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Δηζαγωγή 

1. Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

Ο εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ (άξζξν37, Ν. 

4692/2020) ΦΔΚ 491 ηΒ΄ απφ 09/02/2021 «Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», επηδηψθεη λα 

εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη φζν γίλεηαη θαιχηεξα ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επηηπγράλνληαη 

φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε θάζε θνξά σο ζρνιηθή θνηλφηεηα 

(καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο/θεδεκφλεο, εμσηεξηθνί 

θνξείο). 

Ο θαλνληζκφο βαζίδεηαη ζε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ελζσκαηψλεη 

απνδεθηέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο. 

ε έθηαθηεο πεξηφδνπο (θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, πγεηνλνκηθψλ θξίζεσλ θ.ά), ν 

παξψλ ΔΚΛ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα πξσηφθνιια θαη κέηξα. Οη 

γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα. 

1.α.Σύληαμε, έγθξηζε θαη ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

Ζ ζχληαμε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ 6
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Μεζνινγγίνπ, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 13423/ΓΓ4/2021 

Τ.Α. ΦΔΚ 491 ηΒ΄ απφ 09/02/2021 «Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

Καηαγξαθή ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ππήξρε κε βάζε ηνλ 1566/85 

ζηα πξαθηηθά ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη 

ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, νη εθεκεξίεο θαη νη νδεγίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο απηέο απνζηέιινληαη θάζε ρξφλν. 

Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δ.Κ.Λ  θαηαγξάθεθε ζην Πξαθηηθφ ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ κε αξ. 4/27-09-2021 χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην ππ.αξ. 

1/27-09-2021 πξαθηηθφ ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 6
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Μεζνινγγίνπ.. 

Να ζεκεησζεί φκσο, φηη θαηά  ηε ζχληαμή ηνπ δελ ζπκκεηείρε εθπξφζσπνο 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, εθφζνλ δελ έρεη ζπζηαζεί 

λένο, φπσο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ, εθφζνλ δελ έρνπκε 

ελεκέξσζε γηα ην αλ έρεη νξηζηεί θάπνηνο. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο έρεη εγθξηζεί απφ 

ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θ. Βαικά θαη ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

Αηησιναθαξλαλίαο, θ. Λνπθφπνπιν. 
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Ζ αθξηβήο ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ, απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε φισλ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ 

ηνπο ξφιν (ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ) θαη απνηειεί πξνυπφζεζε 

ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο ΔΚΛ επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ θαη ηηο, θαηά 

θαηξνχο, απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο, είλαη 

αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

1.β.Τν όξακα ηνπ ζρνιείνπ καο 

Κάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία αλζξψπσλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη  άξηηα, ζηεξίδεηαη 

θαη πηνζεηεί κηα ζεηξά απφ παηδαγσγηθέο αξρέο – κεζφδνπο θαη ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο 

ζπλεηδεηά ππεξεηεί θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ, 

θαλφλσλ θαη ζηφρσλ ζηα πιαίζηα ηεο δεκνθξαηίαο είλαη επζχλε θαη ηαπηφρξνλα ηηκή 

ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζηα νπνία αλαηίζεηαη ν ξφινο, ε δε ηήξεζε, είλαη επζχλε 

φισλ ησλ κειψλ. 

Ο ρνιηθφο Οξγαληζκφο είλαη κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη επαηζζεζίαο, γηαηί: 

 πλαπαξηίδεηαη απφ νκάδεο – θνξείο ξφισλ (εθπαηδεπηηθνχο-γνλείο-

καζεηέο) 

 Τπνζηεξίδεη ηε κάζεζε 

 Γηακνξθψλεη ραξαθηήξεο αλζξψπσλ, ηφζν κε ηηο γλψζεηο πνπ παξέρεη, 

φζν θαη κε ηα παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Πξνεηνηκάδεη ζην κεξίδην πνπ ην αθνξά, ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο θαη 

θαη΄επέθηαζε, ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Σν 6
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Μεζνινγγίνπ, παξφηη είλαη έλα κηθξφ ζρνιείν ζηα 

πξνάζηηα ηεο πφιεο, είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, πνπ πξνάγεη ηελ εμωζηξέθεηα, 

ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπκκεηνρή θαη πινπνίεζε θαηλνηόκωλ πξνγξακκάηωλ, ηε 

ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, ηελ έληαμε θαη αξκνληθή ζπλύπαξμε καζεηώλ 

πνπ αλήθνπλ ζε επάιωηεο θνηλωληθέο νκάδεο βαζηδόκελνη ζηηο αξρέο ηεο ηζνηηκίαο 

θαη ηωλ ίζωλ επθαηξηώλ, ηε βειηίωζε ηωλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεωλ παξφηη 

δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο λέεο   αλάγθεο, εθφζνλ νη ππνδνκέο είλαη παιηέο θαη 

γίλνληαη δεκηέο απφ εμσζρνιηθνχο, ην πβξηδηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο ην νπνίν 

απαηηεί αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ εζεινληηθή 

εξγαζία, ηε δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηόκελωλ πνιηηώλ, ηελ θαιιηέξγεηα θνηλωληθώλ 

δεμηνηήηωλ, softskills, όπωο ην ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά, ηελ αηνκηθή επζύλε, ηελ 

αιιεινβνήζεηα, ηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα κάζεζε, γηα βειηίωζε, ηελ έμνδν από 
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ηε δώλε αζθαιείαο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε. 

πλζήκαηά καο είλαη: 

 Φηάζε όπνπ δελ κπνξείο 

 Γίλε ε αιιαγή πνπ ζεο λα δεηο ζηνλ θόζκν 

 Εκέλα κε λνηάδεη! 

Αληηκεηωπίδνπκε ηνπο καζεηέο καο ωο ηθαλνύο λα θάλνπλ ηα πάληα, εληζρύνληαο  

έηζη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεηθόλα ηνπο 

 

1.γ.Βαζηθέο αξρέο θαη ζηόρνη ηνπ Δζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

Ο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη φξνπο θαη θαλφλεο, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη 

επζπλψλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη ην αλαγθαίν παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ θιίκα πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ απξφζθνπηε, κεζνδηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Σαπηφρξνλα, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, αληηκεησπίδνληαη σο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο 

βειηίσζεο, αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο παηδαγσγηθψλ, δηδαθηηθψλ, θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ. 

ηφρνο ηνπ θαλνληζκνχ είλαη: 

o Ζ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

o Ζ δηαπαηδαγψγεζε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

o Ζ απφθηεζε δεμηνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ βαζηθφ θαη θπξίαξρν ξφιν 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

o Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο, φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ν 

απηνέιεγρνο, ε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο, ε ζπλεξγαζία, ε 

ελζπλαίζζεζε, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε αιιεινθαηαλφεζε, ε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ν ζεβαζκφο φισλ, ε πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο, ε πηνζέηεζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

αιιειεγγχεο, ηεο δεκνθξαηίαο. 

Σα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ θαζνξίδνληαη απφ ην Καζεθνληνιφγην Δθπαηδεπηηθψλ (ΦΔΚ1340/2002-

Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002) 

Μέζσ ησλ ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ/θαηεπζχλζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 

ρνιείνπ καο, επηδηψθεηαη: 

 Να εμαζθαιίδεηαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε επηηπρία ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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 Να θαιιηεξγείηαη θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή/ ηεο θάζε καζήηξηαο αιιά θαη φισλ 

ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Να δηαζθαιίδεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

 Να δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο αμηνπξεπψλ θαη απνδνηηθψλ ζπλζεθψλ 

δηδαζθαιίαο, κάζεζεο, θαη εξγαζίαο 

2.Λεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

2.α.Γηδαθηηθό ωξάξην 

Ζ έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ηνπ Οινεκέξνπ, ηα δηαιείκκαηα, ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο θάζε δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ε έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ.  

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022, ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Τπνρξεσηηθφ πξφγξακκα 

Υπνδνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν: 7:55-8:15 

Έλαξμε 1
εο

 δηδαθηηθήο ώξαο: 8:15 

Λήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνρψξεζε ησλ καζεηψλ: 13:15 (εμάσξν) 

Οινήκεξν πξφγξακκα (γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο) 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο:13:20 

Λήμε, απνρώξεζε καζεηώλ: 15:00 (ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ) – 16:00 

ίηηζε ησλ καζεηψλ (γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε) 

Ζ ζίηηζε κφλν ησλ καζεηψλ πνπ κε δήισζή ηνπο έρνπλ εληαρζεί ζην 

πξφγξακκα «ρνιηθά Γεχκαηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο  θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ ηηο 

13:20 – 13:45 

Τν παξαπάλω πξόγξακκα δηακνξθώλεηαη ιόγω έθηαθηωλ ζπλζεθώλ Covid 19 

ωο εμήο (γηα ηελ απνθπγή ζπλωζηηζκνύ) 

Έλαξμε καζεκάηωλ Α, Β, Γ ηάμεωλ ζηηο 8:10 

Έλαξμε καζεκάηωλ Γ, Δ, ΣΤ ηάμεωλ ζηηο 8:15 

Λήμε καζεκάηωλ Α, Β, Γ ηάμεωλ ζηηο 13:10 

Λήμε καζεκάηωλ Γ, Δ, ΣΤ ηάμεωλ ζηηο 13:15 
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Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνύληαη 

απζηεξά ηα ωξάξηα. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ 

απνηειεί ππνρξέωζε ηωλ γνλέωλ θαη έλδεημε θξνληίδαο θαη νξζήο άζθεζεο ηεο 

επηκέιεηαο ηωλ παηδηώλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο ππνδέρνληαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηελ είζνδν 

ηνπ ρνιείνπ θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο-ζπλνδνί απνρσξνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ δελ παξεπξίζθεηαη θαλέλαο 

επηζθέπηεο, ρσξίο άδεηα, ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά ην ερεηηθφ ζήκα-θνπδνχλη 

(08:15),κε επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ, θιείλεη ε είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ, γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/θάπνηα καζεηήο/καζήηξηα θαζπζηεξήζεη 

δηθαηνινγεκέλα, ελεκεξψλεηαη ν Γηεπζπληήο απφ ηνλ γνλέα-θεδεκφλα, 

παξαιακβάλεηαη ν/ε καζεηή/καζήηξηα  ζηελ  είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπλνδεχεηαη  

ζηελ ηάμε ηνπ/ηεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία καζεηήο/καζήηξηα θαη’  

επαλάιεςε θαζπζηεξεί, παξ’ φιεο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ/ηεο ππεχζπλνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ 

ηεο ηάμεο θαη ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ρνιείνπ, θαιείηαη κε επηζηνιή ν/ε γνλέαο-

θεδεκφλαο ζην  ρνιείν  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αξγνπνξία ηνπ/ηεο 

καζεηή/καζήηξηαο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή έρεη  ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο  

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο, ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο.   

ε πεξίπησζε πνπ ν /ε καζεηήο/ζήηξηα θαζπζηεξήζεη  ρσξίο αηηηνινγία, ν/ε 

καζεηήο/καζήηξηα δελ εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζά ηνπ/ηεο, γηα λα κε δεκηνπξγείηαη 

αλαζηάησζε ζην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηά, αιιά παξακέλεη ζηνλ 

ρψξν ππνδνρήο  πνπ έρεη θαζνξηζηεί ή πξνβιέπνληαη άιιεο δηεπζεηήζεηο θαη 

εηζέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ/ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ δίσξνπ (9:40), ελψ 

ελεκεξψλεηαη ν/ε γνλέαο/θεδεκφλαο θαη θαιείηαη λα δψζεη εμεγήζεηο, νη νπνίεο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ επαλαιακβάλεηαη ε θαζπζηέξεζε πξέπεη λα είλαη έγγξαθεο. 

Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη θαη απνρσξνχλ απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή απνρψξεζε ησλ καζεηψλ ηελ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζην ηκήκα ηελ ηειεπηαία ψξα. Οδεγεί / ζπλνδεχεη ηνπο 

καζεηέο ζηελ απιφπνξηα γηα ηελ απνρψξεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο 

παξακέλνπλ κέρξη θαη 15 ιεπηά, έσο ηε 1:30, πξνθεηκέλνπ λα απνρσξήζνπλ φινη νη 

καζεηέο, δεδνκέλνπ πσο ζην ζρνιείνπ καο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ κεηαθηλείηαη 

κε TAXI. 

ηελ είζνδν, ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο θαη ειέγρνπλ γηα ηελ αζθαιή 

πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ καζεηψλ, νη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί. Σνπο 

καζεηέο παξαιακβάλνπλ νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ηνπο, νη νπνίνη νθείινπλ λα 

πξνζέξρνληαη εγθαίξσο θαη λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ. 

Γνλείο θαη θεδεκφλεο πνπ θσιχνληαη λα παξαιακβάλνπλ ηα ηέθλα ηνπο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα δειψζνπλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην πξφζσπν\α πνπ ζα ηα 

παξαιακβάλνπλ.   ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ν γνλέαο/θεδεκφλαο, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη ην ζρνιείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν καζεηήο πεξηκέλεη ζην Οινήκεξν 

ηκήκα. 

Καλέλαο καζεηήο δελ θεχγεη απφ ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, 

ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί έθηαθηε  αλάγθε απνρψξεζεο, ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο 

/θεδεκφλαο λα πξνζέιζεη θαη λα παξαιάβεη ην καζεηή, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
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ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ έληππν. Ζ πξφσξε απνρψξεζε ηνπ καζεηή, θαηαρσξείηαη θαη 

ζην βηβιίν ζρνιηθήο δσήο. 

Ζ επζχλε γηα ηελ  αζθάιεηα ησλ καζεηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζην γνλέα / θεδεκφλα, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσξίδεη ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ην ηεξεί απαξέγθιηηα. 

 

1. Σρνιηθή θαη θνηλωληθή δωή 

3.α. Φνίηεζε 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηηο θαζεκεξηλέο απνπζίεο, νη νπνίεο 

θαηαρσξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΤΠΑΗΘ. Σελ νπζηαζηηθή αιιά θαη 

ηππηθή επζχλε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηελ πνιηηεία γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ 

θέξνπλ ζχκθσλα κε ην λφκν νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ θαη πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ην 

ζρνιείν γηα θάζε απνπζία. Μεηά ηε δεχηεξε κέξα απνπζίαο, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο, επηθνηλσλεί κε ην γνλέα γηα ελεκέξσζε. 

ρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 

θαζψο θαη ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο (ΑΓΤΜ) γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α θαη Γ 

ηάμεσλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην. 

ην ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί Σκήκα ΕΔΠ (Εψλε Δθπαηδεπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο), ζην νπνίν ππνζηεξίδνληαη νη καζεηέο Ρνκά, γηα ηελ θαιχηεξε 

γλσζηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ππνζηήξημε. 

3.β. Γηαιείκκαηα 

Οη καζεηέο πξναπιίδνληαη ζην θεληξηθφ πξναχιην. Λφγσ ησλ έθηαθησλ 

ζπλζεθψλ, δηακνξθψζεθε θη έλαο δεχηεξνο ρψξνο πξναπιηζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

ζρνιείνπ κε ζηέγαζηξν, ζην νπνίν πξναπιίδνληαη θαηφπηλ εβδνκαδηαίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ελαιιάμ νη καζεηέο ησλ ηάμεσλ, γηα ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ θαη 

αζθαινχο ζπλχπαξμεο. 

Σελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ νη πφξηεο ησλ ηάμεσλ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαη 

απαγνξεχεηαη ζηνπο καζεηέο λα κπαηλνβγαίλνπλ ζε απηέο. ηελ έθηαθηε ζπλζήθε, νη 

πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ησλ ηάμεσλ παξακέλνπλ αλνηρηά γηα ηνλ επαξθή αεξηζκφ 

ηνπ ρψξνπ. Ζ θαζαξίζηξηα ηνπ ζρνιείνπ, απνιπκαίλεη ηα ζξαλία, ηα πφκνια θαη ηηο 

πξίδεο ζε θάζε δηάιεηκκα. 

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο, νη καζεηέο ησλ ηάμεσλ, βγαίλνπλ γηα δηάιεηκκα 

ελαιιάμ/θπιηφκελα ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ (Α, Β, Γ ηάμεηο ζην πξψην 

δηάιεηκκα, Γ, Δ, Σ ηάμεηο ζην δεχηεξν θηι) Γηαθνξεηηθά, νη καζεηέο παξακέλνπλ 

ζηηο ηάμεηο ηνπο φπνπ ηνπο επηβιέπεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δίδαζθε ηελ πξνεγνχκελε 

ψξα.  

ηελ παξνχζα έθηαθηε ζπλζήθε, θαηά ηελ ψξα ηνπ  δηαιείκκαηνο  ζηηο 

ηάμεηο, νη καζεηέο θνξνχλ κάζθα θξαηνχλ απνζηάζεηο, έρνληαο φια ηα παξάζπξα 

αλνηρηά. 
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Γηα ηελ αζθάιεηα θαη επίβιεςε ησλ καζεηψλ, θαηαξηίδεηαη πίλαθαο 

εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Καζεκεξηλά 

ππάξρνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί ζην θεληξηθφ πξναχιην θη έλαο ζην πίζσ ρψξν, ζην 

νπνίν πξναπιίδεηαη κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ. Ο πίλαθαο ησλ εθεκεξεπφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαξηεκέλνο ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ, εθπαηδεχνληαο ηνπο καζεηέο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. 

Κάζε θνξά πνπ ζα απνπζηάζεη εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη εθεκεξία, γίλεηαη 

αλαπιήξσζή ηνπ απφ άιινλ εθπαηδεπηηθφ θαη θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν ζρνιηθήο 

δσήο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, θαηαξηίδνπλ ζηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν γηα κέζα ζηελ ηάμε, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο ελήιηθαο ή 

αλήιηθνο λα παξαθνινπζεί, λα ζπλνκηιεί ή λα δίλεη αληηθείκελα ζε καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηα θάγθεια. Αλ επηζπκεί λα δψζεη θαγεηφ, ην δίλεη ζηνλ εθεκεξεχνληα 

εθπαηδεπηηθφ θαη απνρσξεί.  

Καηά ηα δηαιείκκαηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμέξρεηαη ηειεπηαίνο/ηειεπηαία απφ 

ηε ζρνιηθή ηάμε, αθνχ ειέγμεη πσο έρνπλ βγεη φινη νη καζεηέο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο 

ζηηο αίζνπζεο, ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ζην πξναχιην γηα ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν επηζηξέθνπλ ζηηο αίζνπζεο, θαζψο θαη ζηελ 

θεληξηθή θαγθειφπνξηα θαηά ηελ απνρψξεζε ην κεζεκέξη. Οη καζεηέο δελ θηλνχληαη 

άζθνπα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (δελ κπαηλνβγαίλνπλ ζηηο ηάμεηο γηα λα πάξνπλ ηα 

πξάγκαηά ηνπο, δελ πεγαίλνπλ ζηελ ηνπαιέηα ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, εθηφο θη αλ 

είλαη αλάγθε) 

3.γ. Η Γηεπζύληξηα – Ο Υπνδηεπζπληήο 

Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ρνιείνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο ζχκθσλα κε ην 

«Καζεθνληνιφγην» (Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002/ΦΔΚ 1340/2002, Κεθάιαην Γ΄, 

άξζξα 27, 28, 29, 30, 31, 32) θαη ν ππνδηεπζπληήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ σο 

άλσ Καζεθνληνινγίνπ. Βαζηθφο ζθνπφο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ελψ ε ζηάζε ηνπο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ εδξάδνληαη ζηνλ ζεβαζκφ φισλ ησλ κειψλ 

ηεο. 

 

3.δ. Οη Δθπαηδεπηηθνί 

Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, σο άηνκα, 

ζχκθσλα κε ην «Καζεθνληνιφγην» (Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002/ΦΔΚ 1340/2002, 

Κεθάιαην Δ΄, άξζξα 37) θαη σο κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 37, 38 θαη 39 ηνπ σο άλσ Καζεθνληνινγίνπ. 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ  ζρνιείνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ΔΚΛ ηνπ ζρνιείνπ 

καο, ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε φιεο ηηο δξάζεηο θαη ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ελζαξξχλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ, πξνηείλνπλ, ζπλεξγάδνληαη, πινπνηνχλ δξάζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί, 
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θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ησλ ηάμεψλ ηνπο (ηδηαηηεξφηεηεο, γλσζηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο, καζεζηαθφ πξνθίι), ψζηε λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ 

αλάινγα.  

Οη δάζθαινη/εο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε ρξνληά έλα ηκήκα ελεκεξψλνληαη 

απφ ηνλ/ηελ πξνεγνχκελν/ε δάζθαιν/α ή αλ απηφο/ή απνπζηάδεη απφ ηε Γηεχζπλζε 

ηνπ ρνιείνπ ή απφ ηα παιαηφηεξα κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πνπ γλσξίδνπλ 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα 

δηαβάζνπλ ηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο (απφ ΚΔΤ ή Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα) ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ηκεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα θαη εθείλνη πνπ δηδάζθνπλ ζηα 

ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο έρνπλ έλαλ θνηλφ ρψξν επζχλεο. πδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, πξνβιεκαηίδνληαη θαη 

επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα ε 

δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο λα εκπινπηίδεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

3.ε. Σπκπεξηθνξά ηωλ καζεηώλ - Δμωζρνιηθά αληηθείκελα 

 Απαγνξεχεηαη ζηνπο καζεηέο λα θέξλνπλ απφ ην ζπίηη θηλεηά ηειέθσλα, 

παηρλίδηα, επηθίλδπλα ή πνιχηηκα αληηθείκελα. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξελφριεζε ηνπ καζήκαηνο κε θάζε ηξφπν.  

 Απαγνξεχεηαη λα απνκαθξχλνληαη νη καζεηέο απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα 

 Σεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο 

 Γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ, θαηά ηελ ππνδνρή 

ή θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ, απεπζχλνληαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

απεπζχλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γελ θαηαζηξέθνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία. 

 Απαγνξεχεηαη ξεηά θάζε κνξθή βίαο (ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή) 

 Απαγνξεχεηαη λα πξνζβάιινπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ εζλνηηθή, 

θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή ή ηεο γελεηήζηαο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

 Υξεζηκνπνηνχλ ην δηάινγν γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο, ζπδεηψληαο 

άκεζα θαη εηξεληθά 

 Γελ αθήλνπλ ηηο ηζάληεο ηνπο ζην πξναχιην ζε πεξίπησζε πνπ ηελ ηειεπηαία 

ψξα έρνπλ Φπζηθή Αγσγή. 

 Γελ έρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν νχηε θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

(ζρνιηθέο γηνξηέο, παξειάζεηο, αζιεηηθνχο αγψλεο) επηδεηθλχνληαο ηνλ 

αλάινγν ζεβαζκφ θαη εππξέπεηα 
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3.ζη. Σρνιηθή εξγαζία 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή εξγαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα, ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε. Φέξλνπλ ηα βηβιία ηνπο, ηα ηεηξάδηα θαη φ,ηη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ ζρνιηθή εξγαζία. 

Οη ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη είλαη ζρεδηαζκέλεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θη 

έρνπλ ζηφρν ηελ εκπέδσζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δελ είλαη κεγάιεο, 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή 

(δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε) ή ηε κειέηε  θαη θαηφπηλ ζπδήηεζε θη επίιπζε ησλ 

απνξηψλ  ζην ζρνιείν (Μνληέιν ηεο αληεζηξακκέλεο ηάμεο).Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (απνζηνιή εξγαζηψλ ζηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ηνπ 

ΤΠΑΗΘ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηα δψζεο δηδαζθαιία (πβξηδηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο). 

Οη γνλείο ζηελ αξρή επηβιέπνπλ θαη βνεζνχλ φπνπ ρξεηάδεηαη, ζηε ζπλέρεηα 

φκσο σζνχλ ην καζεηή λα κειεηάεη απηφλνκα, φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα, 

αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο. 

Ζ εκπηζηνζχλε θαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ – 

γνλέσλ, έρεη σο ζηφρν ηελ πγηή αλάπηπμε παηδηψλ κε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. 

3.δ. Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο Παηδαγωγηθόο έιεγρνο 

Σα δεηήκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ/ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ππεχζπλν ηεο ηάμεο, ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ θαη ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε 

θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο  

Ζ ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Γηεπζχληξηαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεβαζκφ πξνο φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. Όια ηα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Παηδαγσγηθφ έιεγρν αζθνχλ κφλν 

νη εθπαηδεπηηθνί.  

Σα παιδαγωγικά μζτρα κα επιβλθκοφν μόνο όταν ο εκπαιδευτικόσ ζχει εξαντλιςει 
όλα τα παιδαγωγικά μζςα που βαςίηονται ςτο διάλογο και τθν πεικώ με το μακθτι και με 
τουσ γονείσ 

Σν ζρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν 

έηζη ψζηε νη καζεηέο ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε έρεη ζπλέπεηεο, λα 

κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεχζπλνη 

πνιίηεο. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηα απνδεθηά πξφηππα 

θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ  ηνπ ζρνιείνπ, ηφηε 

αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη 

παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ ειηθία ηνπ αιιά θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. σκαηηθέο 

ηηκσξίεο απαγνξεχνληαη! 

Οη γνλείο / θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ φπνηα κε 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αλαιεθζνχλ. Ζ 

ζηελή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – γνλέσλ / θεδεκφλσλ, είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 
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ην ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί ε «Οκάδα ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ». Βαζηθφο καο 

ζηφρνο φκσο είλαη ε πξφιεςε παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ελεκέξσζε, 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο (Φπρνιφγνη, Κνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί) 

3.ε. Σρνιηθνί ρώξνη 

Ζ Γηεπζχληξηα, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ν χιινγνο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, ν Γήκνο Η. Π. Μεζνινγγίνπ κέζσ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θξνληίδνπλ ψζηε ν ζρνιηθφο ρψξνο λα παξακέλεη 

θαζαξφο θαη αζθαιήο. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, δηαηεξψληαο ηνλ 

θαζαξφ θαη θξνληίδνληαο ψζηε λα κε γίλνληαη δεκηέο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ, ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλεη 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο ζεβαζκφο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Με ην ίδην ζθεπηηθφ ππάξρεη θξνληίδα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, θαζψο είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο φπνπ παξακέλνπλ θη εξγάδνληαη 

νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο ψξεο. Γελ επηηξέπεηαη λα ξππαίλεηαη ν ρψξνο 

(ηνίρνη, ζξαλία) θαη  λα γίλνληαη θαηαζηξνθέο. 

3.ζ. Σρνιηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο πινπνηνχληαη ζην ζρνιείν δξάζεηο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 79/2017 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 4559/2018 θαη 

Ν.4610/2019), κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ήζνπο θαη ην άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Οη δξάζεηο απηέο επηηεινχλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν, 

παξέρνληαο ζε φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπξχλνπλ  ηνπο νξίδνληέο ηνπο.  

Ο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

παηδαγσγηθφο, εθπαηδεπηηθφο, θνηλσληθνπνηεηηθφο θαη ςπραγσγηθφο θαη ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θιίκαηνο πνπ δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη πξνάγεη 

ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη, ε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί πεγή πνιιαπιήο πιεξνθφξεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ησλ θπζηθψλ νξίσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο θαη επηζθέςεηο πλεπκαηηθψλ 

αλζξψπσλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη αζιεηηθψλ παξαγφλησλ, νκάδσλ ή 

κεκνλσκέλσλ θαιιηηερλψλ απφ ηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ ρνξνχ, ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ηάμεο ή ηκήκαηνο. ην πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ εληάζζνληαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο θαζψο θαη αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο 

θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο, κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ 

παγθφζκησλ εκεξψλ ή εζληθψλ-ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ. Δθφζνλ νη ζρνιηθέο γηνξηέο, 

εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηχπνπ (π.ρ. ιήμεο ζρνιηθνχ έηνπο)  θαη νη δηδαθηηθέο 

επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πξαγκάησζε ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ,  νη καζεηέο απνπζηάδνπλ απφ απηέο κφλν αλ έρνπλ 

ζνβαξφ ιφγν. Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπο είλαη αλάινγε κε απηή ηνπ ππφινηπνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο, κε ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ δηδαθηηθψλ 

επηζθέςεσλ δηάξθεηαο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζρνιηθψλ σξψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εηήζηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν 

ηάμεο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Δπίζεο, νη ζρνιηθέο εθδξνκέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν, 

ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πνξεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ απηνλνκία, ηελ 

απηελέξγεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο κέζα απφ 

ηελ ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζην δεκηνπξγηθφ πιαίζην ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο. ε πεξίπησζε δηδαθηηθήο 

επίζθεςεο ηεξείηαη γεληθά ην εκεξήζην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ σξάξην, ελψ ζα ππάξρεη 

ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πξνο γνλείο θαη 

καζεηέο. 

3.η. Δκβνιηαζκόο καζεηώλ/καζεηξηώλ 

χκθσλα κε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκψλ ππνρξεσηηθά 

είλαη φια εθείλα ηα εκβφιηα πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Δκβνιηαζκψλ. Έλα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, απνηειεί θαη ε επίδεημε ηνπ 

Βηβιηαξίνπ Τγείαο ή άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έγηλαλ ηα 

πξνβιεπφκελα εκβφιηα. 

 

 

3.θ. Μεηαθνξέο καζεηώλ 

ην ζρνιείν καο, κεηαθέξνληαη καζεηέο απφ ηε γχξσ πεξηνρή, ζχκθσλα κε 

ηελ νξηνζέηεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αη/λίαο. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε TAXI κε δαπάλε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.  

4.Δλδνζρνιηθέο Δπηκνξθώζεηο – Αλάπηπμε Πξνζωπηθνύ 

ην πιαίζην ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ, πξνσζείηαη ε 

νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εζσηεξηθήο επηκφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο, αμηνιφγεζεο, 

ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ. 

Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε απνηειεί κέξνο κηαο ζπλερνχο πνξείαο αλάπηπμεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κε απνηέιεζκα ηελ ελ γέλεη πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηελ αλάδεημή ηνπο σο επαγγεικαηίεο πςεινχ θχξνπο, πνπ είλαη ηθαλνί λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

Φνξέαο ηεο είλαη ε ίδηα ε ζρνιηθή κνλάδα, ελψ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ζπλεξγάδεηαη κε πξφζσπα θαη θνξείο, φπσο είλαη νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ, ην ΠΔΚΔ, ην ΚΔΤ, Δπηζηεκνληθνί χιινγνη, Δπηκειεηήξηα θ.ά. 

Παξάιιεια κε ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ελζαξξχλεηαη, ππνζηεξίδεηαη θαη 

δηεπθνιχλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα απηφ-κφξθσζε, απηφ-

επηκφξθσζε, απηφ-βειηίσζε θαη απηφ-αλάπηπμε. 

 

5.Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 
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5.α. εκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο 

Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο / θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη κε ην χιινγν γνλέσλ. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ πξνο ην ζρνιείν θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

5.β. Γνλείο θαη θεδεκόλεο 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία είλαη θαζήθνλ θαη 

ππνρξέσζε ησλ γνλέσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νθείινπλ λα έρνπλ ηαθηηθή, ελεξγφ θαη 

ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή. Διιηπήο θνίηεζε θαη ηδηαίηεξα ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, 

δπζρεξαίλεη ηφζν ην ζρνιηθφ έξγν, φζν θαη ηελ πξφνδφ ηνπο. 

 Οη γνλείο, φηαλ έξρνληαη ζηα θάγθεια ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, δίλνπλ ην 

θαγεηφ ζηνπο καζεηέο θαη θεχγνπλ ακέζσο, ρσξίο λα απαζρνινχλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθεκεξεχνπλ. 

 Γελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Καλέλαο γνλέαο δελ επηπιήηηεη άιινπο καζεηέο 

 Γηα νηηδήπνηε νη γνλείο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο  

 Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο έληππεο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηα 

παηδηά, ή ηα κέηι πνπ έξρνληαη απφ ην ζρνιείν ή ελεκεξψλνληαη απφ ηε   

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 

 πλεξγάδνληαη αξκνληθά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη κέζσ ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ, κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο. 

 Δλεκεξψλνπλ έγθαηξα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, αλ ππάξρνπλ, 

γηα θάζε εηδηθφ ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο, φπσο ζέκαηα πγείαο, 

γλσκαηεχζεηο ΚΔΤ, ζέκαηα νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

5.γ. Γηαδηθαζίεο ελεκέξωζεο θαη επηθνηλωλίαο ζρνιείνπ θαη γνλέωλ / θεδεκόλωλ 

Ζ θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, κέζσ ηεο 

απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ Γηεπζχληξηα θαη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ θξνληίδνπλ ψζηε ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ λα είλαη ζαθήο, 

πιήξεο θαη έγθαηξε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ ελεκεξψλνπλ ηελ εκέξα θαη ψξα θάζε 

εβδνκάδα πoπ δέρνληαη ηνπο γνλείο θαη πξνγξακκαηίδνληαη ζπλαληήζεηο έθηαθηεο θαη 

ηαθηηθέο ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, φπνπ γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηε γλσζηηθή θαη 

ςπρνθνηλσληθή πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη παξαιακβάλνληαη νη έιεγρνη πξoφδνπ ησλ 

καζεηψλ. 
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Οη γνλείο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηειεθψλνπ ή ηνπ 

κέηι ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, εθφζνλ ζηελ 

παξνχζα έθηαθηε ζπλζήθε,  ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γίλεηαη ηειεθσληθά, κέζσ 

κέηι, κέζσ webex. 

Απφ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηα 

παηδηά επωθεινύληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλωζηηθά, βηώλνπλ ηε κάζεζε ωο 

κέξνο ηεο δωήο, πξνζαξκόδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη θαιύηεξα ηηο απαηηνύκελεο 

κεηαβάζεηο πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ ζηε δσή ηνπο.  

Οη νηθνγέλεηεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ λφεκα γη’ 

απηά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θξνληίζεη είηε νη ίδηνη ή πξφζσπα πνπ 

έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνη ζε επηθείκελεο έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο. 

5.δ. Σύιινγνο Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ 

Οη γνλείο / θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ην χιινγν 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ 

απηνδηθαίσο ζ΄απηφλ. Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

ζεζκφο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο θαη γη΄απηφ είλαη 

ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ γνλέσλ / θεδεκφλσλ. Βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζχληξηα, ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

5.ε. Σρνιηθό Σπκβνύιην 

ε θάζε ζρνιηθή  κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Έξγν ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ρνιηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη 

πξνηείλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο ζίηηζεο, ζηελ πγηεηλή, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ 

πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, θαζψο θαη ζε δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

5.ζη. Η ζεκαζία ηεο ζύκπξαμεο όιωλ 

Έλα αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ, ζπκπεξηιεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, έρεη 

αλάγθε απφ ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο Γηεπζχληξηαο, 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ. 

5.δ. Πξνζωπηθά δεδνκέλα 

Σεξείηαη απαξέγθιηηα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (GDPR), 

επηβάιιεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 
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θαη δεκνζηνπνίεζε νπηηθνχ πιηθνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε 

βηληενζθφπεζε θαη ε θσηνγξάθηζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη εηδηθά 

γηα ηνπο καζεηέο απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε κε ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ / 

θεδεκφλσλ ηνπο. 

5.ε. Βνεζεηηθό πξνζωπηθό 

Ζ θαζαξίζηξηα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν ζην θαζνξηζκέλν σξάξην θαη αζθεί ηα 

θαζήθνληά ηεο ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ησλ κέηξσλ απφ ηνλ ΔΟΓΓΤ. 

Πξνζέρεη ηδηαίηεξα λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε νη ηνπαιέηεο, ηηο 

νπνίεο θαζαξίδεη ζε θάζε δηάιεηκκα. Δπηπιένλ, ζε θάζε δηάιεηκκα, θαζαξίδεη ηα 

πφκνια, ηηο πξίδεο, ηα ζξαλία ησλ καζεηψλ. Γηαηεξεί φινπο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο. 

5.ζ.Σρνιηθόο ηξνρνλόκνο 

ην ζρνιείν καο ππάξρεη ζρνιηθφο ηξνρνλφκνο, ε νπνία επηθνξηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηηο ψξεο (7:50-8:25 θαη 13:00 – 13:30), κε ζηφρν ηελ 

αζθαιή πξνζέιεπζε θαη αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ πξνο θαη απφ ην ζρνιείν, εθφζνλ 

ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ γηα λα κεηαβεί ζην ζρνιείν δηαζρίδεη ηελ θεληξηθή νδφ 

επξείαο θπθινθνξίαο , ηελ νδφ «Αγίνπ Αζαλαζίνπ». 

 

6. Αληηκεηώπηζε έθηαθηωλ αλαγθώλ 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, σο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη θηινμελίαο θαη 

δξαζηεξηνπνίεζεο καζεηψλ, απαηηνχλ απμεκέλν βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Σν ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε εηζκηθνχ Κηλδχλνπ 

επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν θαη γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Ζ Γηεπζχληξηα ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν 

Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Δλεκεξψλνληαη 

νη καζεηέο γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ 

εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 

ε πνιιά ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλαξηεκέλνο ν ράξηεο ησλ εμφδσλ 

δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Οη ππξνζβεζηήξεο, γεκίδνληαη θάζε ρξφλν. 

Δπηζθεπάδνληαη ζπαζκέλα παξάζπξα, εθηεζεηκέλα θαιψδηα, θφβνληαη ηα ρφξηα ηεο 

απιήο, θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

7. Λεηηνπξγία ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο 

ε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηξνπνπνηεζεί κε απνθάζεηο ησλ 

αξκνδίσλ θνξέσλ (ΤΠΑΗΘ, Γήκνο Η. Π. Μεζνινγγίνπ) ιφγσ έθηαθησλ αλαγθψλ, 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, πγηεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζρνιείν πξνζαξκφδεη αλάινγα 

ην σξνιφγην πξφγξακκά ηνπ θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 
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ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπκε ιφγσ ηεο παλδεκίαο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα ηεξνχληαη απφ φινπο ηα πξσηφθνιια αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΓΓΤ 

φπσο απηά ελεκεξψλνληαη δηαξθψο ιφγσ ησλ εμειίμεσλ (κάζθεο, αληηζεπηηθά, 

ηήξεζε απνζηάζεσλ, selftest δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Οη καζεηέο ηα επηδεηθλχνπλ 

θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή) 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γηεπζχληξηα θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Ο θαλνληζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζηηο χγρξνλεο 

Παηδαγσγηθέο Αξρέο. Ζ ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ, 

απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ 

ζην νπνίν ν νξγαληζκφο κπνξεί λα νηθνδνκήζεη θαη λα πεηχρεη ην πςειφ ηνπ φξακα. 

Ο εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο, κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο. Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο 

(εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο), είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

ηεξήζνπλ ηα εδάθηα ηνπ θαλνληζκνχ. 

 

 

 

 

 

Ι. Π. Μεζνινγγίνπ, 27 Σεπηεκβξίνπ 2021 
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Βαικάο Θενθάλεο 

Ζκεξνκελία: 27/09/2021 

Γηεπζπληήο  Δθπαίδεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Λνπθφπνπινο Αξηζηείδεο 

Ζκεξνκελία: 27/09/2021 

 

 

 

 

 

 


