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Α. ΔΗΑΓΧΓΖ   

κοπόσ του ςχολείου είναι θ ολόπλευρθ και αρμονικι ανάπτυξθ των πνευματικϊν, 
ςωματικϊν και ψυχικϊν δυνάμεων των μακθτϊν/τριϊν. Θ δθμιουργία ιςορροπθμζνων και 
ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων. 
Σο ςχολείο είναι ο χϊροσ που οι μακθτζσ/τριεσ ηουν πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, ςκζφτονται, 
δθμιουργοφν, παίηουν, κάνουν φιλίεσ, διαμορφϊνουν χαρακτιρα, ςτάςεισ και αξίεσ ηωισ. 
Για να υλοποιθκεί αποτελεςματικά το πολυδιάςτατο ζργο του ςχολείου είναι απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ θ φπαρξθ κανόνων.  
το κείμενο που ακολουκεί με τον γενικό τίτλο «Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 

ςχολείου» εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων που αποτελοφν απαραίτθτεσ 

ςυνκικεσ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του 

ςχολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ πρζπει να αποβλζπουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ 

και δθμοκρατικοφ κλίματοσ, το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, με ανοχι και 

αναγνϊριςθ.  

Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ του χολείου δεν αντιφάςκει οφτε υποκακιςτά τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία για τθ λειτουργία του ςχολείου. Αποτελεί ςθμαντικό παιδαγωγικό 
μζςο που βοθκά ςτθν ομαλι ςχολικι ηωι, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν αλλθλεγγφθ, ςτον 
δθμοκρατικό διάλογο και ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 
 
Όραμα του ςχολείου μασ αποτελεί ο ςεβαςμόσ από όλουσ/όλεσ και προσ όλουσ/όλεσ. 
 
Θ ςφνταξι του πραγματοποιικθκε από το κυρίαρχο όργανο, τον φλλογο Διδαςκόντων, με 

γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ του απαραίτθτου παιδαγωγικοφ κλίματοσ και τθσ δθμοκρατικισ 

λειτουργίασ του ςχολείου.  υμπεριζλαβε και τισ απόψεισ του χολικοφ υμβουλίου.  

Θα αποςταλεί δε ςτον .Ε.Ε. για ζγκριςθ. 
*το κείμενο όπου γράφεται εκπαιδευτικόσ αναφζρεται ςτουσ ςυναδζλφουσ και ςτισ ςυναδζλφιςςεσ 

 

 

Β. ΠΡΟΔΛΔΤΖ – ΑΠΟΥΧΡΖΖ - ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ  

1. Άφιξθ ςτο ςχολείο 

Θ άφιξθ των μακθτϊν/τριϊν το πρωί ξεκινά ςτισ 8:00ϋκαι ολοκλθρϊνεται ςτισ 8.15ϋ που 
χτυπά το κουδοφνι. 
Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ βοθκά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 
Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ/τριεσ κατά τθν άφιξι τουσ, δεν ειςζρχονται ςτο 
χϊρο του ςχολείου και αποχωροφν μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι τθσ ζναρξθσ των 
μακθμάτων. 
Θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ γίνεται αποκλειςτικά για λόγουσ αςφάλειασ από τθν πόρτα από τθν 
πλευρά του πεηόδρομου. ε περίπτωςθ δφςκολων καιρικϊν ςυνκθκϊν ανοίγει και θ 
είςοδοσ από τθν πλευρά τθσ Πλατείασ Συάνων.  
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2. Αναχϊρθςθ από το ςχολείο 

Οι μακθτζσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων χωρίσ άδεια. 
Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ αναχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. 
αςκζνεια) γίνεται πάντοτε με τθ ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα (από τθν εξϊπορτα τθσ 
Πλατείασ) και, φυςικά, αφοφ ζχει ενθμερωκεί γι’ αυτό ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ και ο 
διευκυντισ (και ζχει υπογραφεί ςχετικι διλωςθ). 
Οι μακθτζσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αναχϊρθςι τουσ δε φεφγουν ποτζ από 
το ςχολείο πριν τθν άφιξθ του ςυνοδοφ. Σο ςχολείο πρζπει να είναι ενθμερωμζνο για το 
ποιοσ/α ςυνοδεφει τον μακθτι/τρια ι τθν περίπτωςθ να αποχωρεί μόνοσ/θ του/τθσ. 
Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί μεριμνοφν για τθν αςφαλι αποχϊρθςθ των παιδιϊν ζωσ 
και 5 λεπτά μετά τθ λιξθ των μακθμάτων. 
Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τθν τελευταία ϊρα αποχωροφν από τθν τάξθ αφοφ ζχουν 
αποχωριςει όλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ ςυνοδεφοντάσ τουσ/τεσ μζχρι τθν πόρτα εξόδου. 
Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ 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 μακθτζσ κατά τθν αναχϊρθςι τουσ, τουσ περιμζνουν ζξω 
από τθν είςοδο του ςχολείου και πρζπει να προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι τουσ. 
Κάκε κακυςτζρθςθ δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν που 
ςχολοφν, αλλά και για όςουσ/εσ ςυνεχίηουν ςτο Ολοιμερο πρόγραμμα. 
ε περίπτωςθ δφςκολων καιρικϊν ςυνκθκϊν οι μακθτζσ/τριεσ του νζου κτθρίου(Γ και Ε) 
κακϊσ και των τριϊν πρϊτων τμθμάτων του Πζτρινου (Δ2, Σ1 και Σ2) αποχωροφν από τθν 
ζξοδο τθσ Πλατείασ.  
 
3. Προςευχι - Εκκλθςιαςμόσ 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν ςτθν πρωινι προςευχι. 
Ετερόδοξοι μακθτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα να μθ μετζχουν ς’ αυτιν  κατόπιν προςκόμιςθσ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ από τουσ γονείσ τουσ. Οφείλουν, όμωσ, να βρίςκονται ςτο χϊρο του 
ςχολείου όςο αυτι διαρκεί και να ςζβονται τθν ιερότθτα τθσ ςτιγμισ. 
ε περίπτωςθ δφςκολων καιρικϊν ςυνκθκϊν θ παραπάνω διαδικαςία πραγματοποιείται 
εντόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ. 
Εκκλθςιαςμόσ των μακθτϊν πραγματοποιείται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και με ζγκαιρθ 
ειδοποίθςθ, ςυνοδεία των εκπαιδευτικϊν του κάκε τμιματοσ. Όςοι μακθτζσ/τριεσ δεν 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν προςζρχονται ςτο ςχολείο μετά τον εκκλθςιαςμό. 
 

4. Φοίτθςθ  μακθτϊν/τριϊν 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ δεν κα πρζπει να απουςιάηουν από το ςχολειό χωρίσ ςοβαρό λόγο. Θ 
ελλιπισ φοίτθςθ οδθγεί ςε φτωχά μακθςιακά αποτελζςματα και μπορεί να οδθγιςει ςε 
επανάλθψθ τθσ ίδιασ τάξθσ. 
Σο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλφπτει τριάντα ϊρεσ κατανεμθμζνεσ ςε ζξι ϊρεσ ανά θμζρα 
διδαςκαλίασ ωσ εξισ: 

1. Δίωρο μάκθμα (8:15-9:40) 
2. Διάλειμμα είκοςι λεπτϊν 
3. Δίωρο μάκθμα (10:00-11:30) 
4. Διάλειμμα δεκαπζντε λεπτϊν 
5. Μία ϊρα μάκθμα (11:45-12:25 
6. Διάλειμμα δζκα λεπτϊν 
7. Μία ϊρα μάκθμα (12:35-13:15) 
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Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται ςε άλλεσ αίκουςεσ ι 
βοθκθτικοφσ χϊρουσ του ςχολείου (π.χ. αποκικεσ). 
Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και τθσ ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του Ατομικοφ Δελτίου 
Υγείασ (ΑΔΥΜ) για τουσ μακθτζσ των Α’, Δϋ Σάξεων. Θ διάρκεια του δελτίου είναι τριετισ. 
Τπενκυμίηουμε τθν υποχρζωςθ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ του ΑΔΤΜ για τθ ςυμμετοχι των 
μακθτϊν ςτθ Φυςικι Αγωγι και ανάλογθσ βεβαίωςθσ, ςε ζντυπο που αποςτζλλεται, για τθ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εξωςχολικζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ. 
ε εγκεκριμζνεσ ζρευνεσ και προγράμματα ο μακθτισ/τρια ςυμμετζχει μόνο μετά από 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ του γονζα ι κθδεμόνα του/τθσ.  
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου οι κφρεσ ειςόδου και εξόδου του ςχολείου 
παραμζνουν κλειςτζσ. 
 

 
5. Πρωινι Ηϊνθ και Ολοιμερο Πρόγραμμα 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ που είναι εγγεγραμμζνοι/νεσ ςτθν Πρωινι Ηϊνθ (απαραίτθτα 
εγγεγραμμζνοι και ςτο Ολοιμερο) προςζρχονται από τθν είςοδο του πεηόδρομου ςτισ 7:00 
και ζωσ τισ 7:15 
Αντίςτοιχα οι μακθτζσ/τριεσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ ζχουν τακτικι φοίτθςθ και 
ζχουν ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μελζτθσ.  
Σο πρόγραμμα ορίηεται ωσ εξισ: 

1. ίτιςθ – Διατροφικι αγωγι (13:20-14:00) ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, θ 
οποία διαμορφϊνεται ςε εςτιατόριο 

2. Διάλειμμα δεκαπζντε λεπτϊν 
3. Μία ϊρα Μελζτθσ (14:15-15:00)  
4.  Διάλειμμα δεκαπζντε λεπτϊν και αποχϊρθςθ όςων τθν ζχουν δθλϊςει 
5. Μία ϊρα με άλλεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. μακιματα ειδικοτιτων ανάλογα με τον/τθν 

διδάςκοντα/διδάςκουςα (15:15-16:00) 
6. Αποχϊρθςθ  
Οι μακθτζσ/τριεσ μετά το πζρασ του πρωινοφ προγράμματοσ (13:15) οδθγοφνται ςτον 
χϊρο τθσ προςευχισ για να κατανεμθκοφν ςτισ αίκουςεσ που ζχουν οριςτεί για το 
Ολοιμερο Πρόγραμμα (βρίςκονται ςτο Πζτρινο κτιριο). Κακοδθγοφνται με ευκφνθ των 
εκπαιδευτικϊν του Ολοιμερου και του ανά θμζρα υπευκφνου ςτθν αίκουςα ςίτιςθσ 
και διατροφικοφ προγράμματοσ.    
ε περίπτωςθ δφςκολων καιρικϊν ςυνκθκϊν οδθγοφνται υπό τθν επίβλεψθ των 
εκπαιδευτικϊν του Ολοιμερου και του υπευκφνου ςτα υπόςτεγα ι/και ςτισ αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ και ςταδιακά ςτθν αίκουςα ςίτιςθσ.  

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ όςοι/εσ παραμζνουν ςτο Ολοιμερο πρόγραμμα δεν 
επιτρζπεται να ειςζρχονται ςε άλλεσ αίκουςεσ ι βοθκθτικοφσ χϊρουσ του ςχολείου (π.χ. 
αποκικεσ). 
 
6.ΕΔΕΑΤ-Σ.Ε.-ΗΕ-χ.Νοςθλευτισ 
 
το χολείο λειτουργεί μία φορά τθν εβδομάδα θ Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ 
Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΤ) επανδρωμζνθ με Ειδικό Επιςτθμονικό Προςωπικό 
(Κοινωνικι Λειτουργό και Ψυχολόγο) και αςχολείται με κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ ςχετικά 
με μακθτζσ/τριεσ. Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ και κθδεμόνεσ ζρχονται ςε επικοινωνία με τθν 
Επιτροπι μετά από ςχετικι ειδοποίθςθ.  
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Σο Σμιμα Ζνταξθσ (ΣΕ), επίςθσ, ςυμπλθρϊνει τθν υποςτιριξθ ςε μακθτζσ/τριεσ με 
μακθςιακά προβλιματα. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ εφαρμόηονται και προγράμματα 
Παράλλθλθσ τιριξθσ. 
Για αλλοδαποφσ/εσ μακθτζσ/τριεσ υπάρχει τμιμα ΗΕΠ (Ηϊνθ Εκπαιδευτικισ 
Προτεραιότθτασ). 
Κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά είναι τοποκετθμζνθ ςτο ςχολείο χολικι Νοςθλεφτρια με 
ειδικζσ και γενικζσ αρμοδιότθτεσ. 
 
 

Γ. ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ -  ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ          

1. υμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ,  επιβάλλεται να μακαίνουν και να παίηουν χωρίσ να τςακϊνονται ι να 
χειροδικοφν ι να αςκοφν οποιουδιποτε είδουσ βία (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι, 
διαδικτυακι) προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  
Θ βία απαγορεφεται κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ ςτο ςχολείο θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν είναι 
αναγκαίο  να διακρίνεται από ευγζνεια προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμμακθτζσ/τριεσ. 
Τα δικαιώματα των μαθθτών/τριών 
Κάκε μακθτισ/τρια δικαιοφται: 
1. Να απολαμβάνει το ςεβαςμό των εκπαιδευτικϊν και των ςυμμακθτϊν/τριϊν του τόςο 
κατά τθν ϊρα του μακιματοσ ςτθν τάξθ, όςο και κατά το χρόνο εκτόσ τάξθσ (διαλείμματα, 
δράςεισ, δραςτθριότθτεσ). 
2. Να ηθτά διευκρινίςεισ για το μάκθμα, να διατυπϊνει ςκζψεισ και κρίςεισ, να εκφράηει 
απορίεσ και γενικότερα να επιδιϊκει τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ. 
3. Να προτείνει τρόπουσ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ τάξθσ και ςε ςυνεννόθςθ με 
τον/τθν εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει μόνοσ ι με ςυμμακθτζσ/τριζσ του να παρουςιάςει 
ζνα μάκθμα. 
4. Να αναλαμβάνει εργαςίεσ για αντικείμενα που τον ενδιαφζρουν και να ηθτά τθ βοικεια 
των εκπαιδευτικϊν του για τθ μζκοδο, τον ςχεδιαςμό, τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ κ.λ.π. 
5. Να παίρνει μζροσ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ και εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου 
(δραςτθριότθτεσ, κεατρικζσ επιςκζψεισ, ανταλλαγζσ, ςχολικζσ γιορτζσ, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ακλθτικζσ ςυναντιςεισ, διαγωνιςμοφσ επιςτθμονικϊν και κοινωνικϊν 
φορζων). 
6. Να ηθτά τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ του ςε προςωπικι βάςθ, ϊςτε να επιλφςει 
ςυςςωρευμζνεσ απορίεσ για το μάκθμα ι διευκρινίςεισ, που κα τον διευκολφνουν να 
παρακολουκιςει καλφτερα τθν εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Θ βοικεια αυτι 
μπορεί να δοκεί ςτον χρόνο που κα κεωριςει ο εκπαιδευτικόσ κατάλλθλο και φυςικά ςτον 
χϊρο του ςχολείου. 
7. Να λαμβάνει γνϊςθ του αξιολογθμζνου γραπτοφ κριτθρίου αξιολόγθςισ  του και να ηθτά 
διευκρινίςεισ. 
8. Να εκφράηει τθν άποψι του 
9. Να ςυμμετζχει δθμιουργικά ςτθν ομάδα του. 
10. Να παίηει και να ψυχαγωγείται κατά τθν ϊρα των διαλειμμάτων. 
11. Να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ και τα μζςα του ςχολείου. 
12. Να επαινείται και να αμείβεται θκικά για κάκε προςπάκεια που καταβάλλει προσ 
όφελοσ δικό του ι των ςυμμακθτϊν του. 
13. Να του παρζχεται περιβάλλον ψυχολογικισ και ςωματικισ αςφάλειασ. 
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Οι υποχρεώςεισ των μαθθτών/τριών 
1. Να μθν προςβάλλει  ςυμμακθτι/τρια  για λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςϊμα (π.χ. το 
φψοσ ι το βάροσ ), ςτθν εκνικότθτα (π.χ. τθν καταγωγι από άλλθ χϊρα), ςτισ κρθςκευτικζσ 
πεποικιςεισ ι ςτθ φυλετικι προζλευςθ (π.χ. χρϊμα δζρματοσ, μαλλιϊν). 
2. Να να μθν διαδίδει φιμεσ ι ειρωνείεσ, οφτε να αποκλείει μακθτζσ/τριεσ από ομαδικζσ 
δράςεισ του ςχολείου ι να αςκεί κακόβουλθ κριτικι. 
3. Να μθν κάνει χριςθ ι φκορά πραγμάτων ςυμμακθτϊν/τριϊν που δεν του/τθσ ανικουν.  
4. Να παρζχει βοικεια ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ των μικρϊν τάξεων και ςτα προβλιματα 
που τυχόν αντιμετωπίηουν (π.χ. να τουσ δίνει χϊρο για παιχνίδι ι αν ζχουν τραυματιςτεί), 
δείχνοντάσ του/τθσ ότι είναι καλοδεχοφμενοι/εσ ςτο νζο περιβάλλον. 
5. Να ςυμπεριφζρεται φιλικά ςε όλουσ/εσ τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριεσ και να προςτατεφει 
ενεργθτικά όςουσ/όςεσ δζχονται πειράγματα ι άλλου είδουσ βία αναφζροντασ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ τζτοιου είδουσ περιςτατικά  ςυμπεριφοράσ. 
6. Να φροντίηει να κρατά κακαρά τα ςχολικά του βιβλία και τετράδια και να ζχει τα 
απαραίτθτα υλικά για το κακθμερινό πρόγραμμά του φροντίηοντασ να μθν τα ξεχνά. Σα 
βιβλία των ειδικοτιτων τα επιςτρζφει ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ για 
επαναχρθςιμοποίθςθ. 
7. Δεν  καταναλϊνει τροφζσ, αναψυκτικά κατά τθν ϊρα του μακιματοσ. 
8. Δεν ςθκϊνεται από τθ κζςθ του/τθσ ι/και δεν διακόπτει τθ ροι του μακιματοσ χωρίσ 
λόγο. 
9. Δεν φζρνει ςτο ςχολείο παιχνίδια/αντικείμενα/υλικό πολφτιμο ι επικίνδυνο ςε ζντυπθ ι 
ψθφιακι μορφι. 
Θ χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων και άλλων θλεκτρονικϊν μζςων καταγραφισ 
εικόνασ και ιχου δεν επιτρζπεται ςτο χϊρο του ςχολείου. 
10. Δεν αποχωρεί από το χϊρο του ςχολείου χωρίσ άδεια και χωρίσ ςυνοδεία του γονζα. 
11. Δεν τρζχει ςτουσ διαδρόμουσ και τισ ςκάλεσ του ςχολείου οφτε κατεβαίνει πθδϊντασ τισ 
ςκάλεσ, γιατί κινδυνεφει θ ςωματικι του/τθσ ακεραιότθτα. 
12. Δεν παραμζνει ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ.  
Κανζνασ δεν παραμζνει μζςα ςτθν αίκουςα μόνοσ/θ του/τθσ. 
 
Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ όλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ βγαίνουν οργανωμζνα ςτο 
προαφλιο με τθ ςυνοδεία των εκπαιδευτικϊν. 
ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ, κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μακθτζσ/τριεσ του νζου 
κτθρίου παραμζνουν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ υπό τθν εποπτεία του εκπαιδευτικοφ. Οι 
μακθτζσ των ιςόγειων αικουςϊν παραμζνουν μζςα ςτθν αίκουςά τουσ και/ι ςτον χϊρο 
του υπόςτεγου που αντιςτοιχεί ς’ αυτιν και πάλι υπό τθν εποπτεία του εκπαιδευτικοφ. 
Για οποιοδιποτε πρόβλθμα αντιμετωπίηουν οφείλουν να απευκφνονται ςτουσ 
εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο, ςτον/ςτθν υπεφκυνο/θ 
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και ςτον διευκυντι (ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του κζματοσ). 
Όταν το κουδοφνι χτυπιςει για μάκθμα, προςζρχονται γριγορα ςτθν αίκουςα με τθ 
ςυνοδεία του εκπαιδευτικοφ χωρίσ να τρζχουν, να τςακϊνονται,  να περιφζρονται ςτουσ 
διαδρόμουσ ι να φωνάηουν και κάκονται ςτισ κζςεισ. 
Οι μακθτζσ/τριεσ φροντίηουν να πετοφν τα ςκουπίδια τουσ ςτουσ κάδουσ και όςα 
ανακυκλϊνονται ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ, ϊςτε οι τάξεισ και το ςχολείο να είναι κακαρά. 
Θ προςταςία του ςχολικοφ κτθρίου και τθσ περιουςίασ του είναι υπόκεςθ όλων. Οι 
μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να προςζχουν τα ζπιπλα και τισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου. Κάκε 
καταςτροφι εκτόσ από τθ δυςκολία και το κόςτοσ αποκατάςταςθσ αςχθμίηει και 
υποβακμίηει το χϊρο που ηουν και λειτουργοφν κακθμερινά. 
Χρθςιμοποιοφν μόνο τισ τουαλζτεσ των μακθτϊν/τριϊν ςφμφωνα με το φφλο τουσ και 
τθροφν τουσ ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ υγιεινισ (π.χ. τα χαρτιά ςτουσ κάδουσ, τακτικό πλφςιμο 
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χεριϊν, κλείςιμο τθσ βρφςθσ). Δεν ειςζρχονται ςε τουαλζτεσ άλλου φφλου οφτε ςε αυτζσ 
των εκπαιδευτικϊν για κανζνα λόγο. 
Οι μακθτζσ/τριεσ δεν γράφουν οφτε χαράηουν τουσ τοίχουσ και τα κρανία του ςχολείου. 
Ενθμερϊνουν άμεςα τον εκπαιδευτικό και τον διευκυντι, αν ενοχλθκοφν από κάποιον 
ενιλικα εντόσ του ςχολείου ι ςτα όρια τθσ περίφραξθσ. 
Σθροφν  τθ ςειρά ςτο κυλικείο. 
 
2. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνοφν με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςφμφωνα με τισ 
παιδαγωγικζσ αρχζσ και ςτα πλαίςια του ςεβαςμοφ και τθσ κατανόθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ 
ελευκερίασ του λόγου και τθσ προςπάκειασ να βοθκθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ αξιοπρεποφσ 
ςυμπεριφοράσ τουσ. 
τισ περιπτϊςεισ παρεκκλίςεων των ςυμπεριφορϊν από τα πλαίςια του οφειλόμενου 
ςεβαςμοφ και του οράματοσ του ςχολείου, ο .Δ. προςπακεί να ζχει τθν καλφτερθ 
παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ, ουςιαςτικό ενδιαφζρον και υπομονι.  
Ζνα παιδί παραβατικό κάτι κζλει να δθλϊςει. Άρα το να «ςκφψει» ο εκπαιδευτικόσ και να 
προςπακιςει να κατανοιςει τα αίτια του προβλιματοσ και ο/θ μακθτισ/τρια ειςπράξει 
αυτό το «άγγιγμα ψυχισ» από τον ενιλικο επιςτιμονα, είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα 
τροποποιιςει τθ ςυμπεριφορά του. Ζνα παιδί που αρνείται τα πάντα ςτθν ουςία εκδθλϊνει 
φόβο και απογοιτευςθ. Θ επικοινωνία με τθν οικογζνεια είναι απαραίτθτθ, αλλά οφείλει 
να γίνεται ςε δευτερεφοντα χρόνο και ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ.  
Θ ςυνεργαςία με τουσ/τισ ειδικοφσ/ζσ τθσ ΕΔΕΑΤ είναι απαραίτθτθ ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ. 
Θ αλλαγι ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, ζνα παιχνίδι, ζνα πρόγραμμα δεξιοτιτων είναι 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για εκτόνωςθ μιασ κατάςταςθσ, θ οποία μπορεί να «φορτίηει» τθ 
μακθτικι κοινότθτα.   
Είναι αυτονόθτο ότι οι ποινζσ ωσ εξωτερικό κίνθτρο ζχουν φτωχά ι τα αντίκετα 
αποτελζςματα ςτθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/τριϊν και, ωσ εκ τοφτου, για 
τθν Παιδαγωγικι δεν πρζπει να προκρίνονται ωσ δφναμθ καταςτολισ ςε αυτοφσ/εσ. 
Εντοφτοισ, οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν και να μάκουν ζμπρακτα ότι 
κάκε πράξθ τουσ ζχει κάποιεσ επιπτϊςεισ ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά τθσ, ϊςτε να 
αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ 
τροποποιϊντασ τθ ςυμπεριφορά τουσ. 
το παιδαγωγικό αυτό πλαίςιο μπορεί να ακολουκθκοφν τα επόμενα βιματα: 
α. Παρατιρθςθ 
β. Επίπλθξθ 
γ. Προςζλευςθ ςτον Διευκυντι 
δ. Ενθμζρωςθ γονζων 
ε. Ενθμζρωςθ και απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων 
ςτ. υνεργαςία με τον .Ε.Ε. 
Προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ, αρμόδιοι για τα 
βιματα (α) και (β)  είναι οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί του ςχολείου και ο υπεφκυνοσ 
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ, για τθν  περίπτωςθ (γ) και (δ) ο διευκυντισ με τον εκπαιδευτικό 
τθσ τάξθσ  
ε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι 
του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων των παιδιϊν και ότι οι 
παρεμβάςεισ του ςχολείου ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ζχουν τιμωρθτικό 
χαρακτιρα. 
Οι ςωματικζσ ποινζσ ι θ λεκτικι βία απαγορεφονται ρθτά και κατθγορθματικά. 
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3. Διδακτικό προςωπικό 
 
Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. το ζργο τουσ 
περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ, θ διδαςκαλία και θ διαπαιδαγϊγθςθ των Μακθτϊν/τριϊν. 
Ακόμθ ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι κακοδθγθτικόσ  και θ 
επίδραςι του κακοριςτικι. Εκτόσ από τθ διδαςκαλία των μακθμάτων, διαπαιδαγωγεί με το 
παράδειγμα, το ικοσ και τθν κακθμερινι του παρουςία. Επομζνωσ οι υποχρεϊςεισ του δεν 
περιορίηονται μόνο ςτθν άρτια επιςτθμονικι του κατάρτιςθ και ςτθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ διδαςκαλίασ του. Επεκτείνονται και πολφ πζρα από αυτά. 
Προςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο και δεν παραβιάηουν το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ των 
μακθμάτων. 
Παρίςτανται ςτθν πρωινι προςευχι των μακθτϊν/τριϊν και φροντίηουν για τθ δθμιουργία 
παιδαγωγικισ ατμόςφαιρασ ςτθν αίκουςα τθσ τάξθσ τουσ. 
Με το χτφπθμα του κουδουνιοφ ςυνοδεφουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ προσ τισ αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ. 
Δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο μακθτι/τρια από τθν αίκουςα για οποιονδιποτε λόγο πλθν 
εξαιρετικισ ολιγόλεπτθσ περίπτωςθσ. 
Ο εκπαιδευτικόσ για κανζνα λόγο δεν απομακρφνει μακθτι/τρια από τθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ.  
το διάλειμμα ο διδάςκων ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τθ ςυμπεριφορά του 
μακθτι.  
ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ειδοποιείται ο διευκυντισ να παραςτεί ςτθν τάξθ. 
Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για το ικοσ και τθν επίδοςθ των μακθτϊν/τριϊν 
τόςο ιδιαιτζρωσ όςο και ομαδικά ςε τακτικι βάςθ και ςε θμζρεσ και ϊρεσ που κακορίηονται 
και κοινοποιοφνται από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και πάντωσ απαραίτθτα τουλάχιςτον 
μία φορά κάκε μινα. 
Επιμελοφνται τθν ποιοτικι διδαςκαλία των αντικειμζνων τουσ, με τθ χριςθ κατάλλθλων 
εποπτικϊν μζςων. 
ζβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματοσ των μακθτϊν/τριϊν. 
Προςζχουν το φφοσ και τθ μορφι τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιοφν και ςυμπεριφζρονται με 
ςεβαςμό προσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. 
Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ζχουν απενεργοποιθμζνα τα κινθτά τουσ τθλζφωνα. 
Απαγορεφεται να καπνίηουν ςτο ςχολικό χϊρο. 
Αποχωροφν τελευταίοι από τθν τάξθ τθν ϊρα τθσ λιξθσ ςυνοδεφοντασ τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ ςτθν ζξοδο. 
Οφείλουν, και όταν ακόμθ δεν είναι εφθμερεφοντεσ, να ελζγχουν με ςεβαςμό τουσ 
μακθτζσ/τριεσ, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδιποτε ςυμπεριφορά εκτόσ κανόνων. 
Φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν και τθν τιρθςθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ του ςχολείου κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο και κατά τθν 
πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, που γίνονται με ευκφνθ του υλλόγου Διδαςκόντων. 
Προωκοφν τθ ςυνεργαςία όλων των μακθτϊν/τριϊν, τθν αλλθλεγγφθ, τον αμοιβαίο 
ςεβαςμό, τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τον  διάλογο μζςα ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ και ςτο ςχολικό χϊρο με τιρθςθ των κανόνων δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ. 
Παράλλθλα, προςπακοφν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςε κζματα που 
αφοροφν τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι και τθν αιςκθτικι του χϊρου ςτον οποίο φοιτοφν. 
Καλλιεργοφν ςυνειδθτά το αίςκθμα τθσ αυτοπεικαρχίασ και τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ 
ςτουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. 
Ενκαρρφνουν  και παρζχουν κίνθτρα ςε κάκε μακθτι/τρια. ζβονται τθν προςωπικότθτα, 
τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, κρθςκευτικζσ ι φυλετικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ του μακθτι. 
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Θ δίκαιθ ςυμπεριφορά του/τθσ εκπαιδευτικοφ πρζπει να επιβεβαιϊνεται κακθμερινά ςτθν 
πράξθ με τα εξισ ςτοιχεία: 
α. Σον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ 
β. Σον τρόπο αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ 
γ. Σον τρόπο με τον οποίον εκτονϊνει τισ εντάςεισ, που παρουςιάηονται ςτο τμιμα. 
δ. Σθν αποφαςιςτικότθτα με τθν οποία αντιμετωπίηονται οι δυςλειτουργίεσ 
Προβλιματα που μποροφν να αντιμετωπιςτοφν μζςα ςτο τμιμα δεν πρζπει να 
μεγεκφνονται φκάνοντασ μζχρι τθ Διεφκυνςθ. 
ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε απεργία ι ςτάςθ εργαςίασ ενθμερϊνουν τθ Δ/νςθ του 
ςχολείου από τθν προθγοφμενθ θμζρα ι αυκθμερόν πριν από τισ 8:00 π.μ.  
Αναφζρουν ςτον Διευκυντι του ςχολείου κάκε υποψία που ζχουν για τυχόν οικογενειακι 
κακοποίθςθ μακθτι/τριασ και φροντίηουν να ενθμερϊνονται για όλα τα προβλιματα 
υγείασ ι ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/τριϊν τουσ. 
Φροντίηουν να ενθμερϊνονται για τθν οικονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ των 
οικογενειϊν των μακθτϊν τουσ προκειμζνου να προωκείται ςτθν πράξθ θ αλλθλεγγφθ. 
Σθροφν τθν απαραίτθτθ εχεμφκεια και το ικοσ ςχετικά με τισ αποφάςεισ και ςυηθτιςεισ 
ςτον φλλογο Διδαςκόντων για τισ επιδόςεισ ι τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν και για 
κάκε άλλο κζμα που αφορά ςε ςυμβάντα ςτον χϊρο του ςχολείου. 
Αξιοποιοφν τον ςχολικό ιςτότοπο με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ τουσ ζχοντασ τθν ευκφνθ για 
ό,τι αναρτοφν ςε αυτόν. 
υνεργάηονται μεταξφ τουσ, ειδικά όταν διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα, και ςζβονται τισ 
απόψεισ όλων των ςυναδζλφων χωρίσ να υποτιμοφν το διδακτικό αντικείμενο κανενόσ. 
Οι εκπαιδευτικοί με τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τουσ οφείλουν να ςυνειςφζρουν ςτθ 
διαμόρφωςθ ιρεμου, ευχάριςτου και ςυνεργατικοφ κλίματοσ μζςα ςτο ςχολείο. Πρζπει να 
διακζτουν αξιοπρζπεια και κφροσ που ςυμβαδίηει με το ρόλο τουσ. Σισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ 
είναι απαραίτθτο να τισ διζπει ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και να τισ χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, 
ςυναδελφικι και ανκρϊπινθ επικοινωνία.  
 
4. Θ Διεφκυνςθ του ςχολείου 
 
 Θ Διεφκυνςθ του ςχολείου επιβάλλεται να ζχει ενεργι ςυμμετοχι ςτθ ηωι του ςχολείου, 
να ζχει άριςτθ γνϊςθ τθσ εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ και να επιμελείται τθν τιρθςθ τθσ από 
όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 
Ειδικότερα:  
Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να κζτει υψθλοφσ ςτόχουσ και να εξαςφαλίςει τισ 
προχποκζςεισ επίτευξισ τουσ για ζνα ςχολείο λειτουργικό, δθμοκρατικό και ανοιχτό ςτθν 
κοινωνία. 
Δθμιουργεί κλίμα αμοιβαίασ κατανόθςθσ και ςεβαςμοφ εκτίμθςθσ ανάμεςα ςε αυτιν και 
τουσ εκπαιδευτικοφσ και εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ και τθ ςυνεργαςία χωρίσ διακρίςεισ. 
Αςκεί με δικαιοςφνθ, ςφνεςθ και δθμοκρατικό πνεφμα τα κακικοντά τθσ παρακινϊντασ και 
ενκαρρφνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν. 
Είναι υπεφκυνθ για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου και το ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ 
ηωισ.  
Φροντίηει για τθ λιψθ κάκε μζτρου, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ και εφρυκμθ 
λειτουργία του ςχολείου. 
Ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ, δθμοκρατικοφ κλίματοσ ςτο 
ςχολείο και για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ. 
Επικοινωνεί με τουσ μακθτζσ/τριεσ και επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτο Γραφείο τθσ 
αποφεφγοντασ το αυταρχικό ςτιλ εξουςίασ και τθ χριςθ προςβλθτικϊν εκφράςεων ι 
υποτιμθτικισ και απαξιωτικισ ςυμπεριφοράσ απζναντί τουσ. 
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υνεργάηεται με τουσ γονείσ και το φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων ςε τακτικι βάςθ 
φροντίηοντασ να ςυγκαλεί κανονικά τισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων (φλλογο 
Διαςκόντων - χολικό υμβοφλιο).  
Είναι υπεφκυνθ μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν κακαριότθτα και 
αιςκθτικι των χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και 
αςφάλειασ των μακθτϊν/τριϊν. 
Φροντίηει να καλφπτονται οι διδακτικζσ ϊρεσ ςε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικοφ, 
τροποποιϊντασ το θμεριςιο πρόγραμμα διδαςκαλίασ, ειδοποιϊντασ τθν προϊςταμζνθ αρχι 
(ςε περίπτωςθ μακροχρόνιασ απουςίασ) και τθν κάλυψθ του κενοφ πάντα μζςα ςτο γράμμα 
και το πνεφμα τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
ε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ/διδάςκουςεσ καταρτίηει το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ 
των γονζων. 
Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςφνταξθ του ωρολογίου προγράμματοσ με γνϊμονα τθν αποδοτικι 
λειτουργία του. 
Σο ςχολείο οφείλει να αφουγκράηεται, να ςυηθτά και να προςπακεί να επιλφει τα ηθτιματα 
που προκφπτουν και αφοροφν ςε μακθτζσ/τριεσ.  
Πρϊτα και πάνω από όλα προζχει θ υγεία και θ αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν. 
 

5. Γονείσ και κθδεμόνεσ 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ με 
τθ δζουςα ευγζνεια, ςοβαρότθτα, ευπρζπεια και ςεβαςμό που επιβάλλει το λειτοφργθμά 
τουσ και το όραμα του ςχολείου. 
Οι γονείσ- κθδεμόνεσ μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται τακτικά (τουλάχιςτον μία 
φορά το μινα) για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ από το δάςκαλο τθσ 
τάξθσ ςε κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα τακτικισ ςυνάντθςθσ (οι ϊρεσ ζχουν κακοριςτεί και 
είναι αναρτθμζνεσ και ςτον ιςτότοπο του ςχολείου). 
Οφείλουν να προςζρχονται ςτο ςχολείο ςτο τζλοσ κάκε τριμινου, κατόπιν πρόςκλθςισ τουσ 
για τθ παραλαβι τθσ βακμολογίασ και για ενθμζρωςθ ι μετά από τθλεφωνικι ι 
διαδικτυακι ειδοποίθςθ ι όποτε κεωρείται ότι υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ. 
Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν οι μακθτζσ/τριεσ ι/και 
αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ κεντρικισ ειςόδου και ςτον ιςτότοπο και 
ενθμερϊνονται για τα κζματα λειτουργίασ του ςχολείου. 
Οφείλουν ακόμθ να γνωςτοποιοφν ςτον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και ςτθ διεφκυνςθ κάκε 
ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του μακθτι ι κζματα επιμζλειασ 
(προςκομίηοντασ τα αντίςτοιχα νόμιμα δικαιολογθτικά). 
Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙ. 
Όταν υπάρχει οποιοδιποτε πρόβλθμα, γίνεται ςυηιτθςθ  πρϊτα με τον υπεφκυνο 
εκπαιδευτικό και ςτθ ςυνζχεια —αν δεν επιλυκεί— με τον Διευκυντι. 
Γενικότερα, κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ δεν ζχει δικαίωμα να βρίςκεται ςτο κτιριο ι ςτο 
προαφλιο του ςχολείου χωρίσ να ενθμερϊςει για τον λόγο και χωρίσ να του δοκεί θ άδεια 
ειςόδου. 
ε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ γονείσ του/τθσ μακθτι/τριασ δεν ζχει τθν κθδεμονία 
του οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα το ςχολείο. 
ε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι, και ιδιαίτερα μακροχρόνιασ ι επαναλαμβανόμενθσ, είναι 
απαραίτθτο να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το ςχολείο. 
Σα τθλζφωνα του ςχολείου (210-2798369 και 210-2796490) είναι ςτθ διάκεςθ των γονζων 
και κθδεμόνων όπωσ και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο  (mail@6dim-n-ionias.att.sch.gr ). 
Οποιαδιποτε αλλαγι ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ γονζων, κθδεμόνων να επικαιροποιείται 
άμεςα. 

mailto:mail@6dim-n-ionias.att.sch.gr
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Οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν 
οργάνων και να ςυνδράμουν ςτθ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 
 
 

Γ. ΠΡΟΛΖΦΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΒΗΑ ΚΑΗ Υ. ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ         

 

Θ ανάπτυξθ κετικοφ κλίματοσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ 
ι/και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, παρενόχλθςθσ, εξαναγκαςμοφ και εκφοβιςμοφ. 
Χαρακτθριςτικά του κετικοφ και υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ είναι ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ 
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ προϊκθςθ τθσ  άμεςθσ ςυνεργαςίασ και των ομάδων 
εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν/τριϊν με ειδικοφσ φορείσ και τθν 
οικογζνεια. 

υγκεκριμζνα, ειδικά προγράμματα Αγωγισ Τγείασ, δράςεισ με κοινωνικοφσ φορείσ 
(Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου) και φλλογο Γονζων, ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν με το 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό τθσ ΕΔΕΑΤ του ςχολείου, το ΚΕΤ και τουσ υντονιςτζσ 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου, ενδοςχολικά ςεμινάρια και επιμορφϊςεισ, ςυνεργαςία με δθμόςια 
κζντρα πρόλθψθσ κινθτοποιοφν όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα προκειμζνου να 
αντιμετωπίηονται ζγκαιρα και ζγκυρα φαινόμενα εκφοβιςμοφ.    

 

Δ. ΥΟΛΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ – ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ                        

 
Σο ςχολείο οργανϊνει μια ςειρά εκδθλϊςεων- δράςεων και δραςτθριοτιτων παιδαγωγικοφ 
χαρακτιρα, που ςτόχο ζχουν τθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ με τθν κοινωνικι ηωι, τον 
εμπλουτιςμό των υπαρχουςϊν γνϊςεων, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ και τθν 
ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κοινωνικά κζματα. Οι ενδοςχολικζσ εκδθλϊςεισ, οι ςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ και θ ςυμμετοχι ςε ςχολικά προγράμματα πρζπει να γίνονται με 
πρωτοβουλίεσ, ιδζεσ των ίδιων των μακθτϊν/τριϊν κακοδθγοφμενοι/νεσ υπεφκυνα από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ζτςι αιςκάνονται υπεφκυνοι/εσ, αναδεικνφουν τισ ικανότθτζσ τουσ, 
τισ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και το ταλζντο τουσ. 
Οι μακθτζσ/τριεσ απουςιάηουν από αυτζσ μόνο αν ζχουν ςοβαρό λόγο. 
Θ ςυμπεριφορά και οι υποχρεϊςεισ των μακθτϊν/τριϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ 
ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτά  είναι ανάλογθ με το όραμα και τθ διαμορφοφμενθ κουλτοφρα 
του ςχολείου. 
ε περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ ι δράςθσ τθρείται γενικά το θμεριςιο διδακτικό 
ωράριο, ενϊ υπάρχει ενθμζρωςθ εκ των προτζρων για κάκε περίπτωςθ αλλαγισ του προσ 
γονείσ και μακθτζσ. 
τισ ςχολικζσ γιορτζσ το ωράριο διαμορφϊνεται κατά περίπτωςθ και οι γονείσ 
ενθμερϊνονται εκ των προτζρων για το πρόγραμμα τθσ γιορτισ (ςτισ Εκνικζσ γιορτζσ π.χ. 
ορίηεται θ ϊρα ζναρξθσ και θ διάρκεια τθσ γιορτισ και δεν λειτουργεί το Ολοιμερο). 
 
 

Σ. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ – ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ – ΥΟΛΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ - ΤΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ     

 

Σο ςχολείο οφείλει να βρίςκεται ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν, με 
τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων και τουσ τοπικοφσ φορείσ.  
Ο υλλόγοσ Γονζων και Κθδεμόνων είναι αναπόςταςτο κομμάτι  του χολικοφ υμβουλίου 
και  δίνει μια άλλθ διάςταςθ και προςζγγιςθ ςτθ ςυνεργαςία με τον .Δ. και τουσ τοπικοφσ 
φορείσ  ςτα ςθμαντικά κζματα  που προκφπτουν μζςα ςτον ηωντανό οργανιςμό τθσ ςχολικι 
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κοινότθτασ και αφοροφν  ςτθν εφρυκμθ λειτουργία, ςτθν αμοιβαία επικοινωνία και ςθν 
υγιεινι διαβίωςθ των μακθτϊν/τριϊν και του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 
Ο ρόλοσ όλων αυτϊν πρζπει να είναι διακριτόσ.  
Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων είναι ςε κακθμερινι επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ του 
χολείου προκειμζνου να διευκετθκοφν ηθτιματα ςχετικά με τισ αρμοδιότθτζσ του. 
Σο χολικό υμβοφλιο ςυνεδριάηει υποχρεωτικά τρεισ φορζσ τον χρόνο και εάν χρειαςτεί 
και εκτάκτωσ 
Η ενθμζρωςθ των γονζων και θ ςυνεργαςία μαηί τουσ είναι πρώτθ προτεραιότθτα για το 
ςχολείο.  
 

Ε. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 
 
Σθν αρμοδιότθτα, τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ και των πιςτοποιθτικϊν ελζγχου (ςτατικι 
των κτθρίων, λειτουργία πυρόςβεςθσ και αςανςζρ, αςφάλεια προαφλιου χϊρου κλπ) των 
εγκαταςτάςεων των χϊρων του ςχολείου κακϊσ και των επιτελοφμενων εργαςιϊν ζχει  ο 
Διμοσ, ο οποίοσ ζγκαιρα ειδοποιείται από τθ διεφκυνςθ του ςχολείου. Οφείλει δε άμεςα 
και προγραμματιςμζνα να αναβακμίηει  τισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ και τθ 
λειτουργικότθτα των εξαρτθμάτων τουσ. 
Ζνασ τακτικόσ , ενδελεχισ και πιςτοποιθμζνοσ ζλεγχοσ από ειδικευμζνο προςωπικό είναι 
επιβεβλθμζνοσ.  
Θ εξαςφάλιςθ παροχισ λογαριαςμοφ τράπεηασ από τθ χολικι Επιτροπι του Διμου Νζασ 
Ιωνίασ, ςτο όνομα του εκάςτοτε διευκυντι, για μεγαλφτερθ οικονομικι αυτονομία, είναι 
αυτονόθτθ. 
  
 

Ζ. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ- ΗΣΟΣΟΠΟ- ΚΤΛΗΚΔΗΟ - ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

1.Δανειςτικι βιβλιοκικθ 
 
το ςχολείο λειτουργεί δανειςτικι βιβλιοκικθ ςτον θμιϊροφο του νζου κτθρίου ςε 
κακοριςμζνεσ ϊρεσ και θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Τπάρχει υπεφκυνοσ/θ προσ τοφτο 
εκπαιδευτικόσ. 
Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να δανειςτεί βιβλία, περιοδικά ι CD και DVD και για όςεσ 
θμζρεσ ορίηουν οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί τθσ βιβλιοκικθσ. 
Σα δανειηόμενα ζντυπα τθσ βιβλιοκικθσ πρζπει να επιςτρζφονται ςε καλι κατάςταςθ, 
διαφορετικά πρζπει να αντικαταςτακοφν με άλλα καινοφργια από τον δανειηόμενο. 
 
 
2. χολικόσ ιςτότοποσ 
 
Σο ςχολείο διακζτει και λειτουργεί επίςθμο ιςτότοπο 
(https://blogs.sch.gr/6dimnionias/archives/author/6dimnionias) μζςω του Πανελλινιου 
χολικοφ Δικτφου (ΠΔ).  
Για κάκε άλλθ ιςτοςελίδα που εμφανίηεται με τα ςτοιχεία του ςχολείου μασ ςτο Διαδίκτυο 
ο Διευκυντισ και το εκπαιδευτικό προςωπικό δε φζρουν καμία ευκφνθ. 
Τπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ του παραπάνω επίςθμου ιςτοτόπου είναι ο Διευκυντισ του 
ςχολείου. 
Κάκε εκπαιδευτικόσ του ςχολείου μπορεί να αναρτά ςε ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι ό,τι 
κεωρεί ςχετικό με το εκπαιδευτικό ζργο του ςχολείου. Οι αναρτιςεισ των εκπαιδευτικϊν 

https://blogs.sch.gr/6dimnionias/archives/author/6dimnionias
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γίνονται επϊνυμα και  φζρουν τθν ευκφνθ γι’ αυτζσ. Για κάκε άλλθ ανάρτθςθ υπεφκυνοσ 
είναι ο διαχειριςτισ τθσ ιςτοςελίδασ. 
Με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν μπορεί να γίνονται αναρτιςεισ και από τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ τθσ τάξθσ τουσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τθν ευκφνθ τθσ ανάρτθςθσ ζχει ο 
εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ και όχι οι μακθτζσ/τριεσ. 
Οι εκπαιδευτικοί παροτρφνονται να κάνουν χριςθ του επίςθμου ιςτοτόπου του ςχολείου 
και να εμπλζκουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςε αυτιν χωρίσ αυτό να αποκλείει τθ λειτουργία 
δικϊν τουσ ιςτοτόπων, τουσ οποίουσ δφνανται να ζχουν ωσ ςυνδζςμουσ ς’ αυτόν του 
ςχολείου. 
Οι αναρτιςεισ ςτουσ επίςθμουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του ςχολείου απθχοφν τισ απόψεισ 
μόνο των ςυγγραφζων αυτϊν και ςε καμία περίπτωςθ αυτζσ του ςχολείου ι του υλλόγου 
Διδαςκόντων. 
Ο Διευκυντισ και όλο το προςωπικό μεριμνά για τθν αςφάλεια των ευαίςκθτων 
προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν ςτο Διαδίκτυο και ακολουκεί τισ ςχετικζσ 
οδθγίεσ για τα πνευματικά δικαιϊματα. 
 
3. Κυλικείο 
Κφριο χαρακτθριςτικό του κυλικείου είναι θ κακαριότθτα και θ ποιότθτα των τροφίμων που 
ελζγχονται ιδιαιτζρωσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ υγεία μακθτϊν/τριϊν και 
προςωπικοφ. 
Παρζχει είδθ τροφϊν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ και του ΤΠ.ΤΓ. και 
ακολουκεί πιςτά τισ υγειονομικζσ υποδείξεισ τθσ νομοκεςίασ. 
Αρμόδια επιτροπι ελζγχει τθν εφαρμογι των όρων λειτουργίασ του κυλικείου κακϊσ και 
τθν τιμολογιακι πολιτικι. 
Ο υπεφκυνοσ του κυλικείου οφείλει να αςφαλίηει το κυλικείο και να αποκλείει τθν 
πρόςβαςθ μακθτϊν/τριϊν για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν. 
Ο υπεφκυνοσ του κυλικείου οφείλει να απευκφνεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ με τον δζοντα ςεβαςμό και να περιορίηεται αυςτθρά ςτα κακικοντά του. 
 
4. Βοθκθτικό προςωπικό 
 
Οι  κακαρίςτριεσ οφείλουν: 
Να βρίςκονται ςτο ςχολείο ςτο κακοριςμζνο ωράριο τουσ με τθν προβλεπόμενθ ενδυμαςία 
και να αςκοφν ςχολαςτικά τα κακικοντά τουσ. 
Να αςφαλίηουν κάκε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και να 
κρατοφν τθν αποκικθ τουσ με τα κακαριςτικά υλικά πάντα κλειδωμζνθ. 
Να απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου αναφζροντασ τα κζματα που προκφπτουν 
ςχετικά με το ζργο τουσ. 
Να απευκφνονται  με  ςεβαςμό προσ όλουσ/εσ και να περιορίηονται αυςτθρά ςτα 
κακικοντά τουσ. 
 
 

Θ. ΔΚΣΑΚΣΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ                                                          

1. Για τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ (ςειςμό, φυςικζσ καταςτροφζσ)  ςυντάςςονται και 
επικαιροποιοφνται ετιςια: Μνθμόνιο ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ κινδφνου  
και Μνθμόνιο ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ πυρκαγιάσ, ακραίων καιρικϊν  
φαινομζνων,τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και ΧΒΡΠ περιςτατικϊν. 
Είναι ςε ςυνεχι εφαρμογι και λειτουργοφν προλθπτικά απϋ όλουσ/εσ με τισ τρεισ 
τουλάχιςτον  πρόβεσ  που πραγματοποιοφνται κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
Οι μακθτζσ/τριεσ εκπαιδεφονται για το πϊσ κα εφαρμόςουν κατά γράμμα τισ οδθγίεσ και 
κα ςυμπεριφερκοφν για να διαφφγουν αςφαλϊσ από τισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ. 
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Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ ςε περίπτωςθ φυςικϊν καταςτροφϊν ορίηεται το προαφλιο και 
ωσ δεφτεροσ ανάλογα των ςυνκθκϊν ο ανοιχτόσ χϊροσ νότια του κοντινοφ γθπζδου. 
 
2. Πανδθμία 
 
τθν πρωτόγνωρθ για τα δεδομζνα πανδθμία covid-19 το ςχολείο εφαρμόηει πιςτά τα 
πρωτόκολλα διαχείριςθσ. φμφωνα με αυτά προςάρμοςε προγράμματα διά ηϊςθσ ι εξ 
αποςτάςεωσ, διαλείμματα και ϊρεσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ  για τθν αποφυγι του 
ςυγχρωτιςμοφ και του ςυνωςτιςμοφ. 
Οι ζκτακτεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμίασ επιβάλλουν διαρκι επαγρφπνθςθ και πιςτι 
τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ προσ αποφυγι τθσ διάδοςθσ του κορωναϊοφ. 
Σα τρία βαςικά μζτρα είναι: 
-Θ προςταςία μζςω τθσ μάςκασ προςϊπου 
-Θ ςχολαςτικι κακαριότθτα και θ απολφμανςθ των χεριϊν 
-Θ τιρθςθ των απαραίτθτων αποςτάςεων 
Σα μζτρα αυτά είναι απαραίτθτο να τθροφνται από όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και θ 
τιρθςι τουσ επιβάλλεται για τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ όλων. Σα μζτρα  
επαναδιατυπϊνονται και επικαιροποιοφνται ανάλογα με τθν πορεία τθσ πανδθμίασ και τισ 
επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ. 
Με τθ βοικεια του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων πριν τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 
οριοκετικθκε ο χϊροσ του προαυλίου.  
Χάρισ ςτισ άοκνεσ και εξαιρετικά φιλότιμεσ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν που ζχουν 
υψθλι ςυναίςκθςθ του παιδαγωγικοφ τουσ ρόλου και τθσ ανταπόκριςθσ των γονζων και 
των μακθτϊν/τριϊν το επίπεδο ετοιμότθτασ είναι υψθλό.   
Θ διαδικαςία δανειςμοφ του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (tablets) που μόλισ πρόςφατα 
παραδόκθκε από το Διμο και το Τ.ΠΑΙ.Θ (14 τον αρικμό) είναι ςε εξζλιξθ. 
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Η.  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΠΖΓΔ 

- Νόμοσ 1566/1985 

-  Οργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικϊν χολείων ΠΔ 79/2017 

- Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων ΠΕ και ΔΕ/ΤΠΕΠΘ αρικμ.    

13423/ΔΓ4- ΦΕΚ: 491/9-2-2021 

- Πράξθ υλλόγου Διδαςκόντων: 16θ/χολ. Ζτουσ: 2020-2021  

- Πράξθ χολικοφ υμβουλίου: 1θ/χολ. Ζτουσ: 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


