με λοίμωξθ 

COVID-19 (π.χ. βιχασ, πυρετόσ, πονόλαιμοσ, γαςτρεντερικά ςυμπτϊματα) 

ςυςτινεται παραμονι ςτο ςπίτι, αναηιτθςθ ιατρικισ ςυμβουλισ και ενθμζρωςθ 

του Σχολείου. 

 • Εάν κάποιο παιδί ενϊ βρίςκεται ςτο Σχολείο εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με 

λοίμωξθ COVID-19 απομονϊνεται ςε προκακοριςμζνο αεριηόμενο χϊρο με 

επίβλεψθ, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και πραγματοποιείται επικοινωνία με 

τθν οικογζνεια του για παραλαβι του παιδιοφ. 

 

Ολοιμερο Πρόγραμμα 

 

Στο Ολοιμερο Ρρόγραμμα θ λιψθ των γευμάτων γίνεται ςτθν ζδρα των παιδιϊν 

ςτoν  χϊρο  που ζχει οριςτεί για το Ρρόγραμμα, τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα.  

• Το γεφμα των μακθτϊν/τριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με μζριμνα των 

γονζων/κθδεμόνων τουσ. 

 Φζτοσ το φαγθτό ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα δεν κα  ηεςταίνεται.  

• Συνιςτάται θ χριςθ ςκευϊν μιασ χριςθσ, αν είναι εφικτό, ι αυςτθρά ατομικϊν 

ςκευϊν, κακϊσ και θ ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν να μθν μοιράηονται μεταξφ 

τουσ φαγθτό / ι και νερό. Ακόμθ ςυνιςτάται τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν 

αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα χεριϊν πριν τθ λιψθ του γεφματοσ. 

 

4. φγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

 

Στθ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ  το θμεριςιο πρόγραμμα περιζχει πζντε 

(05) διδακτικζσ ϊρεσ. Θ κάκε διδακτικι ϊρα διαρκεί 30 λεπτά, με 10λεπτα 

διαλείμματα.  

H ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ υλοποιείται με τθ χριςθ του Ρανελλινιου Σχολικοφ 

Δικτφου (ΡΣΔ) και τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ Cisco Webex Meetings. 

 Για να ςυνδεκεί ο/θ μακθτισ/τρια ςε τθλεδιάςκεψθ μζςω τθσ πλατφόρμασ Webex 

meetings ενόσ μακιματοσ αρκεί να γράψει ςτον φυλλομετρθτι του (browser) τθ 

δικτυακι διεφκυνςθ (url) τθσ  θλεκτρονικισ αίκουςασ του/τθσ 

αντίςτοιχου/αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικοφ. Οι διευκφνςεισ αυτζσ είναι τθσ μορφισ: 

https://minedu-primary.webex.com/meet/..... 

 Για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία:  

https://minedu-primary.webex.com/meet/
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•Το όνομα χριςτθ (username) κάκε μακθτι/τριασ κα πρζπει αυςτθρά να ζχει τθ 

μορφι: πρϊτα τα τρία πρϊτα γράμματα του επωνφμου και μετά ολόκλθρο το όνομα 

του/τθσ, με ελλθνικοφσ μικροφσ χαρακτιρεσ. Ο μακθτισ με όνομα π.χ. 

Αντωνόπουλοσ Απόςτολοσ κα φαίνεται ωσ «Αντ. Απόςτολοσ».  

Για λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου προτείνεται να είναι εικονικι, τθσ μορφισ aa@aa.com.  

•Κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ ακουςτικϊν με ενςωματωμζνο μικρόφωνο, για τθν 

εξαςφάλιςθ καλισ ποιότθτασ ιχου χωρίσ επιςτροφι κακϊσ και τθν αποφυγι 

μετάδοςθσ ιχων από το ευρφτερο περιβάλλον. 

•Ρροτείνεται οι μακθτζσ/τριεσ να ςυνδζονται δζκα λεπτά πριν από τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται κατά το δυνατόν θ ομαλι και ζγκαιρθ ςφνδεςθ. 

Συςτθματικζσ αργοπορθμζνεσ ςυνδζςεισ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ ςτθν 

τθλεδιάςκεψθ.  

•Κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ των μακθμάτων οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να 

ανταποκρίνονται ςε κακικοντα που ανατίκενται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τουσ 

(π.χ. να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ, να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ, να 

ςχολιάςουν), ϊςτε να εξαςφαλίηεται κατά το δυνατόν θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ.  

•Υπενκυμίηεται ότι θ καταγραφι τθσ εικόνασ ι τθσ ομιλίασ άλλου προςϊπου κατά 

τθ διάρκεια των διαδικτυακϊν μακθμάτων είναι παράνομθ και επιςφρει αςτικζσ, 

ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

● Οι γονείσ  δεν πρζπει να παρεμβαίνουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ  γιατί 

παρεμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ.  Υπενκυμίηουμε πωσ τα 

μακιματα είναι υποχρεωτικά. 

Ρεριςςότερεσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για τθν ςφγχρονθ εξ Αποςτάςεωσ 

Εκπαίδευςθ ςτθ με αρ. πρωτ.: 151977/ΓΔ4/01-11-2020 εγκφκλιο του Υπουργείου 

Ραιδείασ.  

 

Η . Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ - Διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ 

εφαρμογισ του 

 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και 

ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ 

παράγοντεσ του Σχολείου (μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, άλλο 

επιςτθμονικό/βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον 

διακριτό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο  το Σχολείο  οικοδομεί για να πετφχει 

τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, 

αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τον Διευκυντι του Σχολείου και τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ 

εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ 

mailto:aa@aa.com
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κοινότθτασ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται 

θλεκτρονικά ςχετικά με τον κανονιςμό του Σχολείου. 
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Κορυδαλλόσ, 11 Οκτωβρίου 2021 
 
 

Ο Διευκυντισ του Σχολείου 

 

 

Ιωάννθσ Ρατεράκθσ 

 

 

 

 

Εγκρίνεται 

 

 

 

 Θ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 6ου ΠΕΚΕ Αττικισ 

 

 

 

Φωτεινι Εγγλζηου 

 

 

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

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά 

   

    

 

Αλζξανδροσ Νανόπουλοσ 

         

 

 

Θμερομθνία: ………………………… 


		2022-02-04T10:56:25+0200
	IOANNIS PATERAKIS




