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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Το Δημοτικό Σχολείο είναι χώρος ολόπλευρης ανάπτυξης του μαθητή , με εμπλεκόμενους στη διαδικασία 

αυτή κατά κύριο λόγο  , τους μαθητές , τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 

Λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους  και ο Διευθυντής  με το Σύλλογο Διδασκόντων 

φροντίζουν για την εφαρμογή τους . 

Το έργο τους στηρίζουν,  ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων , το Σχολικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας .  

Για να λειτουργήσει ομαλά το Σχολείο μας προς όφελος κυρίως των μαθητών , συντάσσεται ο κανονισμός 

αυτός ,  σύμφωνα με νόμους , Προεδρικά Διατάγματα και εγκυκλίους αλλά και σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες  χώρου και συνθηκών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου . 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το Σχολείο μας λειτουργεί τις  ημέρες που είναι εργάσιμες  για τα Σχολεία,  από 1η Σεπτεμβρίου έως 21 

Ιουνίου κάθε σχολικό έτος και για τους μαθητές από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου . 

Το υποχρεωτικό για τους μαθητές ωράριο είναι από 8:15 έως 13:15 και το προαιρετικό Ολοήμερο 

πρόγραμμα από 13:20 έως 16:00 . 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι μαθητές έρχονται στο Σχολείο από 08:00 έως 08:15 που χτυπάει το κουδούνι για την πρωινή προσευχή , 

καθώς από 08:00 ξεκινά η υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και νωρίτερα δεν υπάρχει 

υπεύθυνος για επιτήρηση μαθητών . 

Πριν τις 08:00 απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείο και επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές της Πρωινής Ζώνης , οι οποίοι προσέρχονται από 07:00 έως 07:15 και βρίσκονται σε τμήμα με 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό . Αυτό το διάστημα κανείς δεν προσέρχεται στο Σχολείο αφού οι εκπαιδευτικοί 

ξεκινούν το ωράριό τους μετά τις 08:00 . 

Πέντε λεπτά μετά το κουδούνι των 08:15 , δηλαδή στις 08:20 , κλειδώνει η πόρτα  και για να μη γίνεται 

αναστάτωση στη λειτουργία του Σχολείου και διακόπτεται το μάθημα , πιθανοί αργοπορημένοι μαθητές 

θα προσέρχονται στο πρώτο διάλειμμα στις 09:40 με 10:00 , καθώς οι γονείς είναι υπεύθυνοι να 

τηρούνται τα ωράρια προσέλευσης – αποχώρησης . 

Σε περίπτωση ειδικών  λόγων ( π.χ. ιατρική εξέταση ) μπορεί ο μαθητής να έρθει στο Σχολείο αμέσως , 

μετά  από άδεια του Διευθυντή του Σχολείου . 

Μαθητής επιτρέπεται να φύγει από το Σχολείο μόνο για σοβαρούς λόγους ( π.χ. ξαφνική ασθένεια ) , με 

άδεια του Διευθυντή και αφού ειδοποιηθούν οι γονείς του , ώστε να τον παραλάβουν οι ίδιοι . 

 

ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ . 
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Οι γονείς , συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι την πόρτα , και για κανένα λόγο δεν εισέρχονται στο Σχολείο . 

Αν χρειάζεται ενημέρωση εκπαιδευτικού για κάτι έκτακτο σχετικά με το μαθητή ή την οικογένεια , γίνεται 

τηλεφωνικά ώρες διαλειμμάτων ή οποιαδήποτε στιγμή με τηλεφωνική ενημέρωση του Διευθυντή . Οι 

γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Διευθυντή για οποιοδήποτε θέμα και να κανονίζουν συνάντηση 

μαζί του . 

Αν κλείσουν τηλεφωνικά συνάντηση με εκπαιδευτικό σε ώρα διδακτικού κενού , ενημερώνεται ο 

Διευθυντής για να επιτρέψει την είσοδο του γονέα τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα . 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το φαινόμενο της απασχόλησης εκπαιδευτικού μετά την προσευχή , 

αφού τον εμποδίζει από τα καθήκοντά του .  

Η επικοινωνία για ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς , ορίζεται για κάθε σχολικό έτος με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων , συγκεκριμένη ώρα και ημέρα κάθε μήνα , καθώς και όποτε 

χρειάζεται ,  με πρόσκληση . 

Το Σχολείο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους 

γονείς , γιατί η αγωγή και η συμπεριφορά επιτυγχάνονται μόνο με τη βοήθεια της οικογένειας .  

Το κουδούνι μπορεί να χρησιμοποιείται ώρες διαλλειμάτων μόνο , καθώς ενοχλεί τη λειτουργία του 

Σχολείου και οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για την πόρτα , έχουν μάθημα . Για 

κάτι έκτακτο κατά τη διάρκεια μαθήματος , καλό θα είναι να γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με το 

Σχολείο για την έλευση οποιουδήποτε . 

Η επικοινωνία των γονέων με το κυλικείο , θα γίνεται σε ώρες εκτός λειτουργίας Σχολείου .  

ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

09:40 – 10:00 

11:30 – 11:45 

12:25 – 12:35 

13:15 ώρα αποχώρησης υποχρεωτικού ωραρίου 

14:00-14:15 

15:00 ώρα 1ης αποχώρησης  

15:00– 15:15 

16:00 αποχώρηση μαθητών Ολοήμερου προγράμματος . 

Οι γονείς και κηδεμόνες υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους τις ώρες αποχώρησης που 

έχουν δηλώσει για το Ολοήμερο ή στις 13:15 , γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί για φύλαξη 

των μαθητών σε περίπτωση αργοπορίας , αφού πέντε περίπου λεπτά μετά από κάθε αποχώρηση οι 

εφημερεύοντες κλειδώνουν ξανά την πόρτα . Να σημειωθεί ότι η επαναλαμβανόμενη  μη παραλαβή 

μαθητή την ώρα που πρέπει , αποτελεί παραμέληση ανηλίκου και αν συμβεί ατύχημα σε μαθητή κατά την 
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επιστροφή του στο σπίτι χωρίς ενήλικα συνοδό , αποτελεί έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από την πλευρά 

των γονέων . 

Οι μαθητές οφείλουν να δίνουν στους γονείς τους τις έντυπες ενημερώσεις του Σχολείου και καλό είναι οι 

γονείς να ελέγχουν για αυτές κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις τσάντες των παιδιών . 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ –ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι το Σχολείο αντιμετωπίζει τον κάθε ένα ως μια ξεχωριστή 

προσωπικότητα , σέβεται τις ανάγκες του , του παρέχει αγωγή και μόρφωση και κανείς δεν μπορεί να τον 

μειώνει με πράξεις ή λόγια . Έτσι πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη με τους δασκάλους τους . 

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών,  με την πρωινή είσοδο στο Σχολείο αλλά και στα διαλείμματα , όλοι 

παραμένουν στο προαύλιο για να επιτηρούνται , καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση των κλιμακοστασίων ή 

των ορόφων και οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες . 

Οι μαθητές για κανένα λόγο δεν ανεβαίνουν σε αίθουσες τις ώρες διαλειμμάτων , καθώς χρήματα , 

φαγητό ή μπουφάν πρέπει να φροντίζουν να τα παίρνουν μαζί τους στην αρχή του διαλείμματος . 

Όταν μετακινούνται μαθητές για αλλαγή αίθουσας  και μαθήματος , κινούνται χωρίς να τρέχουν ή να 

φωνάζουν για να μην ενοχλούν άλλα τμήματα .Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών σε εργαστήρια , 

γυμναστήρια ή αίθουσες διδασκαλίας χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού . 

Οι μαθητές και όλο το προσωπικό ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται και εφαρμόζουν το σχέδιο 

έκτακτης εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού ή φωτιάς , όπως και στις ασκήσεις που γίνονται τακτικά . 

Καλό είναι οι γονείς να φροντίζουν οι μαθητές να μην έχουν πολλά χρήματα μαζί τους παρά μόνο τα 

απαραίτητα ,  για να μη παρατηρούνται προβλήματα διαχείρισης ή απώλειας. Ακόμη για λειτουργικούς 

και παιδαγωγικούς λόγους δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές συσκευές οποιαδήποτε μορφής στο Σχολείο 

από μαθητές , αλλά ούτε και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου . Οι συσκευές θα παραδίδονται 

από τους μαθητές στους εκπαιδευτικούς και θα τις παραλαμβάνουν οι γονείς τους . 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο Σχολείο έντυπα , παιγνίδια ή υλικό άσχετο με το μάθημά τους 

γιατί μπορεί να τους αποπροσανατολίσει από τους σκοπούς και τους στόχους του Σχολείου .  

Όλοι οι χώροι του προαυλίου επιτηρούνται από εφημερεύοντα εκπαιδευτικό στα διαλείμματα και σε 

περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών οι μαθητές παραμένουν στα διαλείμματα εντός του κτηρίου στα 

δύο ισόγεια ,  με πέντε ( 5 ) εκπαιδευτικούς εφημερεύοντες , για να καλύπτονται όλες οι σάλες και τα 

κλιμακοστάσια.  

Δεν επιτρέπονται οι μπάλες στα διαλείμματα καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών του Σχολείου 

μας και παράλληλα έχει μειωθεί ο διαθέσιμος χώρος του προαυλίου . Μόνο απόφαση του συλλόγου 

διδασκόντων μπορεί για συγκεκριμένους λόγους να αλλάξει την απαγόρευση αυτή . 

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν τις συμβουλές και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών 

του Σχολείου , ασχέτως αν διδάσκουν στο τμήμα τους , να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του 

Σχολείου , να φροντίζουν για την καθαριότητά του και να μη δημιουργούν ζημιές . 
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Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για θέματα υγείας των μαθητών  , ειδικά για ότι μπορεί να 

επηρεάσει την κατάστασή των ιδίων ή των συμμαθητών τους . Ακόμη πρέπει να ενημερώνονται τακτικά 

για την πρόοδο και τη συμπεριφορά  των παιδιών τους συμμετέχοντας στις ενημερώσεις του Σχολείου . 

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η εμπιστοσύνη και η θετική στάση του μαθητή για το Σχολείο 

καλλιεργείται και από τους ίδιους στο σπίτι. 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ 

Το Σχολείο αντιμετωπίζει μόνο με παιδαγωγικό τρόπο  πιθανές  παραβατικές συμπεριφορές, σε επίπεδο 

ατομικό , ομάδας , τάξης ή ακόμα και Σχολείου αν κριθεί απαραίτητο και ειδοποιούνται σε σοβαρές 

περιπτώσεις  για το γεγονός οι γονείς ή και καλούνται για συνάντηση με εκπαιδευτικούς ή το Διευθυντή . 

Σε περιπτώσεις που απαιτούνται ιδιαίτερες δράσεις , γίνεται γνώστης της περίπτωσης  ο Συντονιστής 

Εκπαίδευσης  και τοποθετείται επί του θέματος .  

Το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν είναι δικαστήριο , δεν στοχοποιεί μαθητές , δεν φέρνει γονείς σε 

αντιπαράθεση , καυτηριάζει την λάθος συμπεριφορά και αναδεικνύει την επιθυμητή .  

Επισημαίνεται ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν ποινές για τους μαθητές  , παρά μόνο 

πιθανή στέρηση προνομίων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αν αυτά υφίστανται κατά τη λειτουργία του 

τμήματός τους και σε καμία περίπτωση δε θίγονται δικαιώματα του μαθητή όπως αυτά ορίζονται από το 

Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους .  

Ως αμοιβές ορίζονται επίκαιρες ανακοινώσεις συγχαρητηρίων σε μαθητές στην πρωινή προσευχή για 

επιδόσεις ή συμπεριφορές και πιθανά έγγραφα βραβεία ( διπλώματα ) ή μετάλλια κατά περίπτωση , μετά 

από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων . 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω ειδικών συνθηκών για πανδημία covid-19 ,προβλέπονται 

κυλιόμενα διαλείμματα και υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και σε 

συγχρωτισμό και σε εξωτερικούς για τους μαθητές και όλο το προσωπικό του Σχολείου . Συνιστάται θήκη 

για τη μάσκα . 

Η σίτιση για το Ολοήμερο πρόγραμμα θα γίνεται στις αίθουσες του Ολοήμερου αφού πριν και μετά το 

φαγητό καθαριστούν-απολυμανθούν, με κρύο φαγητό, αφού δεν θα λειτουργήσουν ψυγεία και φούρνοι 

για ζέσταμα για λόγους ασφαλείας . Συνιστάται οι γονείς να τοποθετούν θήκη πάγου στο τσαντάκι του 

Ολοήμερου για διατήρηση τροφίμων εφόσον χρειάζεται . 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

 


