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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 
Ειςαγωγή   

Στοχεφοντασ ςτθν ομαλι και δθμιουργικι ςχολικι ηωι, ςτθν επίτευξθ των παιδαγωγικϊν ςτόχων, 
κακϊσ επίςθσ και ςτθ δθμιουργία και διατιρθςθ ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ για όλουσ τουσ 
μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου μασ, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων προζβθ ςτθ δθμιουργία του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του ςχολείου μασ (άρκρο 37, Ν.4692/2020).  

 

Σφνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμοφ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι του 

Σχολείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων. Ενθμερϊκθκε θ πρόεδροσ 
του  Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του ςχολείου μασ ςτο ςχολικό ςυμβοφλιο, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ για το ςχολικό κανονιςμό του Διμου Πετροφπολθσ. Ζχει εγκρικεί από  τθ Συντονίςτρια 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου μασ κακϊσ και από  τθ 

Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ. 
Η ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ 

κοινότθτασ: τθσ διεφκυνςθσ του Σχολείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των 
μακθτϊν/τριϊν, των γονζων και κθδεμόνων.  

 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικοφ Κανονισμοφ Λειτουργίας  

Ο Κανονιςμόσ, ενιςχφει τισ αρχζσ του αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ 

ςυμμετοχισ και τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ βελτίωςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ. Περιλαμβάνει όρουσ και 
κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων για όλα τα μζλθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνεται ςτο ςχολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα 
που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Σχολείου μασ επιδιϊκεται:  
 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 

εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
 Να καλλιεργείται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 

μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

 
 

1. Λειτουργία του σχολείου  

Α) Θ φοίτηςη των μαθητϊν 

Το Σχολείο αποτελεί το φυςικό χϊρο αγωγισ και μάκθςθσ, κακϊσ εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ  
ςυγκεκριμζνθσ κι οργανωμζνθσ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ αγωγισ. Συνεπϊσ:  

 
 Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, είναι 

υποχρεωτικι. Επομζνωσ, πρζπει να είναι τακτικι, ενεργόσ και ςυςτθματικι. Η ελλιπισ 
φοίτθςθ, χωρίσ ςοβαρό λόγο, απαξιϊνει το ςχολικό ζργο και δυςχεραίνει τθν πρόοδο των 
παιδιϊν. 

 Οι μακθτζσ/τριεσ τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ αλλά και το 

χρονοδιάγραμμα ςχολικϊν εκδθλϊςεων (πρωινι προςευχι, εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, 
εκπ/κζσ επιςκζψεισ, κ.ά.).  

 Η απουςία από τα μακιματα δικαιολογείται μόνον όταν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ 
(αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). 



 Εάν ο γονζασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει το παιδί του πριν τθ λιξθ των 
μακθμάτων, πρζπει να ενθμερϊςει εγκαίρωσ το δάςκαλο ι τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ και να 
υπογράψει ςτθν κατάςταςθ των εκτάκτωσ αποχωρθςάντων μακθτϊν.  

 
Β) Θ άφιξη ςτο ςχολείο 

 
Η ζγκαιρθ προςζλευςθ βοθκά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Θ άφιξη των μαθητϊν/τριϊν, κατά τη φετινή ςχολική χρονιά, λόγω των περιοριςτικϊν 
μζτρων αποφυγήσ και διάδοςησ κατά του κορονοϊοφ, θα γίνεται  ωσ εξήσ:   

     α) Οι μακθτζσ /τριεσ των Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξεων κα προςζρχονται ςτο ςχολείο κατά το χρονικό 
διάςτθμα 8:00 – 8:10ϋ και   β)  οι μακθτζσ/τριεσ των Δϋ, Εϋ και Σϋ τάξεων ςτο χρονικό 

διάςτθμα 8:10ϋ – 8:15 ϋ. 
      Όλοι οι μακθτζσ/τριεσ κα ανεβαίνουν κατευκείαν ςτθν τάξθ τουσ, ακολουκϊντασ τα 

αυτοκόλλθτα βζλθ που οδθγοφν ςτθ δεξιά κλίμακα ανόδου, όπου κα τουσ περιμζνει ο /θ 
εκπαιδευτικόσ που ζχουν τθν πρϊτθ ϊρα μάκθμα.  

 Οι ενιλικεσ ςυνοδεφουν τα παιδιά τουσ κατά τθν προςζλευςθ ωσ τθν αυλόπορτα και  
παραμζνουν εκτόσ ςχολείου. Όςοι κζλουν να τακτοποιιςουν οφειλζσ ςτο κυλικείο 
μποροφν να το κάνουν Δευτζρα ή Παραςκευή ςτο διάςτημα 8:20ϋ - 8:30ϋ και αφοφ 
ολοκληρωθεί η προςζλευςη των μαθητϊν/τριϊν. 

 Μετά  το χτφπθμα του κουδουνιοφ θ είςοδοσ κλείνει.  
 Εάν κάποιοσ μακθτισ/τρια κακυςτεριςει ςθμαντικά, ειςζρχεται ςτο ςχολείο μόνο  κατά τθ 

διάρκεια των διαλειμμάτων,  εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων και αφοφ προθγοφμενα 
ζχουν ενθμερϊςει το/τθ δάςκαλο/α τθσ τάξθσ ι το Δ/ντι και ζχουν αναφζρει τον λόγο. 

Γ) Θ αποχϊρηςη  από το ςχολείο 

Οι μακθτζσ /τριεσ δεν αποχωροφν πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων. Οι μακθτζσ/τριεσ  

ςυνοδεφονται από τον/τθν εκπ/κό τθσ τάξθσ ζωσ τθν αυλόπορτα. Οι μακθτζσ/τριεσ που 
παρακολουκοφν το Ολοιμερο Πρόγραμμα κατεβαίνουν μαηί με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ /τριεσ 

και κατευκφνονται ςτθν αυλι του ςχολείου, όπου κα τουσ περιμζνει ο /θ υπεφκυνοσ/θ 
εκπαιδευτικόσ του Ολοιμερου.  

 Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ ανικει αποκλειςτικά ςτουσ 
γονείσ-κθδεμόνεσ.  

 Οι μακθτζσ/τριεσ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, κα αποχωροφν από το ςχολείο ςτισ 13.15    
ςταδιακά: προθγοφνται οι μακθτζσ/τριεσ τθσ Αϋ τάξθσ και ακολουκοφν οι υπόλοιποι/εσ. 

 Αν υπάρξει ανάγκθ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια) 
γίνεται πάντοτε με τη ςυνοδεία γονζα ή κηδεμόνα και, φυςικά, αφοφ ενθμερωκεί ο/θ 

δάςκαλοσ/α  τθσ τάξθσ ι ο διευκυντισ. 
 Οι γονείσ/κθδεμόνεσ πρζπει να προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των παιδιϊν, 

κακϊσ θ όποια κακυςτζρθςθ και ειδικά οι ςυχνζσ κακυςτεριςεισ είναι δυςάρεςτεσ για 
τον/τθν μακθτι/τρια και δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν περαιτζρω λειτουργία του 
ςχολείου. Αν κάποιοσ /α  γνωρίηει ότι κα κακυςτεριςει   οφείλει να ενθμερϊςει το 
ςχολείο. 

Δ) Σο διάλειμμα 

Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ 

ικανοποίθςθσ  βιολογικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, τουαλζτα ). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
αλλθλοεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν 

απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο.   



 

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/τριεσ, ςυνοδευόμενοι από τουσ /τισ 
εκπαιδευτικοφσ, βγαίνουν ςτο προαφλιο, ακολουκϊντασ τα αυτοκόλλθτα βζλθ κακόδου τθσ 
αριςτερισ κλίμακασ.  Η παραμονι τουσ ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ δεν επιτρζπεται. 

 Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μακθτζσ/τριεσ  παραμζνουν εντόσ τθσ αίκουςασ και επιτθροφνται 
από τουσ/τισ  εκπαιδευτικοφσ που είχαν μάκθμα τθν ϊρα πριν το χτφπθμα του κουδουνιοφ. 

 H διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ  πρζπει να αποτελεί βαςικι 
μζριμνα όλων των μακθτϊν/τριϊν. 

 Με το χτφπθμα του κουδουνιοφ, ςτο τζλοσ του διαλείμματοσ, οι μακθτζσ/τριεσ προςζρχονται 
ςτισ γραμμζσ τουσ  και με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν ανεβαίνουν ςτισ αίκουςεσ, 

ακολουκϊντασ τα αυτοκόλλθτα βζλθ ανόδου τθσ δεξιάσ κλίμακα.  
 

        Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ, λόγω των περιοριςτικϊν μζτρων, ςτα διαλείμματα οι μακθτζσ/τριεσ  
κα προαυλίηονται  ςε ξεχωριςτοφσ χϊρουσ του προαυλίου , κατά τάξεισ, ωσ εξισ: 
    Στο κάτω προαφλιο θ Αϋ τάξθ, οι υπόλοιπεσ τάξεισ κα μοιραςτοφν το μεγάλο προαφλιο , ςτουσ 
χϊρουσ που κα τουσ υποδειχκοφν. 
 

   Ε) Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το Σχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ του 

ΥΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ (γνωςτζσ όμωσ εκ 
των προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθσ διάρκεια του ςχολικοφ 

ζτουσ, όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι διδαςκόντων ωσ προσ τα γνωςτικά 
αντικείμενα. 
 

Σ) Ολοήμερο 
 

Το Ολοιμερο Πρόγραμμα αποτελεί ςυνζχεια του πρωινοφ προγράμματοσ, για όςουσ μακθτζσ 
/τριεσ ζχουν δθλϊςει τθ φοίτθςι τουσ ς’ αυτό.  

 Θ φοίτηςη είναι υποχρεωτική και θ οποία διακόπτεται αν ο/θ μακθτισ/τρια 
ςυμπληρϊςει 15 ςυνεχόμενεσ απουςίεσ  οι οποίεσ δεν δικαιολογοφνται από ιατρικι 
γνωμάτευςθ.  

 Η διακοπι μπορεί να γίνει και όταν ηθτθκεί με γραπτι αίτθςθ από το γονζα ι όταν ο 
γονζασ δεν επικαιροποιιςει τθν εγγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ το 1ο δεκαπενθήμερο 
του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου. 

 Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν του Ολοιμερου γίνεται όπωσ και ςτο πρωινό 
πρόγραμμα.  

 Η ϊρα ςίτιςθσ εντάςςεται ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία και οι εκπ/κοί αναλαμβάνουν την 
επίβλεψη τθσ διαδικαςίασ ςίτιςθσ. 

 

 Η)  υμπεριφορά – Δικαιϊματα - Τποχρεϊςεισ. 
 

 Ο Διευθυντήσ 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν τιρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου . 

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ και 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ. 
 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ 



τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ  

 Είναι υπεφκυνοσ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των 
χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

μακθτϊν/μακθτριϊν. 
 
Οι εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ.  

 Συνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν 

και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά.  
 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ 

επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, και τουσ ενθμερϊνουν για 
τθ φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και τουσ προςφζρουν το 
κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον για πολφπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ ςε 

ζνα πλαίςιο παιδαγωγικισ ελευκερίασ, μπολιαςμζνο με τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ και τισ 
πανανκρϊπινεσ αξίεσ. 

 Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 
εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ 
παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το Σχολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ και 

το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 
 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ. 

 Σζβονται, με τα λόγια τουσ και τισ πράξεισ τουσ, όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Συμμετζχουν ενεργά ςτθν 

κακθμερινι παιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι το 
δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν για μάκθςθ. 

 Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ηθτοφν τθ 
βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ 

ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ  
 Προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου. Ταυτόχρονα 

ενδιαφζρονται για το ςχολικό κτίριο και τθν υλικι περιουςία του. Επίςθσ, δεν καταςτρζφουν τα 
ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν πολιτεία.  

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, λεκτικι  ι ψυχολογικι). 
 Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ διαδοχικά τα  

παρακάτω βιματα: 
 

1. Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν/θν  που ζχουν τθ διαφορά.  
2. Απευκφνονται ςτον /θν υπεφκυνο/θ  εκπαιδευτικό τμιματοσ. 

3. Απευκφνονται ςτον Διευκυντι. 
 Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και 

ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα.  

 Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ Σχολείου 



ακολουκοφν τουσ/τισ  ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και 
ευπρζπεια.  

 Επικοινωνοφν, όταν υπάρχει ανάγκθ, με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των τθλεφϊνων του Σχολείου, 

αφοφ ηθτιςουν άδεια. 
 Οι μακθτζσ/τριεσ  δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο αντικείμενα πολφτιμα ι επικίνδυνα, 

παιχνίδια και οτιδιποτε δεν ζχει ηθτθκεί από το ςχολείο.  

 Θ μεταφορά και η χρήςη κινητϊν τηλεφϊνων και ηλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτο χϊρο του 
ςχολείου ή κατά τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, με βάςθ ςχετικι νομοκεςία του υπουργείου 
παιδείασ, δεν επιτρζπεται για τουσ μακθτζσ.  
 

 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 
 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν 

ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 
 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν οι μακθτζσ/τριεσ  ςτθν τςάντα 

τουσ ι αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτθν είςοδο του ςχολείου ι ςτο θλεκτρονικό 
τουσ ταχυδρομείο ι ςτο Ιςτολόγιο του ςχολείου κι ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του 

ςχολείου. 
 Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του Συλλόγου Γονζων με τθ 

Διεφκυνςθ και τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό 
κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι 
ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ-τα οποία μποροφν να επθρεάςουν 
τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ μασ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του 
ςχολείου.  

 
   Θ) Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

 Στόχοσ του ςχολείου είναι θ ιςότιμθ  ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτθ ηωι του 
ςχολείου, αποκλείοντασ ςυμπεριφορζσ που αντιβαίνουν τουσ κανόνεσ δθμοκρατικισ 
ςυμπεριφοράσ. 

 Για τθν καλφτερθ παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων παραβατικισ ςυμπεριφοράσ 
μακθτϊν/τριϊν, κα ςυνεργάηονται  ο/θ εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ, ο Διευκυντισ, ο 
ςφλλογοσ διδαςκόντων, ο/θ  ςυντονιςτισ/ςυντονίςτρια  εκπαιδευτικοφ ζργου και οι γονείσ του 
/τθσ μακθτι/τριασ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

 Το ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ και 
μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να 
αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ 
ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και 
αποκλίνει από τθν τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου, τότε αντιμετωπίηει τον 
παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν 
τθν θλικία του αλλά και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

 

2. χολείο και γονείσ 
 Η ςυνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ αποτελεί το κεμζλιο λίκο για τθν καλι 

ψυχοκοινωνικι προςαρμογι του παιδιοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Βοθκά το παιδί να 
μακαίνει καλφτερα, να προςαρμόηεται ευκολότερα και να αναπτφςςει κετικι ςτάςθ για το 



ςχολείο και τθ μάθηςη - ςθμαντικοί δείκτεσ για τθν υγιι ψυχοςυναιςκθματικι του 
ανάπτυξθ. 

 Οι γονείσ μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται τακτικά (ομαδικά ι ατομικά ) από τον 
/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ ςε χρόνο 
(θμζρα κι ϊρα ςυνάντθςθσ) που ορίηεται απϋ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ. Η ενθμζρωςθ χρειάηεται να είναι τακτικι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ και να είναι αμφίδρομθ, προςφζροντασ τθ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ και 

γονείσ να αλλθλοενθμερωκοφν για τθν εικόνα του παιδιοφ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι.   
 Οι γονείσ ενδιαφζρονται όχι μόνο για τθ ςχολικι επίδοςθ του παιδιοφ τουσ, αλλά για τθ 

ςυνολικι εικόνα του ςτο ςχολείο (ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ του, αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ κ. ά.) 

 Κανζνασ/καμία ενήλικασ δεν ζχει δικαίωμα να επιπλήττει, να τιμωρεί ή να νουθετεί 
άλλο παιδί ςτο χϊρο του ςχολείου. Για οποιοδιποτε κζμα προκφπτει πρζπει να 

ενθμερϊνεται ο/θ δάςκαλοσ/α τθσ τάξθσ ι ο διευκυντισ, οι οποίοι και κα διαχειριςτοφν το 
κζμα. 

 Κανζνασ ενήλικασ δεν επιτρζπεται να βρίςκεται ςτο χϊρο του ςχολείου χωρίσ άδεια και 
χωρίσ ςοβαρό λόγο. ε κάθε περίπτωςη, ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία, 
απαγορεφεται η παρουςία του ςτο προαφλιο. 

 Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι/τριασ είναι καλό να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το ςχολείο ςτα 
τθλζφωνα: 2130345192 (Γραφείο Εκπ/κϊν) και 2105010340 (Γραφείο Δ/ντή) . 

 Το εκπαιδευτικό προςωπικό δεν επιτρζπεται να χορθγεί οποιοδιποτε φαρμακευτικό 
ςκεφαςμα ςτα παιδιά (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 - Εγκφκλιοσ του ΥΠΑΙΘ). Ωςτόςο, 
κρίνεται ςκόπιμο οι γονείσ να ενθμερϊνουν τον/τθν δάςκαλο/α  του παιδιοφ τουσ για 
τυχόν ιατρικι  αγωγι  ςτθν οποία υποβάλλεται, για νοςιματα που χριηουν προςοχισ και 
επθρεάηουν τθν υγεία ςυμμακθτϊν/τριϊν  του/τθσ ι για αλλεργίεσ που εμφανίηει ςε 
φάρμακα ι τροφζσ. Γενικότερα, οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτο/ςτθν δάςκαλο/α  τθσ 
τάξθσ και ςτο διευκυντι κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του 
μακθτι. 

 
3. Άλλα θζματα 
 
Εμβολιαςμόσ μαθητϊν/τριϊν 
Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι όλα 

εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα 
δικαιολογθτικά εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  

 
Λειτουργία Κυλικείου 
Το Υπουργείο Υγείασ ορίηει με υγειονομικζσ διατάξεισ τα προϊόντα που μποροφν να διατίκενται 

ςτα Σχολικά Κυλικεία, με ςτόχο τθν προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν 
και τθ δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε κζματα υγιεινισ διατροφισ. 
Ενδεικτικά κατάλλθλα προϊόντα: Φροφτα και λαχανικά εποχισ (αποξθραμζνα φροφτα, φυςικοί 
χυμοί, ςαλάτεσ, φρουτοςαλάτεσ κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα ,γιαοφρτι, τυριά κ.λπ.), 
αρτοςκευάςματα (κουλοφρι, φρυγανιζσ, μουςτοκοφλουρα, μπάρεσ δθμθτριακϊν, ςταφιδόψωμο 

κ.λπ.). 
 

Προςωπικά δεδομζνα 
Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των μελϊν τθσ 



ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τον Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR), επιβάλλεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των 
γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ. 
 

 

4. Αντιμετϊπιςη ζκτακτων αναγκϊν 
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ ςυνζπειεσ ςτο 

ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι φιλοξενίασ και 
δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό ετοιμότθτασ ζναντι 

των κινδφνων αυτϊν. 
Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχζδιο 

Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου και υλοποιοφνται αςκιςεισ 
ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Ο Διευκυντισ   του ςχολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο 
Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ 

των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ για 
τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν.  
Διευκρινίηεται ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν αποχωροφν από το ςχολείο μόνοι τουσ αλλά παραδίδονται 
ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςε άλλα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτϊσ για 
τον ςκοπό αυτό.  
 
 
 

 
 

Σε περίπτωςθ που οι μακθτζσ/τριεσ  κα πρζπει να αποχωριςουν μετά από ςειςμό, αυτό θα γίνει από 



την ζξοδο τησ οδοφ Κνωςοφ και όχι από την κεντρική είςοδο. 
 

5. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 

παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του Σχολείου  
(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ, βοθκθτικό  
προςωπικό) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου και είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το Σχολείο να 
οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του.  

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά 
περίπτωςθ από τον Διευκυντι και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα 
τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται θλεκτρονικά ςχετικά με τον 
κανονιςμό του ςχολείου.  

 

4 Οκτωβρίου 2021 
 

Ο Διευθυντήσ 
 
 
 

Πάτςθσ Βαςίλειοσ 

 

Εγκρίνεται 

Θ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου  

 

 
 

 
 

 

 

Τςιαμπάςθ Φανι 

Ημερομθνία:………………………………………………….  

Θ Διευθφντρια Εκπαίδευςησ. 
 
 
 
 
 

 

 
Παπαδθμθτρίου Μαρία  

Ημερομθνία:………………………………………………….  

 
 


