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Δσωτερικός Ιαμομισμός Κειτουργίας 

  
Ο Δσωτερικός Ιαμομισμός Κειτουργίας (άρθρο 37, Μ.4692/2020) είμαι ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ ϊοχμ και ςχμ καμϊμχμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ πξλιςεία και απξςελξϋμ ποξωπξθέρειπ 
για μα επιςελείςαι απξςελερμαςικά ςξ έογξ ςξσ ρυξλείξσ. Οι ρσμθήκεπ πξσ διαμξοτόμξμςαι 
μέρχ ςηπ ςήοηρήπ ςξσ θα ποέπει μα απξβλέπξσμ ρςη δημιξσογία εμϊπ παιδαγχγικξϋ και 
διδακςικξϋ κλίμαςξπ ικαμξϋ μα εναρταλίρει ςημ αομξμική ρσμεογαρία ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ 
ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ υχοίπ εμςάρειπ και ρσγκοξϋρειπ, ποξςάρρξμςαπ ςξμ αμξιβαίξ ρεβαρμϊ 
και ςημ αλληλξκαςαμϊηρη αμάμερα ρε μαθηςέπ, καθηγηςέπ και γξμείπ. 

 

Σύμςανη, έγκοιρη και ςήοηρη ςξσ Καμξμιρμξύ. 

Ο Δρχςεοικϊπ Ιαμξμιρμϊπ Κειςξσογίαπ ρσμςάυθηκε ϋρςεοα απϊ ειρήγηρη ςηπ Διεσθϋμςοιαπ 
ςξσ Συξλείξσ, Δπιπλέξμ, έυει εγκοιθεί απϊ ςη Σσμςξμίρςοια Δκπαιδεσςικξϋ Έογξσ πξσ έυει ςημ 
παιδαγχγική εσθϋμη ςξσ Συξλείξσ μαπ, καθόπ και απϊ ςημ Διεσθϋμςοια Δεσςεοξβάθμιαπ 
Δκπαίδεσρηπ Αμαςξλικήπ Ηερραλξμίκηπ (άοθοξ 37, Μ.4692/2020). 

Ο Δρχςεοικϊπ Ιαμξμιρμϊπ Κειςξσογίαπ κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ γξμείπ και κηδεμϊμεπ 
και αμαοςάςαι ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ Συξλείξσ. Λια ρσμξπςική μξοτή ςξσ θα διαμεμηθεί και θα 
ρσζηςηθεί  διενξδικά με ϊλξσπ ςξσπ μαθηςέπ και ςιπ μαθήςοιεπ ςξσ Συξλείξσ. 

Ζ ακοιβήπ ςήοηρή ςξσ απξςελεί εσθϋμη και σπξυοέχρη ςηπ διεϋθσμρηπ ςξσ Συξλείξσ, ςχμ 
εκπαιδεσςικόμ, ςχμ μαθηςόμ και ςχμ γξμέχμ/κηδεμϊμχμ. 

Ο Ιαμξμιρμϊπ επικαιοξπξιείςαι ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα, μέρχ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 
απϊ ςξμ μϊμξ ρσμμεςξυικήπ διαδικαρίαπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ, έςρι 
όρςε μα ρσμπεοιλαμβάμει μέεπ μξμξθεςικέπ οσθμίρειπ, μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ αλλαγέπ ςχμ 
ρσμθηκόμ λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ και ςιπ, καςά καιοξϋπ, απξτάρειπ ςχμ αομϊδιχμ 
ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςξσ.  

Ιαςά ςημ ρυξλική υοξμιά 2021-2022 είμαι ρημαμςική, λϊγχ ςηπ παμδημίαπ, η ασρςηοή ςήοηρη 
ςχμ μέςοχμ ποϊληφηπ και αμςιμεςόπιρηπ  ςηπ λξίμχνηπ COVID -19, ϊπχπ ασςά καθξοίζξμςαι 
απϊ ςξμ Δθμικϊ Οογαμιρμϊ Δημϊριαπ Υγείαπ. 

Ζ συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίμει αυτόματα τημ 
αμεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού καμομισμού, στο σύμολό 
του. 

 

 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Δσωτερικού Ιαμομισμού Κειτουργίας 

Τξ Συξλείξ απξςελεί μια δημξκοαςικά ξογαμχμέμη κξιμϊςηςα πξσ διαρταλίζει ςη 
ρσμεογαρία ςχμ μελόμ ςξσ υχοίπ εμςάρειπ και ρσγκοξϋρειπ αλλά με αμξιβαίξ ρεβαρμϊ και 
απξδξυή ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ κάθε μέλξσπ ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ. 

Ο Ιαμξμιρμϊπ, πεοιλαμβάμει ϊοξσπ και καμϊμεπ, καςαμξμή αομξδιξςήςχμ και εσθσμόμ, 
δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ, για ϊλα ςα μέλη ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ, ξι ξπξίξι ατεμϊπ 
εμπεδόμξσμ ςη δημξκοαςική λειςξσογία ςξσ ρυξλείξσ και ατεςέοξσ διαμξοτόμξσμ έμα 
παιδαγχγικϊ και διδακςικϊ κλίμα πξσ διεσκξλϋμει ςημ αποϊρκξπςη, μεθξδική και 
απξςελερμαςική λειςξσογία ςξσ. 

Λέρχ ςχμ ρσμτχμημέμχμ ϊοχμ και καμϊμχμ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ ςξσ Συξλείξσ επιδιόκεςαι: 

 Ζ εναρτάλιρη ςηπ ρχμαςικήπ και ρσμαιρθημαςικήπ αρτάλειαπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικήπ 
κξιμϊςηςαπ. 

 Ζ διαμϊοτχρη ποξρχπικξςήςχμ πξσ λειςξσογξϋμ σπεϋθσμα, ρέβξμςαι ςιπ ελεσθεοίεπ ςχμ 



άλλχμ και ρσμεογάζξμςαι αομξμικά μεςανϋ ςξσπ. 

 Ζ θεμελίχρη εμϊπ πλαιρίξσ πξσ σπξρςηοίζει ςξ εκπαιδεσςικϊ έογξ και ςημ αποϊρκξπςη 
ρσμμεςξυή ϊλχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. 

 Ζ διαμϊοτχρη κλίμαςξπ πξσ ρςηοίζει ςημ ξλϊπλεσοη αμάπςσνη ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ ςξσ 
κάθε μαθηςή, αλλά και ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ. 

 Ζ δημιξσογία εϋοσθμχμ, εσυάοιρςχμ και απξδξςικόμ ρσμθηκόμ διδαρκαλίαπ, μάθηρηπ και 
εογαρίαπ. 

 

2. Κειτουργία του χολείου 

Ι. Διδακςικό ωοάοιξ 

Ζ έμαονη, η λήνη, η διάοκεια μαθημάςχμ ςξσ σπξυοεχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ και ςα 
διαλείμμαςα καθξοίζξμςαι απϊ ρυεςική απϊταρη ςξσ ΥΠΑΘΗ και αμακξιμόμεςαι ρςημ 
ιρςξρελίδα ςξσ Συξλείξσ. Τξ διδακςικϊ έςξπ ξοίζεςαι απϊ ςημ 1η Σεπςεμβοίξσ κάθε έςξσπ και 
λήγει ςημ 30η Θξσμίξσ ςξσ επϊμεμξσ έςξσπ. 

II. Ποξρέλεσρη ρςξ ρυξλείξ 

Οι μαθηςέπ ποξρέουξμςαι ρςξ ρυξλείξ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ. 

Λεςά ςημ καθξοιρμέμη όοα ποξρέλεσρηπ και ςξ υςϋπημα ςξσ κξσδξσμιξϋ η ενόπξοςα ςξσ 
ρυξλείξσ κλείμει. Όρξι ποξρέουξμςαι με καθσρςέοηρη, για μα μημ δημιξσογείςαι 
αμαρςάςχρη ρςη διδακςική/μαθηριακή διαδικαρία, παοξσριάζξμςαι ρςξμ αϋλειξ υόοξ ένχ 
απϊ ςξ γοατείξ ςηπ Διεϋθσμρηπ. Ατξϋ αιςιξλξγήρξσμ ςξ λϊγξ καθσρςέοηρήπ ςξσπ, 
λαμβάμξσμ ειδικϊ ρημείχμα ειρϊδξσ και παοαμέμξσμ ρςημ ασλή. Ζ είρξδξπ ρςημ ςάνη 
επιςοέπεςαι μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ςοέυξσραπ διδακςικήπ όοαπ. 

ΙΙΙ. Παοαμξμή ρςξ ρυξλείξ 

Κϊγχ ςχμ ρσμθηκόμ ςηπ παμδημίαπ δεμ ποαγμαςξπξιείςαι ποχιμή ρσμάθοξιρη. Οι μαθηςέπ 
ειρέουξμςαι ρςημ ςάνη ποιμ απϊ ςξ υςϋπημα ςξσ κξσδξσμιξϋ. 

Δτϊρξμ ειρέλθει ξ διδάρκχμ ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ δεμ επιςοέπεςαι η είρξδξπ ρε 
καμέμαμ μαθηςή. 

Οι θέρειπ ςχμ μαθηςόμ μέρα ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ καθξοίζξμςαι ρε ρσμεογαρία με ςξμ 
σπεϋθσμξ καθηγηςή ςξσ ςμήμαςξπ. Γεμικά ςα μέςοα ποϊληφηπ ςηπ διαρπξοάπ ςηπ  λξίμχνηπ 
Covid-9 επιβάλλξσμ ρςαθεοέπ θέρειπ πξσ δεμ αλλάζξσμ. 

Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ καμέμαπ μαθηςήπ, απϊ ςξσπ ποξρελθϊμςεπ ρςξ ρυξλείξ, 
δεμ επιςοέπεςαι μα απξσριάζει αδικαιξλϊγηςα απϊ ςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ. 

Δεμ επιςοέπεςαι η καςαμάλχρη ταγηςξϋ, κατέ και αμαφσκςικξϋ ρςημ αίθξσρα διδαρκαλίαπ. 

ΙV. Απξυώοηρη από ςξ ρυξλείξ 

Οι μαθηςέπ και μαθήςοιεπ ρε καμία πεοίπςχρη δεμ τεϋγξσμ απϊ ςξ Συξλείξ ποιμ ςη λήνη ςχμ 
μαθημάςχμ υχοίπ άδεια. Αμ παοξσριαρςεί αμάγκη έκςακςηπ απξυόοηρηπ καςά ςη διάοκεια 
ςξσ ρυξλικξϋ χοαοίξσ (π.υ. αρθέμεια), εμημεοόμεςαι ξ γξμέαπ/κηδεμϊμαπ για μα ποξρέλθει 
ρςξ Συξλείξ και μα παοαλάβει ςξ παιδί ςξσ ή για μα ρσμαιμέρει ρςημ απξυόοηρη ςξσ 
μαθηςή/μαθήςοιαπ. 

Τέλξπ, εάμ κάπξιξπ γξμέαπ/κηδεμϊμαπ υοειαρςεί, για ειδικϊ λϊγξ μα πάοει ςξ παιδί ςξσ ποιμ 
ςη λήνη ςχμ μαθημάςχμ, υοειάζεςαι μα εμημεοόρει ςη Διεϋθσμρη ςξσ Συξλείξσ. 

 

V. Ωοξλόγιξ Ποόγοαμμα ςξσ Συξλείξσ 

Τξ Συξλείξ μαπ εταομϊζει ςξ Ωοξλϊγιξ Ποϊγοαμμα, ϊπχπ ασςϊ ξοίζεςαι απϊ ςιπ εγκσκλίξσπ 
ςξσ ΥΠΑΘΗ. Οι γξμείπ/κηδεμϊμεπ εμημεοόμξμςαι έγκαιοα για ποξγοαμμαςιρμέμεπ ή έκςακςεπ 



(γμχρςέπ ϊμχπ εκ ςχμ ποξςέοχμ) αλλαγέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςξ Ωοξλϊγιξ Ποϊγοαμμα, καςά 
ςηπ διάοκεια ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ, ϊπχπ επίρηπ και αλλαγέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με αλλαγή 
διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ χπ ποξπ ςα γμχρςικά αμςικείμεμα. 

 

VI. Απξσρίεπ μαθηςώμ 

Για ςημ ςακςική παοακξλξϋθηρη ςηπ τξίςηρηπ ςχμ μαθηςόμ και μαθηςοιόμ εσθϋμξμςαι εν 
ξλξκλήοξσ ξι κηδεμϊμεπ ςξσπ. Οι γξμείπ/κηδεμϊμεπ ξτείλξσμ μα εμημεοόμξσμ ςξ Συξλείξ 
για ςημ απξσρία ςχμ παιδιόμ ςξσπ. 

 

VII. Διαδικαρίεπ εμημέοωρηπ μαθηςώμ, γξμέωμ και κηδεμόμωμ 

Ζ εμημέοχρη μαθηςόμ, γξμέχμ και κηδεμϊμχμ γίμεςαι μέρχ ςχμ ακϊλξσθχμ ςοϊπχμ: 

 Θρςξρελίδαπ ςξσ Συξλείξσ. 

 Δμημεοχςικόμ ρημειχμάςχμ ή/και βεβαιόρεχμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη 
εκπαιδεσςικόμ εκδοξμόμ, για ςημ παοακξλξϋθηρη εκπαιδεσςικόμ θεαμάςχμ κ.λπ. 

 Τηλετχμικά, ρε έκςακςεπ πεοιπςόρειπ. 

 Διαδικςσακά ρε ποξγοαμμαςιρμέμεπ εμημεοόρειπ. 

 Λέρχ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ. 

 Δια ζόρηπ μϊμξ καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ και ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ρξβαοξί λϊγξι για 
ασςϊ με ποξρκϊμιρη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ (πιρςξπξιηςικϊ 
εμβξλιαρμξϋ, βεβαίχρη μϊρηρηπ  εμςϊπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ υοξμικόμ ξοίχμ ή 
rapid test και δήλχρη ρςημ πλαςτϊομα edupass) . 

 

3. χολική και Ιοιμωμική Εωή 

Ι. Φξίςηρη: 

Ζ τξίςηρη ςχμ μαθηςόμ και μαθηςοιόμ, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, είμαι 
καθήκξμ και σπξυοέχρη ςξσπ. Ζ ρσμμεςξυή ςξσπ ξτείλει μα είμαι ςακςική, εμεογϊπ και 
ρσρςημαςική. Ζ ελλιπήπ τξίςηρή ςξσπ, και μάλιρςα υχοίπ ρξβαοϊ λϊγξ, δσρυεοαίμει ςϊρξ ςξ 
ρυξλικϊ έογξ ϊρξ και ςημ ποϊξδϊ ςξσπ. 

 

II. Συξλικξί υώοξι 

Ζ ρσμεογαρία ϊλχμ είμαι απαοαίςηςη, για μα διαςηοηθεί έμα καθαοϊ και εσυάοιρςξ ρυξλικϊ 
πεοιβάλλξμ, καςάλληλξ για μάθηρη. Για ςημ επιςσυία ασςξϋ ςξσ ρκξπξϋ ξι μαθηςέπ: 

- Σέβξμςαι ςημ κιμηςή και ακίμηςη πεοιξσρία ςξσ Συξλείξσ καθόπ και ςξ τσρικϊ 
πεοιβάλλξμ ςηπ ασλήπ ςξσ Συξλείξσ. 

- Δεμ οσπαίμξσμ ςξμ ρυξλικϊ υόοξ, δεμ γοάτξσμ ρε θοαμία και ςξίυξσπ, υοηριμξπξιξϋμ 
ςα καλάθια απξοοιμμάςχμ. 

- Διαςηοξϋμ ςξ θοαμίξ ςξσπ καθαοϊ, ρε άοιρςη καςάρςαρη.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, μαθηςήπ πξσ ποξκαλεί τθξοά ρςημ πεοιξσρία ςξσ Συξλείξσ, ελέγυεςαι 
για ςη ρσμπεοιτξοά ασςή και η δαπάμη απξκαςάρςαρηπ βαοϋμει ςξμ κηδεμϊμα ςξσ. 

 

III. Διάλειμμα 

 Ιαςά ςη διάοκεια ςξσ διαλείμμαςξπ ξι μαθηςέπ και μαθήςοιεπ ξτείλξσμ μα βγαίμξσμ ρςξμ 
αϋλειξ υόοξ, όρςε μα απξτεϋγεςαι ξ ρσμχρςιρμϊπ ρςιπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ και ρςξσπ 



διαδοϊμξσπ και μα μειόμεςαι η πιθαμϊςηςα αςσυημάςχμ. Για ξπξιξδήπξςε ποϊβλημα η 
δσρκξλία αμςιμεςχπίζξσμ απεσθϋμξμςαι ρςξμ ετημεοεϋξμςα εκπαιδεσςικϊ. Δπίρηπ ξτείλξσμ 
μα ποξρέουξμςαι έγκαιοα ρςιπ ςάνειπ με ςξ υςϋπημα ςξσ κξσδξσμιξϋ. 

Ζ υοήρη μάρκαπ είμαι σπξυοεχςική ϊρξ ξι μαθηςέπ βοίρκξμςαι ρςξσπ ερχςεοικξϋπ υόοξσπ. 
Σςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςική η υοήρη ςηπ μάρκαπ ρε πεοιπςόρειπ 
αδσμαμίαπ ςήοηρηπ απξρςάρεχμ και ρσμθηκόμ ρσγυοχςιρμξϋ 

 

Δμφάμιση 

Ζ εμτάμιρη ςχμ μαθηςόμ/ςοιόμ ξτείλει μα υαοακςηοίζεςαι απϊ εσποέπεια. Ηα ποέπει μα 
απξτεϋγξμςαι ταιμϊμεμα επίδεινηπ και σπεοβξλέπ  πξσ δεμ ρσμάδξσμ με ςη μαθηςική 
ιδιϊςηςα. 

 

IV. Σσμπεοιτξοά – Δικαιώμαςα - Υπξυοεώρειπ 

Ο Διεσθσμςήπ 

- Δίμαι σπεϋθσμξπ, μαζί με ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, για ςημ καθαοιϊςηςα και αιρθηςική ςχμ 
υόοχμ ςξσ ρυξλείξσ, καθόπ και για ςημ ποξρςαρία ςηπ σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ 
μαθηςόμ. 

- Δμημεοόμει ςξμ Σϋλλξγξ ςχμ Διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ για ςημ εκπαιδεσςική μξμξθερία, ςιπ 
εγκσκλίξσπ και ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςη λειςξσογία ςξσ Συξλείξσ και ςημ 
εταομξγή ςχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ. 

- Σσμβάλλει ρςη δημιξσογία κλίμαςξπ δημξκοαςικήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ 
διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ και ςχμ μαθηςόμ και είμαι σπεϋθσμξπ, ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 
διδάρκξμςεπ, για ςημ ςήοηρη ςηπ πειθαουίαπ. 

 

Οι εκπαιδεσςικξί 

Οι εκπαιδεσςικξί επιςελξϋμ έογξ σφηλήπ κξιμχμικήπ εσθϋμηπ. Σςξ έογξ ςξσπ 
πεοιλαμβάμεςαι η εκπαίδεσρη − διδαρκαλία, μάθηρη και διαπαιδαγόγηρη ςχμ μαθηςόμ. Ζ 
ποϊξδξπ, η ξικξμξμική αμάπςσνη, ξ πξλιςιρμϊπ και η ρσμξυή ςηπ κξιμχμίαπ εναοςόμςαι ρε 
μεγάλξ βαθμϊ απϊ ςημ πξιϊςηςα ςηπ εκπαίδεσρηπ και κας' επέκςαρη απϊ ςη ρσμβξλή και 
ςημ ποξρπάθεια ςχμ εκπαιδεσςικόμ. Τα καθήκξμςα και ξι αομξδιϊςηςεπ ςχμ 
εκπαιδεσςικόμ ξτείλξσμ μα εμαομξμίζξμςαι με ςξσπ ρςϊυξσπ ασςξϋπ. 

       Διδικϊςεοα ξι εκπαιδεσςικξί ξτείλξσμ μα: 

- Διαρταλίζξσμ ςημ αρτάλεια και ςημ σγεία ςχμ μαθηςόμ εμςϊπ ςξσ ρυξλείξσ, καθόπ 
και καςά ςιπ ρυξλικέπ εκδηλόρειπ και εκδοξμέπ. 

- Αμςιμεςχπίζξσμ ςξσπ μαθηςέπ με εσγέμεια, καςαμϊηρη και ρεβαρμϊ ποξπ ςημ 
ποξρχπικϊςηςα ςξσπ. 

- Σσμβάλξσμ ρςημ διαμϊοτχρη εμϊπ ρυξλικξϋ κλίμαςξπ πξσ δημιξσογεί ρςξσπ μαθηςέπ 
αιρθήμαςα αρτάλειαπ, εμπιρςξρϋμηπ και άμερηπ μα απεσθϋμξμςαι ρςξσπ 
εκπαιδεσςικξϋπ για βξήθεια ϊςαμ αμςιμεςχπίζξσμ ςσυϊμ ποϊβλημα. 

- Αμςιμεςχπίζξσμ ςξσπ μαθηςέπ με δημξκοαςικϊ πμεϋμα, ιρϊςιμα και δίκαια και μα μημ 
κάμξσμ διακοίρειπ σπέο ή ρε βάοξπ ξοιρμέμχμ μαθηςόμ. 

- Ιαλλιεογξϋμ και εμπμέξσμ ρ’ ασςξϋπ, κσοίχπ με ςξ παοάδειγμά ςξσπ, δημξκοαςική 
ρσμπεοιτξοά. 

- Ποξεςξιμάζξσμ ςξ μάθημα ςηπ ημέοαπ έςρι όρςε μα κιμεί ςξ εμδιατέοξμ ςχμ μαθηςόμ 
και μα εταομϊζξσμ ρϋγυοξμεπ και καςάλληλεπ μεθϊδξσπ διδαρκαλίαπ, με βάρη ςιπ 
αμάγκεπ ςχμ μαθηςόμ και ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ. 



- Ανιξλξγξϋμ αμςικειμεμικά ςημ ποϊξδξ και ςημ επίδξρη ςχμ μαθηςόμ και εμημεοόμξσμ 
ρυεςικά ςξσπ γξμείπ ή κηδεμϊμεπ καθόπ και ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ μαθηςέπ. 

- Δμδιατέοξμςαι για ςιπ ρσμθήκεπ ζχήπ ςχμ μαθηςόμ ςξσπ ρςημ ξικξγέμεια και ρςξ 
εσοϋςεοξ κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ, λαμβάμξσμ σπϊφη ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ 
ςημ ποϊξδξ και ςη ρσμπεοιτξοά ςχμ μαθηςόμ ςξσπ και σιξθεςξϋμ καςάλληλεπ 
παιδαγχγικέπ εμέογειεπ, όρςε μα αμςιμεςχπιρθξϋμ πιθαμά ποξβλήμαςα. 

- Δμθαοοϋμξσμ ςξσπ μαθηςέπ μα ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςη διαμϊοτχρη και λήφη 
απξτάρεχμ για θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξσπ ίδιξσπ και ςξ ρυξλείξ και καλλιεογξϋμ ςιπ 
αουέπ και ςξ πμεϋμα αλληλεγγϋηπ και ρσλλξγικϊςηςαπ. 

- Δίμαι ρσμεπείπ ρςημ ποξρέλεσρή ςξσπ ρςξ ρυξλείξ και ρςημ όοα έμαονηπ και λήνηπ 
ςχμ μαθημάςχμ. 

- Σσμεογάζξμςαι με ςξμ/ςη Διεσθσμςή/οια, ςξσπ γξμείπ και ςξσπ αομϊδιξσπ ΣΔΔ για ςημ 
καλϋςεοη δσμαςή παιδαγχγική αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ, ρεβϊμεμξι 
ςημ ποξρχπικϊςηςα και ςα δικαιόμαςα ςχμ μαθηςόμ. 

- Σσμβάλλξσμ ρςημ επιςσυία ϊλχμ ςχμ εκδηλόρεχμ πξσ ξογαμόμξμςαι απϊ ςημ ςάνη 
και ςξ Συξλείξ. 

- Λεοιμμξϋμ για ςη δημιξσογία κλίμαςξπ αομξμικήπ ρσμεογαρίαπ, ρσμευξϋπ και 
αμτίδοξμηπ επικξιμχμίαπ με ςξσπ γξμείπ και κηδεμϊμεπ ςχμ μαθηςόμ και ςξσπ 
εμημεοόμξσμ για ςη τξίςηρη, ςη διαγχγή και ςημ επίδξρη ςχμ παιδιόμ ςξσπ. 

 

Οι μαθηςέπ/μαθήςοιεπ 

Ζ ρσμπεοιτξοά ςχμ μαθηςόμ ποέπει μα διέπεςαι απϊ δημξκοαςικϊ ήθξπ, ρεβαρμϊ ρςξ 
εκπαιδεσςικϊ, διξικηςικϊ και βξηθηςικϊ ποξρχπικϊ, ρςξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ, ρςη ρυξλική 
πεοιξσρία, καθόπ και ρςημ δική ςξσπ ποξρχπικϊςηςα. Απαγξοεϋεςαι κάθε είδξπ βίαπ, 
λεκςικήπ, ρχμαςικήπ, φσυξλξγικήπ ή άλληπ μξοτήπ. Οι μαθηςέπ θα ποέπει μα: 

- Απξδίδξσμ ρεβαρμϊ, με ςα λϊγια και ςιπ ποάνειπ ςξσπ, ποξπ κάθε μέλξπ ςηπ ρυξλικήπ 
κξιμϊςηςαπ. 

- Απξδέυξμςαι πχπ κάθε μάθημα έυει ςη δική ςξσ ιδιαίςεοη παιδεσςική ανία και απξδίδξσμ 
ρςξ καθέμα ςημ απαιςξϋμεμη ποξρξυή. 

- Υπξρςηοίζξσμ και διεκδικξϋμ ςη δημξκοαςική ρσμμεςξυή ςξσπ ρςιπ διαδικαρίεπ λήφηπ 
απξτάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςχμ αομξδιξςήςχμ πξσ ςξσπ δίμει η μξμξθερία, ρσμβάλλξμςαπ 
ρςημ εταομξγή ασςόμ ςχμ απξτάρεχμ. 

- Σσμβάλλξσμ ρςημ εμπέδχρη εμϊπ ήοεμξσ, θεςικξϋ, ρσμεογαςικξϋ, ρσμπεοιληπςικξϋ, 
επξικξδξμηςικξϋ ρυξλικξϋ κλίμαςξπ. 

- Ποξρέυξσμ και διαςηοξϋμ καθαοξϋπ ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ ςξσ Συξλείξσ. 

- Ζ ποξρςαρία ςξσ ρυξλικξϋ κςηοίξσ και ςηπ πεοιξσρίαπ ςξσ είμαι σπϊθερη ϊλχμ. Αμ 
ποξκαλέρξσμ κάπξια βλάβη-ζημιά, ασςή ποέπει μα απξκαςαρςαθεί απϊ ςξμ/ςημ 
σπαίςιξ/α. 

- Δπιδιόκξσμ και ρσμβάλλξσμ ρςημ σιξθέςηρη αειτξοικόμ ποακςικόμ, ϊπχπ η 
ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ, η αμακϋκλχρη σλικόμ και η ρσμεςή υοήρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ 
μέρχμ. 

- Ποξρπαθξϋμ μα λϋμξσμ ςιπ αμςιθέρειπ ή διατχμίεπ με διάλξγξ, ακξλξσθόμςαπ 
διαδξυικά ςα παοακάςχ βήμαςα: 

Σσζηςξϋμ άμερα και ειοημικά με ασςϊμ πξσ έυξσμ ςη διατξοά. 

Απεσθϋμξμςαι ρςξμ σπεϋθσμξ εκπαιδεσςικϊ ςμήμαςξπ ή ρςξσπ Σσμβξϋλξσπ Συξλικήπ Εχήπ. 

Απεσθϋμξμςαι ρςη Διεσθϋμςοια. 



Σε πεοιπςόρειπ πξσ γίμξμςαι απξδέκςεπ ή παοαςηοηςέπ βίαιηπ λεκςικήπ, φσυξλξγικήπ ή και 
ρχμαςικήπ ρσμπεοιτξοάπ, αμςιδοξϋμ άμερα και ακξλξσθξϋμ ςα παοαπάμχ βήμαςα. 

- Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ μαθημάςχμ ςηοξϋμ ςξσπ καμϊμεπ ςηπ ςάνηπ. Σσμμεςέυξσμ εμεογά ρςημ 
καθημεοιμή παιδεσςική διδακςική διαδικαρία και δεμ παοακχλϋξσμ ςξ μάθημα, ρεβϊμεμξι ςξ 
δικαίχμα ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσπ για μάθηρη. 

 - Απεσθϋμξμςαι ρςξσπ/ρςιπ καθηγηςέπ/οιεπ και ρςη Διεϋθσμρη ςξσ Συξλείξσ και ζηςξϋμ ςη 
βξήθειά ςξσπ, για κάθε ποϊβλημα πξσ ςξσπ απαρυξλεί και ςξσπ δημιξσογεί εμπϊδιξ ρςημ 
ήοεμη, απξδξςική ρυξλική ζχή και ποϊξδϊ ςξσπ. 

 - Όςαμ σπάουει αμάγκη, μπξοξϋμ μα επικξιμχμξϋμ με ςξσπ γξμείπ ςξσπ, μέρχ ςχμ 
ςηλετόμχμ ςξσ Συξλείξσ, ατξϋ ζηςήρξσμ άδεια. 

 - Σςιπ ρυξλικέπ εκδηλόρειπ και γιξοςέπ αλλά και ρςιπ διδακςικέπ επιρκέφειπ εκςϊπ Συξλείξσ 
ακξλξσθξϋμ ςξσπ ρσμξδξϋπ εκπαιδεσςικξϋπ και ρσμπεοιτέοξμςαι με εσγέμεια και εσποέπεια. 

 - Τα ρυξλικϊ βιβλίξ είμαι πμεσμαςικϊ δημιξϋογημα, παοέυεςαι δχοεάμ απϊ ςημ πξλιςεία και 
δεμ ποέπει μα καςαρςοέτεςαι. 

 

VΙ. Άλλα θέμαςα 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι: 

 Η υοήρη κιμηςξύ ςηλετώμξσ για ρσμξμιλία, βιμςεξρκόπηρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη 
υοήρη εμςόπ ςχμ ρυξλικώμ υώοχμ – κςηοίχμ και σπαίθοιχμ υώοχμ – απαγξοεύεςαι. 

 To κάπμιρμα, η λήφη αλκξόλ και η υοήρη άλλχμ εναοςηριξγόμχμ ξσριώμ είμαι 
καςαρςοξτικέπ για ςημ πμεσμαςική και ςη ρχμαςική σγεία ςχμ μαθηςώμ. Για ςξμ λόγξ ασςό 
απαγξοεύξμςαι. Η παοέκκλιρη από ςξσπ καμόμεπ ασςξύπ ρσμεπάγεςαι ςημ άμερη 
ανιξπξίηρη ασρςηοώμ παιδαγχγικώμ μέςοχμ. 

 

VIΙ. Παιδαγωγικόπ έλεγυξπ 

H αμάπςσνη θεςικξϋ ρυξλικξϋ κλίμαςξπ είμαι έμαπ ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ ςηπ 
διαδικαρίαπ αμςιμεςόπιρηπ ςηπ παοαβαςικϊςηςαπ ρςξμ ρυξλικϊ υόοξ.  

Τα υαοακςηοιρςικά ςξσ θεςικξϋ και σγιξϋπ ρυξλικξϋ κλίμαςξπ είμαι ςα ακϊλξσθα: 

- Ποξαγχγή αςμϊρταιοαπ αμξιβαίξσ ρεβαρμξϋ, εμθάοοσμρηπ και σπξρςήοινηπ 

- Απαγϊοεσρη ςηπ βίαπ 

- Δημιξσογία ποξρςαςεσςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ πξσ μα απξςοέπει ςξμ εκτξβιρμϊ 

- Ιαλλιέογεια ςξσ ρεβαρμξϋ ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ 

- Ποξόθηρη ςηπ ρσμεογαςικήπ μάθηρηπ 

- Σϋμδερη ςξσ Συξλείξσ με ςημ ξικξγεμειακή ζχή 

- Ποξαγχγή ςηπ ιρϊςηςαπ και ςηπ ρσμμεςξυήπ ϊλχμ. 

Αοκεςέπ ϊμχπ είμαι ξι πεοιπςόρειπ πξσ ξι μαθηςέπ/οιεπ ποξβαίμξσμ ρε μη απξδεκςέπ 
ρσμπεοιτξοέπ ρε ρυέρη με ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ. Τα θέμαςα μη απξδεκςήπ 
ρσμπεοιτξοάπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ ρςξ Συξλείξ απξςελξϋμ αμςικείμεμξ ρσμεογαρίαπ ςχμ 
γξμέχμ/κηδεμϊμχμ με ςξμ/ςημ εκπαιδεσςικϊ ςηπ ςάνηπ, ςξμ/ςη Σϋμβξσλξ Συξλικήπ ζχήπ, 
ςη Διεσθϋμςοια ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ, ςξμ Σϋλλξγξ Διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ και ςη 
Σσμςξμίρςοια Δκπαιδεσςικξϋ Έογξσ, ποξκειμέμξσ μα σπάονει η καλϋςεοη δσμαςή 
παιδαγχγική αμςιμεςόπιρη ςξσ θέμαςξπ. Σε κάθε πεοίπςχρη και ποιμ απϊ ξπξιαδήπξςε 
απϊταρη, λαμβάμεςαι σπϊφη η βαρική αουή ςξσ ρεβαρμξϋ ςηπ ποξρχπικϊςηςαπ και ςχμ 
δικαιχμάςχμ ςξσ παιδιξϋ. Οι ρχμαςικέπ πξιμέπ δεμ επιςοέπξμςαι. 

Τξ Συξλείξ, χπ τξοέαπ αγχγήπ, έυει καθήκξμ μα λειςξσογεί έςρι όρςε ξι μαθηςέπ/οιεπ 



μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι κάθε ποάνη ςξσπ έυει ρσμέπειεπ, μα μάθξσμ μα αμαλαμβάμξσμ 
ςημ εσθϋμη ςχμ επιλξγόμ ςξσπ και μα γίμξσμ σπεϋθσμξι πξλίςεπ. Αμ η ρσμπεοιτξοά ςξσ 
μαθηςή ή ςηπ μαθήςοιαπ δεμ εμαομξμίζεςαι με ςημ ιδιϊςηςά ςξσ και απξκλίμει απϊ ςημ 
ςήοηρη ςξσ ερχςεοικξϋ καμξμιρμξϋ ςξσ Συξλείξσ, ςϊςε αμςιμεςχπίζει ςξμ παιδαγχγικϊ 
έλεγυξ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςηπ φσυξλξγίαπ και παιδαγχγικήπ πξσ διέπξσμ ςημ ηλικία 
ςξσ. 

Τα θέμαςα παοαβαςικήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ ρςξ Συξλείξ 
αμςιμεςχπίζξμςαι   με βάρη ςημ κείμεμη μξμξθερία. 

 

VIII. Συξλικέπ Δοαρςηοιόςηςεπ 

Τξ Συξλείξ ξογαμόμει μια ρειοά δοαρςηοιξςήςχμ, εμςϊπ και εκςϊπ Συξλείξσ πξσ ρςϊυξ 
έυξσμ ςη ρϋμδερη ρυξλικήπ και κξιμχμικήπ ζχήπ, και γι’ ασςϊ είμαι αμαγκαίξ μα σπάουει 
ρςημ αουή ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ ρυεδιαρμϊπ πξσ θα λαμβάμει σπϊφη παιδαγχγικά 
κοιςήοια. Λέρα απϊ ασςέπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςα παιδιά εμπλξσςίζξσμ ςιπ ήδη 
σπάουξσρεπ γμόρειπ, ςιπ ρσμδέξσμ με ςημ καθημεοιμή ζχή, απξκςξϋμ δενιϊςηςεπ ζχήπ, 
εσαιρθηςξπξιξϋμςαι ρε διάτξοα κξιμχμικά θέμαςα, διεσοϋμξσμ ςξσπ ξοίζξμςεπ ςξσπ και 
κάμξσμ ποάνη ϊρα μαθαίμξσμ ρςα Ποξγοάμμαςα Συξλικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ. Τξ Συξλείξ 
επιδιόκει ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ γξμέχμ/κηδεμϊμχμ και ςη ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ 
μαθηςόμ/οιόμ ρςιπ επεςειακέπ, μξοτχςικέπ, πξλιςιρςικέπ, αθληςικέπ εκδηλόρειπ. 

 

IX. Άλλα θέμαςα 

Απώλεια υοημάςωμ ή αμςικειμέμωμ ανίαπ 

Ιαλϊ είμαι ξι μαθηςέπ μα μη τέοξσμ μαζί ςξσπ ρςξ ρυξλείξ αμςικείμεμα ανίαπ ή ρημαμςικά 
υοημαςικά πξρά γιαςί ρε πεοίπςχρη απόλειάπ ςξσπ ςξ Συξλείξ δεμ τέοει εσθϋμη.  

 

4. Δπικοιμωμία και υμεργασία Γομέωμ/Ιηδεμόμωμ-χολείου 

 

Ι. Σημαρία ςηπ επικξιμωμίαπ και ςηπ ρσμεογαρίαπ Συξλείξσ-ξικξγέμειαπ 

Πξλϋ ρημαμςική παοάμεςοξπ ςηπ ρσμξλικήπ λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ και ςξσ κλίμαςξπ 
πξσ δημιξσογείςαι είμαι η επικξιμχμία και η επξικξδξμηςική ρσμεογαρία με ςξσπ 
γξμείπ/κηδεμϊμεπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ και με ςξμ Σϋλλξγξ Γξμέχμ. Ζ εμπιρςξρϋμη ςξσ παιδιξϋ 
ρςξ Συξλείξ εμιρυϋεςαι απϊ ςη θεςική ρςάρη ςχμ γξμέχμ/κηδεμϊμχμ ποξπ ςξ Συξλείξ και ςξμ 
εκπαιδεσςικϊ. 

Οι γξμείπ/κηδεμϊμεπ είμαι ρημαμςικϊ μα ρσμεογάζξμςαι ρςεμά με ςξ Συξλείξ, ποξκειμέμξσ μα 
παοακξλξσθξϋμ ςημ αγχγή και ςημ επίδξρη ςχμ παιδιόμ ςξσπ ρε ςακςική βάρη, 
ρσμμεςέυξμςαπ ρςιπ εμημεοχςικέπ ρσμαμςήρειπ πξσ ξογαμόμξμςαι απϊ ςξ Συξλείξ. Ηεχοείςαι 
ασςξμϊηςη η ρςεμή ρσμεογαρία και επικξιμχμία ςχμ γξμέχμ/κηδεμϊμχμ με ςξσπ 
εκπαιδεσςικξϋπ και ςξμ/ςη Διεσθσμςή/οια ςξσ Συξλείξσ ρςημ επίλσρη ζηςημάςχμ πξσ ςσυϊμ 
ποξκϋφξσμ. 

II. Σύλλξγξπ Γξμέωμ και Κηδεμόμωμ 

Οι γξμείπ/κηδεμϊμεπ ςχμ μαθηςόμ/οιόμ κάθε Συξλείξσ ρσγκοξςξϋμ ςξμ Σϋλλξγξ 
Γξμέχμ/Ιηδεμϊμχμ, πξσ τέοει ςημ επχμσμία ςξσ Συξλείξσ και ρσμμεςέυξσμ ασςξδικαίχπ ρε 
ασςϊμ. Ο Σϋλλξγξπ Γξμέχμ/Ιηδεμϊμχμ βοίρκεςαι ρε άμερη ρσμεογαρία με ςη Διεσθϋμςοια, 
ςξμ Σϋλλξγξ Διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ ςξσ Συξλείξσ, αλλά και με ςξμ Ποϊεδοξ ςηπ Συξλικήπ 
Δπιςοξπήπ ςξσ Δήμξσ. 

 

III. Συξλικό Σσμβξύλιξ 



Σε κάθε ρυξλική μξμάδα λειςξσογεί ςξ Συξλικϊ Σσμβξϋλιξ, ρςξ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ 
εκποϊρχπξι ςξσ Σσλλϊγξσ Διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ, εκποϊρχπξπ ςξσ Διξικηςικξϋ 
Σσμβξσλίξσ ςξσ Σσλλϊγξσ Γξμέχμ και Ιηδεμϊμχμ, εκποϊρχπξι ςξσ Δήμξσ και παοίρςαςαι 
εκποϊρχπξπ ςξσ δεκαπεμςαμελξϋπ μαθηςικξϋ ρσμβξσλίξσ ςξσ Συξλείξσ. 

Έογξ ςξσ Συξλικξϋ Σσμβξσλίξσ είμαι η εναρτάλιρη ςηπ ξμαλήπ λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ 
με κάθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ, η καθιέοχρη ςοϊπχμ επικξιμχμίαπ διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ και 
ξικξγεμειόμ ςχμ μαθηςόμ και ςξσ ρυξλικξϋ πεοιβάλλξμςξπ. 

IV. Η ρημαρία ςηπ ρύμποανηπ όλωμ 

Έμα αμξιυςϊ, ρσμεογαςικϊ, ρσμπεοιληπςικϊ και δημξκοαςικϊ Συξλείξ έυει αμάγκη απϊ 
ςη ρϋμποανη ϊλχμ – μαθηςόμ και μαθηςοιόμ, εκπαιδεσςικόμ, Διεσθϋμςοιαπ, Σσλλϊγξσ 
Γξμέχμ και Ιηδεμϊμχμ, Συξλικήπ Δπιςοξπήπ, Τξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ −, για μα επιςϋυει 
ρςημ απξρςξλή ςξσ. 

 

5: Πολιτική του χολείου για τημ προστασία από πιθαμούς κιμδύμους 

 

Ι. Αμςιμεςώπιρη έκςακςωμ αμαγκώμ 

Ζ Διεσθϋμςοια ςξσ Συξλείξσ, ρςημ αουή ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ ρε ρσμεογαρία με ςξμ Σϋλλξγξ 
Διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ ςξσ Συξλείξσ, ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ απαιςξϋμεμεπ εμέογειεπ πξσ 
ποξβλέπξμςαι για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ έκςακςχμ αμαγκόμ εμςϊπ ςξσ ρυξλικξϋ υόοξσ. 

Σςιπ πεοιπςόρειπ έκςακςηπ αμάγκηπ, καμέμα παιδί δεμ απξυχοεί απϊ ςξ Συξλείξ μϊμξ ςξσ. 
Τα παιδιά παοαδίδξμςαι ρςξσπ γξμείπ/κηδεμϊμεπ ςξσπ. Όρξμ ατξοά ςημ ποξρςαρία απϊ 
ρειρμξϋπ και τσρικά ταιμϊμεμα, επικαιοξπξιείςαι ςακςικά ςξ Συέδιξ Λμημξμίξσ Δμεογειόμ 
για ςη Διαυείοιρη ςξσ Σειρμικξϋ Ιιμδϋμξσ ςξσ Συξλείξσ, με ςημ σλξπξίηρη αρκήρεχμ 
εςξιμϊςηςαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ. Δπίρηπ, η Διεσθϋμςοια εμημεοόμει 
ςξσπ/ςιπ μαθηςέπ/ςοιεπ, καθόπ και ςξσπ γξμείπ/κηδεμϊμεπ, για ςξσπ βαρικξϋπ καμϊμεπ και 
ςοϊπξσπ αμςίδοαρηπ καςά ςημ εκδήλχρη ςχμ ταιμξμέμχμ ασςόμ. 

Τέλξπ, ρε καςαρςάρειπ παμδημίαπ ή ακοαίχμ - επικίμδσμχμ ταιμξμέμχμ ξι εκπαιδεσςικξί, 
ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ,  ξι γξμείπ και κηδεμϊμεπ, ξι Διεσθσμςέπ/Διεσθϋμςοιεπ, ξι 
Ποξψρςάμεμξι/ Ποξψρςάμεμεπ ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι και μα ακξλξσθξϋμ οηςά ςιπ 
ξδηγίεπ πξσ εκδίδξσμ ξι εκάρςξςε αομϊδιξι τξοείπ και σπηοερίεπ: π.υ. ΔΟΔΥ, ΥΠΑΘΗ, 
Υπξσογείξ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ, κ.λ.π. για ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ 
και ςημ αρτάλεια ςχμ μελόμ ςηπ. 

 

V. Χώοξπ ρσγκέμςοωρηπ ρε πεοίπςωρη αμάγκηπ και ειδικό ρυέδιξ απξυώοηρηπ λόγω 
έκςακςωμ ρσμθηκώμ 

Σε πεοίπςχρη έκςακςηπ αμάγκηπ, για ςημ αρτάλεια ςχμ παιδιόμ έυει καςαοςιρςεί ρυέδιξ 
διατσγήπ και ποξπ ςξϋςξ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςακςικά αρκήρειπ εςξιμϊςηςαπ. 

 

 

6: Δσωτερικός Ιαμομισμός Κειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του 

 

Ο κξιμά ρσμτχμημέμξπ Ιαμξμιρμϊπ βαρίζεςαι ρςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και ρςιπ ρϋγυοξμεπ 
παιδαγχγικέπ και διδακςικέπ αουέπ. Ζ ςήοηρη ςξσ απϊ ςξσπ/ςιπ μαθηςέπ/οιεπ, ςξσπ 
εκπαιδεσςικξϋπ και ςξσπ γξμείπ/κηδεμϊμεπ με αμξιβαίξ ρεβαρμϊ ρςξμ διακοιςϊ θερμικϊ οϊλξ 
ςξσπ, όρςε μα έυει πληοϊςηςα, γεμική απξδξυή και εταομξγή, απξςελεί ποξωπϊθερη ςηπ 
εϋοσθμηπ λειςξσογίαπ ςξσ Συξλείξσ. Δίμαι ςξ θεμέλιξ πάμχ ρςξ ξπξίξ μπξοεί ςξ Συξλείξ μα 
ξικξδξμήρει για μα πεςϋυει ςξσπ ρςϊυξσπ και ςξ ϊοαμά ςξσ. 



Ηέμαςα πξσ αμακϋπςξσμ και δεμ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξμ Ιαμξμιρμϊ, αμςιμεςχπίζξμςαι καςά 
πεοίπςχρη απϊ ςη Διεσθϋμςοια και ςξμ Σϋλλξγξ Διδαρκϊμςχμ/ξσρόμ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ 
ςηπ παιδαγχγικήπ επιρςήμηπ και ςημ εκπαιδεσςική μξμξθερία, ρε πμεϋμα ρσμεογαρίαπ με 
ϊλα ςα μέλη ςηπ ρυξλικήπ κξιμϊςηςαπ. 

Ο καμξμιρμϊπ κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ γξμείπ και κηδεμϊμεπ ςχμ μαθηςόμ και μαθηςοιόμ 
ποξπ εμημέοχρή ςξσπ. 

Ιαλαμαοιά, 14 Δεκεμβοίξσ 2021 

 

Ζ  Διεσθϋμςοια 

Σχςηοία Πξλίςξσ 

Φσρικϊπ 

 


