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Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  (στο  εξής  ΕΚΛ)   του  Σχολείου (άρθρο  37,

Ν.4692/2020)  είναι  το  σύνολο  των  όρων  και  των  κανόνων  που  αποτελούν

προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά

το έργο του σχολείου, που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και η ένταξή



του στα δεδομένα της κοινωνίας όπως διαμορφώνεται στον 21ο αιώνα. 

Ο  ΕΚΛ  επιδιώκει  τη  δημιουργία  και  διαφύλαξη  ενός  θετικού,  δημοκρατικού  και

συνεργατικού κλίματος για τη σχολική κοινότητα, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις,

με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση όλων και του διαφορετικού. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο  ΕΚΛ  συντάχθηκε  ύστερα  από  εισήγηση  του  Διευθυντή  του  σχολείου,  με  τη

συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και της εκπροσώπου του

Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κιλκίς. Εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού

Έργου που  έχει  την  παιδαγωγική  ευθύνη του σχολείου μας,  καθώς  και  από τον

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες

και αναρτάται  στον ιστότοπο του σχολείου. Επικαιροποιείται  με την έναρξη κάθε

σχολικού  έτους,  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  εκτάκτως  αν  οι  συνθήκες  το

επιβάλλουν (νέες νομοθετικές  ρυθμίσεις,  αποφάσεις  του Συλλόγου Διδασκόντων,

του Σχολικού Συμβουλίου, κ.λπ.).  Μια  συνοπτική   μορφή   του  διανέμεται  και

συζητείται διεξοδικά  με  όλους   τους/τις  μαθητές/μαθήτριες του σχολείου.

Η  ακριβής  τήρησή  του  αποτελεί  ευθύνη  και  υποχρέωση  όλων  των  μελών  της

σχολικής μας κοινότητας.

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας

ΟΕΚΛ βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη

λειτουργία των δημόσιων σχολείων,  ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές

και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου μας και τα

χαρακτηριστικά  της  τοπικής  και  ευρύτερης  κοινότητας.  Συντάχθηκε  λαμβάνοντας

υπόψη  την  Υπουργική  Απόφαση  με  θέμα:  «Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας

σχολικών μονάδων Α/θμιας και  Β/θμιαςΕκπ/σης» με ΦΕΚ Β΄ 491/09-02-2021 που

δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 13423/ΓΔ4/04-02-2021,την με αριθμ.108730/ΓΔ4/08-09-

2022 εγκύκλιο «Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας

και  Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  και  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης»,την  ΚΥΑ

Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/ΦΕΚ4695/07-09-202 περί μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του

κορωνοϊού COVID-19, την μεαριθμ. Φ7/109171/Δ1/08-09-2022εγκύκλιο «Λειτουργία

Δημοτικών  Σχολείων  για  το  σχολικό  έτος  2022-2023»  και  την  εγκύκλιο

Φ.6/45054/Δ1/18-04-2022του Υ.ΠΑΙ.Θ  με θέμα «Ενέργειες  Προγραμματισμού του

Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023».

Περιλαμβάνεικατανομή  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών,  δικαιωμάτων  και

υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, και με γενικά αποδεκτές,

κατανοητές  και  εφαρμόσιμες  διατάξειςφιλοδοξεί  να  ενθαρρύνει  την  ελεύθερη

ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, να προάγει τη συλλογική λειτουργία, και

με διαφάνεια να διαμορφώνει έναυγιές και δημοκρατικό περιβάλλον σχολικής ζωής.

Για  το  σχολικό  έτος  2021-22,  ισχύουν   έκτακτα  μέτρα  λόγω  της  πανδημίας

τηςCovid19, που αφορούν και επηρεάζουν όλες τις παραμέτρους της σχολικής ζωής. 



2. Λειτουργία του σχολείου

2.1Διδακτικό ωράριο
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του

ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες

διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου έχει ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

o πρωινή ζώνη: 07.00- 08:00.

o υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:30.

o λήξη  υποχρεωτικού  προγράμματος  -  αποχώρηση  μαθητών  και  μαθητριών:

13:15 

Ολοήμερο  πρόγραμμα  (προαιρετικό).  Στο  σχολείο  εφαρμόζεται  για  το  τρέχον

σχολικό έτος το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοημέρου (Διευρυμένο Ολοήμερο

Πρόγραμμα):

 έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20

 λήξη 1ηςΖώνης Διατροφικής Αγωγής (σίτισης) 14:00

 λήξη 2ης Ζώνης Μελέτης-Προετοιμασίας 15:50

 λήξη 3ης Ζώνης Σχολικών Μαθητικών Ομίλων 17:30.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο

Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της  σχολικής χρονιάς την ακριβή

ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:50 ή 17:30. Ειδικά για το τρέχον σχολ. έτος

μπορούν να δηλώσουν αποχώρηση και στις 14:55.

2.2 Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών
Η  καλά  οργανωμένη  και  ελεγχόμενη  έγκαιρη  προσέλευση  και  αποχώρηση  των

μαθητών/τριών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του

σχολείου και  με την υπηρεσία των εφημερευόντων/ουσών  εκπαιδευτικών/τριών

εγγυώνται την ασφάλεια όλων.

❖ Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται πριν την προσέλευση των μαθητών/τριών. Οι

εφημερεύοντες  ελέγχουν  τους  χώρους  του  σχολείου  για  την  ασφάλεια  και  την

καθαριότητά τους και υποδέχονται τα παιδιά στην είσοδο και στον προαύλιο χώρο.

❖ Κάθε εκπαιδευτικός παραλαμβάνει το τμήμα στο οποίο διδάσκει την πρώτη

διδακτική ώρα  και το συνοδεύει στην αίθουσα για την έναρξη του μαθήματος

❖ Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες οι μαθητές/τριες εισέρχονται στις τάξεις, όπου

και τους/τις περιμένουν οι εκπαιδευτικοί

❖ Σε  περίπτωση  που  μαθητής/τρια  προσέρχεται  δικαιολογημένα

καθυστερημένος/η  και  το  σχολείο  έχει  λάβει  εγκαίρως  γνώση αυτού,  εισέρχεται

στην  αίθουσα  διδασκαλίας  συνοδευόμενος/η  από  τον  Δ/ντή  ή  άλλον/η

εκπαιδευτικό.

❖ Κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου  προσέλευσης  των  μαθητών/μαθητριών  δεν

παρευρίσκεται στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης, εκτός κι αν έχει δοθεί

άδεια από τη Διεύθυνση.



❖ Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο

πριν  τη  λήξη  των  μαθημάτων χωρίς  συνοδεία  ενήλικα.  Αν  παρουσιαστεί  ανάγκη

αναχώρησης  κατά  τη  διάρκεια  του  σχολικού  ωραρίου  (π.χ.  ασθένεια),  γίνεται

πάντοτε με συνοδεία και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός της

τάξης και η Διεύθυνση του σχολείου.

❖ Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί

του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση

του σχολείου.

❖ Κατά  την  επιστροφή  μαθητή/τριας  στο  σχολείο  μετά  από  απουσία  τριών

ημερών  τουλάχιστον  λόγω  ασθενείας  οι  γονείς/κηδεμόνες  υποχρεούνται  να

προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση.

❖ Οι μαθητές και οι μαθήτριες που διαμένουν σε κοντινά χωριά έρχονται  και

αποχωρούν από τη σχολική μονάδα με ταξί.  

❖ Ο  τρόπος  αποχώρησης  των  παιδιών  (με  συνοδεία  ή  χωρίς)  δηλώνεται

εγγράφως  κατά  την  έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς.  Δηλώσεις  αποχώρησης  με

συνοδεία θα πρέπει  να αναφέρουν τους/τις  συνοδούς των παιδιών οι  οποίοι  θα

πρέπει να βρίσκονται στην έξοδο εγκαίρως, σύμφωνα με το ωράριο αποχώρησης. Σε

περίπτωση έκτακτης αδυναμίας ενημερώνουν το σχολείο τηλεφωνικώς.

❖ Ο/Η Σχολικός/ηΤροχονόμος συντονίζει την κυκλοφορία των οχημάτων και των

πεζών κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Παράλληλα διατηρεί τις

προτεινόμενες   αποστάσεις  μεταξύ  των  μαθητών/τριών  και  των  γονέων  για  την

αποφυγή της  διασποράς  του  κορωνοϊού  SARS-Cov-2.  Για  τους  λόγους  αυτούς  οι

συστάσεις και οι υποδείξεις της θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους.

2.3 Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου

Το σχολείο μας εφαρμόζει  το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται  από τις

εγκυκλίους τουΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη

του  Διευθυντή.  Τοπρόγραμμα  εγκρίνεται  από  τον  Προϊστάμενο  Εκπαιδευτικών

Θεμάτων  της  Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Κιλκίς  και  κοινοποιείται  στον

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

07:00-07:15 Υποδοχή μαθητών/τριών Πρωινής Ζώνης

07:15-08:00 45΄ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08:00-08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών/τριών

08:15-09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος

09:40-10:00 20΄ Διάλειμμα

10:00-11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος

11:30- 11:45 15΄ Διάλειμμα

11:45-12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα

12:25-12:35 10΄ Διάλειμμα

12:35-13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα

13:15-13:20 5΄ Μετάβαση στο ολοήμερο

13:20-14:00 40΄ Γεύμα-Διατροφική Αγωγή

14:00-14:10 10΄ Διάλειμμα

14:10-14:55 45΄ Μελέτη-Προετοιμασία

14:55-15:05 10΄ Διάλειμμα

15:05-15:50 45΄ Αθλητισμός, Μουσική, Εικαστικά (για το σχολικό έτος 2022-23)

15:50-15:55 5΄ Διάλειμμα



15:55-16:40 45΄ Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

16:40-16:45 5΄ Διάλειμμα

16:45-17:30 45΄ Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

Ωρολόγιο Πρόγραμμα σχολείου σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης:

1ηδιδ. ώρα 14:10 14:40

Διάλλειμα 14:40 14:50

2ηδιδ. ώρα 14:50 15:20

Διάλλειμα 15:20 15:30

3ηδιδ. ώρα 15:30 16:00

Διάλλειμα 16:00 16:10

4ηδιδ.ώρα 16:10 16:40

Διάλλειμα 16:40 16:50

5ηδιδ. ώρα 16:50 17:20

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

3.1.  Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και

εποπτεύεται απότον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις

καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η

καθημερινή παρουσία του παιδιού στο σχολείο υποστηρίζει την ομαλήανάπτυξη της

προσωπικότητάς  του.  Εάν δεν  υπάρχουν  σοβαροί  λόγοι  υγείας ή ανώτερης βίας,

κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.

Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό

έργο όσο και τηνπρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική,  αλλά και την

τυπική ευθύνη, απέναντι στο σχολείο και την Πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών/

τριων, φέρουν, κατά το νόμο, οιγονείς/κηδεμόνες τους

Η απουσία  των  μαθητών  από  τα  μαθήματαδικαιολογείται  μόνον  όταν  συντρέχει

σοβαρός  λόγος  (ασθένεια,  έκτακτα  οικογενειακά  γεγονότακ.ά.).  Σε  περίπτωση

απουσίας  μαθητή/τριας,  ο  γονέας/κηδεμόνας  οφείλει  να  ενημερώσει  το  σχολείο

(διεύθυνση σχολείου ή υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος) εντός της ημέρας.

Όταν η απουσία είναι πολυήμερη ή επαναλαμβανόμενη, ενημερώνεται η Διεύθυνση

του  σχολείου.  Κατά  την  επάνοδο  του  μαθητή  στο  σχολείο,  όταν  η  απουσία

παραταθεί πέραν των τριών (3) ημερών, απαιτείται ιατρική βεβαίωση.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό σοβαρό λόγο, να πάρει το

παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως - την

ίδια ημέρα - τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση του σχολείου.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριων σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του

σχολείου,  εντός  του  σχολικού  ωραρίου,  είναι  υποχρεωτική  και  οι  απουσίες

καταχωρίζονται  κανονικά.  Σεμετακινήσεις  εκτός  σχολείου,  με  τα  πόδια  ή  με

εγκεκριμένο μεταφορικό μέσο,  απαιτείταιυπεύθυνη δήλωση συναίνεσης  από τον

γονέα/κηδεμόνα. Μαθητές/τριες, που δε συμμετέχουν, παραμένουν στο σπίτι τους

με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.



Για τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  καθώς και στις

αθλητικές  δραστηριότητες  του  σχολείου,  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση

συμπληρωμένουΑτομικού Δελτίου  Υγείας για  τους  μαθητές  των Α'  και  Δ'  τάξεων

σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα.  Διαφορετικά  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  στο

μάθημα.

3.1.1 Φοίτηση καιCovid19

Η φοίτηση,γίνεται με την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων κατά της Covid19, από

τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές, σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώνει

και περιγράφει ο ΕΟΔΥ στις εγκυκλίους του, τις οποίες κοινοποιεί  κάθε φορά σε

όλες τις  βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Το σχολείο κάνει κάθε προσπάθεια να τηρεί

ευλαβικά τα μέτρα, όπως ακριβώς αυτά προβλέπονται στις ανάλογες διατάξεις. 

3.2 Σχολικοί χώροι

 Ο  σεβασμός  και  η  προστασία  όσον  αφορά  στα  περιουσιακά  στοιχεία  του

σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου

αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Στόχος όλων

να διατηρούνται οι χώροι τουλάχιστον καθαροί. 

 Φθορές  που  παρατηρούνται  χωρίς  υπαιτιότητα  μέλους  της  σχολικής

κοινότητας δηλώνονται στη Διεύθυνση, η οποία είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει

για την αποκατάστασή τους.

 Αν  κάποιος/α  μαθητής/τρια  προκαλέσει  εσκεμμένη  φθορά,  ενημερώνονται

από τη διεύθυνση οι γονείς/κηδεμόνες του/της και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Εκτός

από  την  αποκατάσταση  της  φθοράς  με  ευθύνη  των  γονέων/κηδεμόνων  θα

διερευνάται  η  παραβατική  συμπεριφορά  από  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων  σε

συνεργασία με την οικογένεια. 

 Οι  μαθητές  είναι  συνυπεύθυνοι  για  την  ποιότητα  του  σχολικού  χώρου.  Οι

χώροι των αιθουσών, των διαδρόμων, των τουαλετών και της αυλής του σχολείου

πρέπει να παραμένουν καθαροί.

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η

οποία προσφέρεται από την καθαρίστρια του σχολείου η οποία εκτελεί καθημερινά

το  έργο  που  της  έχει  ανατεθεί:  σκουπίζει,  καθαρίζει  όλους  τους  χώρους  του

σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, το γραφείο του Διευθυντή,  των εκπαιδευτικών,

τους  διαδρόμους,  τα  κλιμακοστάσια,  τις  αίθουσες  διδασκαλίας,  τις  καρέκλες,  τα

θρανία και τις έδρες, τις ντουλάπες, τα τζάμια κ.λπ.

 Οι τουαλέτες καθαρίζονται καθημερινά και απολυμαίνονται σχολαστικά μετά

από  το  πρώτο  διάλειμμα  και  στο  τέλος  του  ωραρίου,  όπως  και  όποτε  για

οποιονδήποτε λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 Η συστηματική απολύμανση των βρυσών που βρίσκονται στο προαύλιο του

σχολείου είναι έργο της καθαρίστριας.



3.2.1  Αίθουσες

Τα παράθυρα και οι πόρτες παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διδακτική

ώρας για όσο περισσότερο είναι δυνατόν, όσο ο καιρός και η εποχή το επιτρέπουν.  

Η  απολύμανση  των  υπολογιστών  στην  Αίθουσα  Η//Υ  γίνεται  κάθε  φορά  που  οι

μαθητές/τριες έχουν μάθημα ΤΠΕ, είτε από την καθαρίστρια του σχολείου, είτε από

την εκπαιδευτικό Πληροφορικής. 

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είτε αυτό γίνεται σε εσωτερικό χώρο (Αίθουσα

Πολλαπλών  Χρήσεων),  είτε  σε  εξωτερικό  χώρο,  τα  όργανα  και  οι  μπάλες

χρησιμοποιούνται  από  τα  παιδιάμόνο  κατά  τρόπο  που  ορίζεται  από  τον

εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. 

3.2.2 Υλικά και αντικείμενα μαθητών

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

- Παγουράκι ή μπουκάλι με νερό.

- Είδη  υγιεινής  και  ατομικής  προστασίας  (χαρτομάντιλα,  αντισηπτικό  και

αντισηπτικά μαντηλάκια)

- Μάσκα προστασίας (που θα φορούν όταν χρειάζεται) και ένα σακουλάκι με

δύο επιπλέον καθαρές μάσκες

- Σακουλάκι/ια για αποθήκευση χρησιμοποιημένης/νων μάσκας/κών

Πριν την είσοδό τους στην αίθουσα διδασκαλίας, κατά την πρωινή προσέλευση και

μετά  τα  διαλείμματα  θα  γίνεται  χρήση  αντισηπτικού  υγρού  πριν  οι  μαθητές

καθίσουν στα θρανία τους.

Πρέπει  να  επιδιωχθεί  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  να  μη  φέρνουν  στο  σχολείο

προσωπικά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα στη μαθησιακή διαδικασία και

ειδικά  αντικείμενα  αξίας  (δαχτυλίδια,  ρολόγια,  κ.λπ.).  Η  πιθανή  καταστροφή  ή

απώλειά τους θα προκαλέσει αναστάτωσηστη σχολική κοινότητα, που θα μπορούσε

να αποφευχθεί. 

Η κατοχή και ακόμη περισσότερο η χρήση των κινητών τηλεφώνων στον χώρο του

σχολείου  δεν  επιτρέπεται  από  τον  νόμο,  καθώς  επίσης  παρουσιάζει  κίνδυνο

γιακαταστροφή ή κλοπή τους,   μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των μαθητών

κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για

πιθανή  καταγραφή  ευαίσθητων  προσωπικών  δεδομένων.  Κάθε  ανάγκη  για

επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς μέσω του σταθερού τηλεφώνου του σχολείου. 

Κινητά τηλέφωνα δε θα πρέπει  να έχουν οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  ούτε  στις

εκδρομές ούτε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

3.2.3 Υλικά σχολείου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν το όποιο υλικό του σχολείου (αθλητικό,

ηλεκτρονικό, κ.ο.κ.) μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος και σύμφωνα με τις υποδείξεις

και την εποπτεία των αρμόδιων εκπαιδευτικών  που διδάσκουν το ανάλογο μάθημα.

Τα  βιβλία  της  σχολικής  βιβλιοθήκης  που  δανείζονται  στους  μαθητές  και  τις

μαθήτριες επιστρέφονται σύμφωνα με τον κανονισμό της σχολικής βιβλιοθήκης. Σε

κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης, στη λήξη της σχολικής χρονιάς,

ελέγχει τις καταχωρίσεις της βιβλιοθήκης και μεριμνά να επιστραφούν όλα τα βιβλία

που δανείστηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  



3.3 Διαλείμματα

Κατά  τη  διάρκεια  των  διαλειμμάτων  οι  εφημερεύοντες  επιτηρούν  τους  μαθητές

κατανέμοντας μεταξύ τους τους χώρους,  και ελέγχουν τον αύλειο χώρο, ώστε να

αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τη σχολική

κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η παρουσία τους. 

Οι  εκπαιδευτικοί  που  διδάσκουν  στις  εκάστοτε  τάξεις  είναι  υπεύθυνοι  ώστε  οι

μαθητές  να  αποχωρούν  με  ασφάλεια  από  τις  τάξεις  κατά  τα  διαλείμματα  και

συνοδεύουν τους μαθητές κατά τη λήξη της σχολικής ημέρας μέχρι την πύλη εξόδου,

έχοντας την εποπτεία, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις σκάλες και τους

διαδρόμους, τόσο στα διαλείμματα όσο και κατά τη λήξη των μαθημάτων. 

Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα κατά της  Covid19, στα διαλείμματα κάθε τμήμα

κινείται  μόνο στον προδιαγεγραμμένο χώρο της αυλής που του αναλογεί,  και  οι

εφημερίες γίνονται ανά τέσσερις εκπαιδευτικούς. 

Δύο  από  τους  εφημερεύοντες  εκπαιδευτικούς  ελέγχουντον  χώρο  του  γηπέδου

μπάσκετ,  τον  χώρο  από  την  αυλόπορτα  ως  την  κεντρική  είσοδο  του  κτιρίου

(κυλικείο), και οι άλλοι δύοελέγχουντον χώρο στην στενή πλευρά προς τη μεριά του

Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και το πίσω μέρος της αυλής.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες απευθύνονται στους

εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε εφημερία. 

Κατά τη λήξη των διαλειμμάτων, οι εφημερεύοντες συντάσσουν τους μαθητές στον

αύλειο  χώρο  στα  προκαθορισμένα,  ξεχωριστά  για  κάθε  τμήμα  σημεία

συγκέντρωσης,  προκειμένου  να  τηρούνται  οι  προβλεπόμενες  από  τα  μέτρα

αποστάσεις  και  οι  μαθητές  μεταβαίνουν  στις  τάξεις  με  τη  συνοδεία  των

εκπαιδευτικών  που  έχουν  τη  διδασκαλία  τη  συγκεκριμένη  ώρα.  Σε  περίπτωση

κακοκαιρίας τα διαλείμματα και η εφημερία γίνονται στους διαδρόμους και στην

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με ξεχωριστούς χώρους για κάθε τμήμα.  

Κατά  τη  διάρκεια  των  διαλειμμάτων  οι  αίθουσεςθα  παραμένουν  κλειδωμένες

μεανοιχτά παράθυρα, λόγω ανάγκης εξαερισμού των αιθουσών. Για τον λόγο αυτό,

και  τα  παράθυρα  των  αιθουσών,  καθώς  και  οι  εσωτερικοί  φεγγίτες  προς  τον

διάδρομο,  θα  παραμένουν  επίσης  ανοικτά,  καθόσον  οι  καιρικές  συνθήκες  το

επιτρέπουν. 

Επίσης,  κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δε θα δίνεται  αθλητικό υλικό στους

μαθητές.

3.4 Σχολική εργασία

Οι  μαθητές  και  μαθήτριες  παρακολουθούν  και  συμμετέχουν  ενεργά  στην

καθημερινή διδακτικήδιαδικασία και  δεν  παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι  το

δικαίωμα των συμμαθητών καισυμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη

διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουνμαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και

μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασίατους. Όταν ανατίθεται στα παιδιά

εργασία  για  το  σπίτι  (κατ’  οίκον  εργασία),  αυτή  είναι  σχεδιασμένη  από  τον

εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθεμαθητή και

της  κάθε  μαθήτριας.  Οι  κατ’  οίκον  εργασίες  ενίοτε  αποτελούν  συμπλήρωμα  της

εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να

δημιουργούν,  να  αυτενεργούν,  να  είναι  υπεύθυνα.  Οι  γονείς/κηδεμόνες



συμμετέχουν στημελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το επί των

πρακτικών θεμάτων τηςμελέτης  του.  Στόχος  είναι  το  παιδί  να μάθει  να διαβάζει

αυτόνομα, όσο το δυνατό νωρίτερα, με σκοπό την ελάχιστη καθοδήγηση. Οι γονείς/

κηδεμόνες δενδιεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν

να  του  προκαλούν  άγχος.Η  εμπιστοσύνη  μεταξύ  γονέων/κηδεμόνων  και

εκπαιδευτικών  έχει  κοινό  στόχο  την  υγιήανάπτυξη  παιδιών  με  ολοκληρωμένη

προσωπικότητα.

Σε περιπτώσεις όπου η διδασκαλία δεν μπορεί να γίνει δια ζώσης (π.χ. κακοκαιρία,

ισχυρή  χιονόπτωση,  κ.ο.κ.),  τότε  πραγματοποιείται  διαδικτυακά  σύγχρονη

τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας  Webex και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω

της  πλατφόρμας  e-meή  eClass.  Όπως  και  δια  ζώσης,  οι  μαθητές/τριες

παρακολουθούν  και  συμμετέχουν  ενεργά  στο  μάθημα  μέσω  οποιουδήποτε

ηλεκτρονικού μέσου επιτρέπει πρόσβαση στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. 

Οι εκπαιδευτικοί διεκπεραιώνουν την κύρια διδασκαλία τους μέσω της πλατφόρμας

Webex,  αλλά αξιοποιούν και  τις  πλατφόρμεςe-meκαι eClass συμπληρωματικά.  Οι

εργασίες  για το  σπίτι  είναι  σχεδιασμένες  σύμφωνα με τις  ανάγκες της  τάξης,  το

επίπεδο των μαθητών/τριών και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που μπορεί

να  προκαλούνται  από  την  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  και  ανατίθενται  κατά  τη

σύγχρονη  διδασκαλία  ή  μέσω  αναρτήσεων  στις  πλατφόρμες  ασύγχρονης

διδασκαλίας. 

3.5 Συμπεριφορά  - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

● Συμβάλλει  στη  δημιουργία  κλίματος  δημοκρατικής  συμπεριφοράς  των

διδασκόντων/διδασκουσών και  των μαθητών/μαθητριών και  είναι  υπεύθυνος,  σε

συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.

● Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία,

τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

● Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων,

την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή

τους, σε περίπτωση φθοράς.

● Απευθύνει  στους  διδάσκοντες/στις  διδάσκουσες,  όταν  είναι  απαραίτητο,

συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

● Είναι υπεύθυνος,  μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και

ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

● Φροντίζει την τήρηση όλων των μέτρων καθαριότητας και απολύμανσης και

τον  διαρκή  φυσικό  εξαερισμό  των  αιθουσών  με  ανοιχτά  παράθυρα  σε  όλο  το

σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί

● Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και

τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με



την καθοδήγηση των στελεχών της εκπαίδευσης.

● Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας

σύγχρονες  και  κατάλληλες  μεθόδους  διδασκαλίας,  με  βάση  τις  ανάγκες  των

μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

● Συνεργάζονται  με  τους  μαθητές/μαθήτριες,  σέβονται  την  προσωπικότητά

τους,  καλλιεργούν  και  εμπνέουν  σ’  αυτούς,  κυρίως  με  το  παράδειγμά  τους,

δημοκρατική συμπεριφορά.

● Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς

και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών,

και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση,  τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών

τους.

● Φροντίζουν  για  την  πρόοδο  όλων των  μαθητών  /μαθητριών  τους  και  τους

προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.

● Συμβάλλουν  στην  εμπέδωση  ενός  ήρεμου,  θετικού,  συνεργατικού,

συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

● Ενδιαφέρονται  για  τις  συνθήκες  ζωής  των  μαθητών/μαθητριών  τους  στην

οικογένεια  και  στο  ευρύτερο  κοινωνικό  περιβάλλον,  λαμβάνουν  υπόψη  τους

παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  πρόοδο  και  συμπεριφορά  των

μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε

να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.

● Ενθαρρύνουν  τους  μαθητές/μαθήτριες  να  συμμετέχουν  ενεργά  στη

διαμόρφωση και  λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και  το

σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

● Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την

καλύτερη  δυνατή  παιδαγωγική  αντιμετώπιση  προβλημάτων  συμπεριφοράς,

σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

● Ανανεώνουν  και  εμπλουτίζουν  τις  γνώσεις  τους,  σχετικά  με  τα  διάφορα

γνωστικά  αντικείμενα  και  τις  επιστήμες  της  αγωγής  τόσο  μέσω  των  διαφόρων

μορφών  επιμόρφωσης  και  επιστημονικής  παιδαγωγικής  καθοδήγησης,  που

παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την

αυτοεπιμόρφωση.

● Φροντίζουν  για  τον  διαρκή  φυσικό  αερισμό  των  αιθουσών  με  ανοιχτά

παράθυρα σε όλο το σχολείο.

● Συστήνουν στους/στις μαθητές/τριες να επισκέπτονται τις τουαλέτες κατά τη

διάρκεια των διαλειμμάτων και όχι στη διάρκεια του μαθήματος.

● Ενημερώνουν συχνά τους μαθητές με δράσεις και προγράμματα που αφορούν

τη σωστή διατροφή και το περιβάλλον. 

● Υπενθυμίζουν καθημερινά τη σημασία τήρησης των μέτρων κατά της Covid19,

και επισημαίνουν στους/στις μαθητές/τριες την ορθή χρήση της μάσκας, το πλύσιμο

και την απολύμανση των χεριών, την τήρηση των αποστάσεων, την ορθή χρήση της

τουαλέτας. 

Οι μαθητές/μαθήτριες

● Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της

σχολικής κοινότητας.

● Κατά  τη  διάρκεια  των  μαθημάτων  τηρούν  τους  κανόνες  της  τάξης.

Συμμετέχουν  ενεργά  στην  καθημερινή  παιδευτική  διδακτική  διαδικασία  και  δεν

παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών



για μάθηση.

● Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του σχολείου και

ζητούν  τη  βοήθειά  τους,  για  κάθε  πρόβλημα  που  τους  απασχολεί  και  τους

δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους

● Προσέχουν  και  διατηρούν  καθαρούς  όλους  τους  χώρους  του  σχολείου.

Ταυτόχρονα  ενδιαφέρονται  για  το  σχολικό  κτίριο  και  την  υλική  περιουσία  του.

Επίσης,  δεν  καταστρέφουν  τα  σχολικά  βιβλία  που  παρέχονται  δωρεάν  από  την

πολιτεία.

● Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική

ή ψυχολογική).

● Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας

διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.

2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στους εφημερεύοντες

εκπαιδευτικούς.

3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.

● Σε  περιπτώσεις  που  γίνονται  αποδέκτες  ή  παρατηρητές  βίαιης  λεκτικής,

ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα

παραπάνω βήματα.

● Συμβάλλουν  στην  υιοθέτηση  αειφορικών  πρακτικών,  όπως  η  εξοικονόμηση

ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.

● Στις  σχολικές  εκδηλώσεις  και  γιορτές  αλλά  και  στις  διδακτικές  επισκέψεις

εκτός σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με

ευγένεια και ευπρέπεια.

● Επικοινωνούν,  όταν  υπάρχει  ανάγκη,  με  τους  γονείς  τους,  μέσω  των

τηλεφώνων του σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

● Τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της Covid19 που προβλέπονται, και σε

περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν έχουν μάσκα προστασίας δεν εισέρχονται στην

τάξη,  μέχρι  να  παραλάβουν  νέα μάσκα  (είτε  από  τον  γονέα/κηδεμόνα  του,  είτε

μάσκα μιας χρήσης που τους παρέχεται από το σχολείο).

Οι γονείς και κηδεμόνες

● Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και

να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

● Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν,

για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές

εκπαιδευτικές  ικανότητες  ή  ανάγκες,  θέματα  οικογενειακής  και  κοινωνικής

κατάστασης  -  τα  οποία  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  επίδοση,  τη  φοίτηση  και

συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

● Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου

Γονέων  με  τη  Διεύθυνση  και  τον  Σύλλογο  των  Διδασκόντων  για  θέματα  που

αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.

● Διαβάζουν  προσεκτικά  όλες  τις  έντυπες  ανακοινώσεις  που  μεταφέρουν  τα

παιδιά,  ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο  και  το ιστολόγιο του

σχολείου, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

● Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να έχουν υπόψη ότι το σχολείο θα επικοινωνεί και

έκτακτα μαζί τους, σε περιπτώσεις που άπτονται της λειτουργίας του.

-  Έχοντας αυτό κατά νου θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά το ηλεκτρονικό



τους ταχυδρομείκαι να απαντούν στο ζητούμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι χρειάζεται

απάντηση.

- Διαβάζουν  προσεκτικά  όλες  τις  ανακοινώσεις,  που  μεταφέρουν  οι

μαθητές/τριες (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την αυλόπορτα)

- Επισκέπτονται  συχνά  την  σχολική  ιστοσελίδα  για  να  ενημερώνονται  για

θέματα λειτουργίαςτου σχολείου.

- Οφείλουν να γνωστοποιούν στον υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης ή/και

στη  Διεύθυνση  του  σχολείου  κάθε  ιδιαιτερότητα  που  αφορά  τη  σωματική  και

ψυχική υγείατου παιδιού τους.

- Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων

καιεκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής

εργασίας.

●  Οι  γονείς/κηδεμόνεςοφείλουν  να  προσέρχονται  στο  Σχολείο  στις  παρακάτω

περιπτώσεις:

- Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή

των μαθητών,ακολουθώντας το πρόγραμμα των κενών των εκπαιδευτικών και αφού

κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού.

- Στο τέλος κάθε τριμήνου για την επίδοση ελέγχου προόδου

-  Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Διευθυντή ή Εκπαιδευτικό της τάξης

- Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου

- Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων

- Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους σπουδών

- Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το

σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Διεύθυνση του σχολείου.

●  Οι  γονείς/κηδεμόνες  πρέπει  να  γνωρίζουν  πως  κανένας  ενήλικος  δεν  έχει

δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί που δεν ανήκει στην

άμεση οικογένειά του, στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει

ενημερώνουν τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση, οι οποίοι

και θα διευθετήσουν το θέμα. 

Γενικότερα  κανένας  εξωσχολικός  παράγοντας,  ανήλικος  ή  ενήλικος,  δεν  έχει

δικαίωμα ναβρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου, χωρίς να έχει πάρει

άδεια  (με  εξαίρεση  τηνπερίπτωση  επείγουσας  πρωινής  ενημέρωσης  γονέα  προς

εκπαιδευτικό για έκτακτο θέμα).

3.6Παιδαγωγικός έλεγχος – Πρόληψη φαινομένων σχολικής 
βίας και εκφοβισμού

Τα  ζητήματα  μη  αποδεκτής  συμπεριφοράς  στο  σχολείο,  αποτελούν  αντικείμενο

συνεργασίαςτων  γονέων/κηδεμόνων  με  τον/την  εκπαιδευτικό  υπεύθυνο/η  της

τάξης,  τη  Διεύθυνση  της  σχολικής  μονάδας,  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων  και  τον

Συντονιστή  Εκπαιδευτικού  Έργου,προκειμένου  να  υπάρξει  η  καλύτερη  δυνατή

παιδαγωγική αντιμετώπιση. Σε κάθεπερίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση,

λαμβάνεται  υπόψη  η  βασική  αρχή  τουσεβασμού  της  προσωπικότητας  και  των

δικαιωμάτων  του  παιδιού.  Οι  σωματικές  ποινές  δενεπιτρέπονται.  Οι

γονείς/κηδεμόνες  ενημερώνονται  από  το  σχολείο  για  την  όποια  μη  αποδεκτή

συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή



συνεργασία σχολείου - γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

Ειδικότερα:

Σε επίπεδο πρόληψης ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνουν και

αναλαμβάνουν:

● Να  δώσουν  έμφαση  στην  κατανόηση  όλων  των  δικαιωμάτων  και  στην

προσεκτική  στάθμισή  τους  όταν  αυτά  συγκρούονται,  ιδίωςστα  δικαιώματα  του

σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, εφόσον δεν

προσβάλλει  δικαιώματα  άλλων,  στο  δικαίωμα  προστασίας  από  κάθε  μορφή

αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης

κ.λπ.) και βίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής

και των προσωπικών δεδομένων.

●   Να  αναπτύξουν  δράσεις  που  καλλιεργούν  την  ενσυναίσθηση  και

διευκολύνουν  την  προσέγγιση,  συνεργασία  και  τη  γεφύρωση  τυχόν  διαφορών

μεταξύ των συνομηλίκων.

●   Να  βοηθήσουν  τους  μαθητές  στην  επικοινωνία  και  στη  συνδιαμόρφωση

κανόνων, που να διέπουν τις σχέσεις τους και τρόπων επίλυσης συγκρούσεων και

αντιμετώπισης επιθετικών-βίαιων συμπεριφορών.

●   Με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, στο ξεκίνημα της χρονιάς να γίνει

μια συζήτηση με τους μαθητές για τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις τους,

τους  στόχους  τους  και  τους  τρόπους  επίλυσης  τυχόν  διαφορών,  διαφωνιών,

εντάσεων, παρενοχλήσεων, κ.λπ. μέσα στην τάξη. Από τη συζήτηση αυτή μπορεί να

προκύπτει ένα «Συμβόλαιο Σχολικής Τάξης», που θα αναρτάται στον τοίχο, ώστε να

γίνεται επίκληση αυτού, όποτε παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.

●   Να  καθιερώσουν  πρακτικές  ανοικτών  συζητήσεων,  για  θέματα  που

δημιουργούν προβληματισμό, στις οποίες να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές

οι απόψεις όλων των μερών και να επιδιώκεται από κοινού η εξεύρεση λύσεων που

ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου.

●   Να  δείχνουν  πραγματικό  ενδιαφέρον  και  εστιασμένη  προσοχή  σε  όσα

ζητήματα απασχολούν τους μαθητές τους.

●   Να  αποφεύγουν  να  κατηγορούν  ή  να  προσβάλλουν  τους  μαθητές  που

παραφέρονται,  προτιμώντας  να  τους  εξηγήσει  τις  συνέπειες  των  βλαπτικών

συμπεριφορών, τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα, χωρίς την παρουσία

τρίτων ατόμων.

●   Να είναι διαθέσιμοι για ατομική επικοινωνία, όταν κάποιοι μαθητές θέλουν

να μοιραστούν μαζί τους ένα προβληματισμό τους, ένα περιστατικό ή ένα ζήτημα

που τους απασχολεί, σε περιβάλλον που να προστατεύει την ιδιωτικότητα και το

απόρρητο.

●   Να δεσμευτούν απέναντι στους μαθητές τους για την τήρηση εχεμύθειας,

σχετικά  με  θέματα  που  τους  εμπιστεύονται  και  να  εξηγούν  ότι  οποιαδήποτε

παρέμβαση για αποκατάσταση βλάβης, θα γίνεται μέσα από συνεργασία μαζί τους,

επισημαίνοντας ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η ψυχοσυναισθηματική και σωματική

ακεραιότητα των ίδιων και άλλων άμεσα εμπλεκομένων.

●   Να διατηρούν διακριτική επικοινωνία και  συνεργασία με τους γονείς των

μαθητών,  ανάλογα με την ηλικία και  την  ωριμότητά τους,  όχι  μόνο ως προς την

μαθησιακή πρόοδό τους,  αλλά και  ως προς την γενικότερη ψυχοσυναισθηματική

κατάσταση και εξέλιξή τους.

●   Να  συνεργάζονται  με  τους  υπόλοιπους  εκπαιδευτικούς  για  την  τήρηση

κοινών  κανόνων,  την  καλλιέργεια  θετικού  κλίματος  στο  σχολείο  και  την

ανατροφοδότησή  τους,  σχετικά  με  αποτελεσματικές  μεθόδους  επίλυσης

συγκρούσεων και κρίσεων.



●   Να αξιοποιούν στο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και τα προγράμματα των

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π., των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κλπ..

●   Να επιχειρούν την δικτύωση των σχολείων με τις υπηρεσίες και τους φορείς

της  τοπικής  κοινωνίας  και  του  Δήμου,  που  ασχολούνται  με  τα  παιδιά,  ώστε  να

μπορούν  να  αξιοποιήσουν  τις  υπηρεσίες  τους  τόσο  προληπτικά  όσο  και  όταν

απαιτείται συνεργασία μαζί τους σε περιπτώσεις κρίσης.

●   Να  αναζητούν  στο  διαδίκτυο,  από  αξιόπιστες  πηγές  αρμοδίων  φορέων,

χρήσιμο  υλικό  το  οποίο  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  (παρουσιάσεις,  βίντεο,

εκπαιδευτικές ασκήσεις, βιβλιογραφία, κλπ) τόσο για την επικοινωνία μεταξύ των

εκπαιδευτικών σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης που μπορούν να αναλάβουν, όσο

και για την ευαισθητοποίηση και θετική ενεργοποίηση των μαθητών τους.

Σε επίπεδο αντιμετώπισης ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων:

●   Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ορίζουν ένα πλαίσιο διαχείρισης και

αντιμετώπισης περιστατικών που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Το  πλαίσιο  αυτό  θα  είναι  νομότυπο,  ευέλικτο,  θα  βασίζεται  στις  αρχές  της

παιδαγωγικής και θα περιλαμβάνει τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας του σχολείου με

υποστηρικτικά δίκτυα φορέων και οργανώσεων.

●   Σε  περιπτώσεις  που  συμπεριφορές  μαθητών  προβληματίζουν  τους

εκπαιδευτικούς,  θεωρούν  απαραίτητο  να  ζητείται  η  συνδρομή  καταρχήν  των

αρμοδίων Σ.Ε.Ε. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

● Οργανώνουν τη συνεργασία μεταξύ των δικτύων και της σχολικής κοινότητας,

να σχεδιάσει και να αναπτύξει στοχευμένες δράσεις μέσα στη σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί, θα ενθαρρυνθεί και θα διευκολυνθεί η συνεργασία

των  σχολικών  μονάδων  με  το  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  και  τις  ψυχοκοινωνικές  υπηρεσίες  του

Δήμου Κιλκίς

●   Στις  περιπτώσεις  όπου  κρίνεται  απαραίτητη  η  συνδρομή ψυχοκοινωνικής

υπηρεσίας  για  την  αντιμετώπιση προβλημάτων σε  επίπεδο ανηλίκου,  θα γίνεται

πρόταση στους γονείς για προσφυγή σε δημόσιες υπηρεσίες της κοινότητας. Εφόσον

δεν υπάρχει  ανταπόκριση από τους γονείς,  η  πρόταση αυτή θα μπορεί  να λάβει

χαρακτήρα γραπτής σύστασης, με την υπενθύμιση του καθήκοντος των γονέων να

συνεργάζονται  με  το  σχολείο  και  κάθε  αρμόδια  υπηρεσία  για  το  συμφέρον  των

παιδιών τους. 

●   Όταν μαθητής αναφέρει σε εκπαιδευτικόενέργειες βίας ή απειλές σε βάρος

του  ή  μεταξύ  άλλων  μαθητών,  ο  περαιτέρω  χειρισμός  θα  πρέπει  να  είναι

προσεκτικός  και  με  τρόπο  που  δε  θα  εκθέτει  τον  αναφερόμενο  ανήλικο.  Θα

συμφωνείται με τον μαθητή, που κάνει την καταγγελία, ο τρόπος παρέμβασης και

θα  ακολουθεί  κατ’  ιδίαν  συνάντηση  και  με  τους  υπόλοιπους  εμπλεκόμενους

μαθητές. Ανάλογα με την βαρύτητα των ενεργειών, τα περιστατικά μπορεί να γίνουν

αντικείμενο χειρισμού σε επίπεδο τάξης, σε επίπεδο Διεύθυνσης του σχολείου, σε

επίπεδο  Συντονιστή  Εκπαιδευτικού  Έργου  (ΣΕΕ)  ή  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  ή  και  σε  επίπεδο

Συντονιστή Δράσεων της  Περιφερειακής  Δ/νσης Π.Ε.  & Δ.Ε.  Κ.  Μακεδονίας,  όταν

πρόκειται για περιστατικά αυξημένης έντασης, συχνότητας ή βαρύτητας.

●   Περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εκτός της σχολικής μονάδας, όπως στην

είσοδο-έξοδο του σχολείου, σε δρόμους ή πλατείες ή/και στο διαδίκτυο, το σχολείο

έχει δυνατότητα παρέμβασης, εφόσον προκαλείται πρόβλημα στη σχολική ζωή και

καθημερινότητα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι  ενέργειες  είναι  σκόπιμο  να

κατευθύνονται κυρίως στην συμφιλίωση, την αποτροπή επανάληψης των πράξεων

που προξενούν δυσάρεστα συναισθήματα σε μαθητές, και την αποκατάσταση τυχόν

βλάβης που έχει προκληθεί.



●   Σε  περιπτώσεις  επιθετικών  συμπεριφορών  που  εμπλέκεται  σημαντικός

αριθμός  μαθητών,  κρίνεται  σκόπιμο  το  σχολείο  να  λάβει  μέτρα  πέρα  από  τη

διαχείριση  του  περιστατικού,  για  την  εκτόνωση  της  έντασης  που  τυχόν

δημιουργείται στο σχολείο, αλλά για τη σαφή εμπέδωση εκ μέρους των μαθητών

των αρχών και αξιών, που οφείλει να προασπίζεται και να εφαρμόζει ολόκληρη η

σχολική  κοινότητα.  Τέτοιες  ενέργειες  μπορεί  να  είναι  συζητήσεις,  εργασίες,

προβολές, κ.ά.

3.7 Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

3.7.1 Σχολικές εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις
Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε

τόπους που βρίσκονται  σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με

χαρακτήραψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό.

Συνδυάζουν  τη  μάθηση  και  ενημέρωση  με  τη  διασκέδαση  και  τη  σύσφιξη  των

σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών – δασκάλων, που είναι ζητούμενα και τα δύο

για την πιο ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα πολλαπλές

πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης, εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου,

ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία.

Ο  χώρος,  ο  χρόνος  και  τα  μέσα  μεταφοράς  κατά  τη  διάρκεια  μιας  εκδρομής  –

επίσκεψης θεωρούνται χώρος και χρόνος κανονικής (καθημερινής) λειτουργίας του

σχολείου και διέπονται από τους ίδιους νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις. Στην

περίπτωση  που  για  την  πραγματοποίηση  της  εκδρομής  απαιτείται  χρήση

μεταφορικού μέσου, πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένη σύμφωνη υπεύθυνη δήλωση

του γονέα του μαθητή. Αν ο γονέας δε συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται  απουσίες.

Σε  περίπτωση  επίσκεψης  τηρείται  το  σχολικό  ωράριο,  ενώ  πλην  της  ημερήσιας

εκδρομής το Ολοήμερο λειτουργεί κανονικά.

3.7.2 Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις
Μαθητές  και  οι  μαθήτριες  συμμετέχουν  σε  εκδηλώσεις  του  σχολείου,  όπως  οι

σχολικές, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές και η συμμετοχή των μαθητών θεωρείται

υποχρέωσή τους. 

Σε  περίπτωση  γιορτής  το  ωράριο  διαμορφώνεται,  δηλαδή  συνήθως  ορίζεται  η

διάρκεια της γιορτής και την ημέρα εκείνη δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

Οι σχολικές, εθνικές καιθρησκευτικές γιορτές,  οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι

άλλες  σχολικές  δραστηριότητες  των  μαθητικών  κοινοτήτων,  η  συμμετοχή  στα

προγράμματα  της  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και  των  άλλων  καινοτόμων

σχολικών προγραμμάτων εκτελούνταισύμφωνα με τις  σχετικές εγκύκλιους και υπό

την  επίβλεψη  και  τις  οδηγίες  των  υπεύθυνων  εκπαιδευτικών  των  εορτών,  των

εκδηλώσεων και του εκπαιδευτικού Φ.Α.

Όσον αφορά στις παρελάσεις οι μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η βασική

τους ιδιότητα είναι η μαθητική και ότι κατά δεύτερον είναι μέλη άλλων πολιτιστικών

σωματείων,  προσκόπων,  κλπ.  Οπότε  είναι  καλό  να  ενθαρρύνονται  από  την

οικογένεια να παρελαύνουν υπό τη σημαία του σχολείου και όχι άλλου σωματείου ή

συλλόγου.  Σε  περίπτωση  που  ο/η  μαθητής/τρια  επιλέξει  να  παρελάσει  σε

σχηματισμό διαφορετικό του σχολείου, ο γονέας θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς

το σχολείο για τη  επιλογή του αυτή.   

Σε περίπτωση  που κάποιο παιδί αποφοιτήσει από το σχολείο και δεν προτίθεται να

χρησιμοποιήσει τη στολή του σχολείου ως καθημερινό ρούχο, ενώ δεν ακολουθεί



αδελφός/ή που φοιτά ή πρόκειται να φοιτήσει στο σχολείο, καλό είναι να παραδίδει

τη  στολή  της  παρέλασης  (στο  σύνολο  ή  μέρος  της)  στο  σχολείο  για  να

εξυπηρετούνται οι μελλοντικοί μαθητές και μαθήτριες που έχουν ανάγκη.  

3.8 Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των

μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR),

επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία

και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά

είναι  όλα  εκείνα  τα  εμβόλια  που  είναι  ενταγμένα  στο  Εθνικό  Πρόγραμμα

Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του

Βιβλιαρίου  Υγείας  ή  άλλο  στοιχείο  από  το  οποίο  αποδεικνύεται  ότι  έγιναν  τα

προβλεπόμενα εμβόλια.

Λειτουργία Κυλικείου

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να

διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας

των  μαθητών/μαθητριών  και  τη  δημιουργία  ενός  υποστηρικτικού  σχολικού

περιβάλλοντος  σε  θέματα  υγιεινής  διατροφής.  Ενδεικτικά  κατάλληλα  προϊόντα:

Φρούτα  και  λαχανικά  εποχής  (αποξηραμένα  φρούτα,  φυσικοί  χυμοί,  σαλάτες,

φρουτοσαλάτες  κ.λπ.),  γαλακτοκομικά  (γάλα,  γιαούρτι,  τυριά  κ.λπ.),

αρτοσκευάσματα(κουλούρι,  φρυγανιές,  μουστοκούλουρα,  μπάρες  δημητριακών,

σταφιδόψωμο κ.λπ.).

4.Επικοινωνία και Συνεργασία 
Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

4.1 Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-
οικογένειας

Πολύ  σημαντική  παράμετρος  της  συνολικής  λειτουργίας  του  σχολείου  και  του

κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία

με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η

εμπιστοσύνη  του  παιδιού  στο  σχολείο  ενισχύεται  από  τη  θετική  στάση  των

γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη

δασκάλα  της  τάξης.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  κοινά  αποδεκτή  λύση  ή



συνεννόηση, απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου.

4.2  Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχολείου και 
γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους

εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 Στην  αρχή  του  διδακτικού  έτους,  όπου  λαμβάνει  χώρα  ενημέρωση  για

ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 Μια  φορά  τουλάχιστον  τον  μήνα  σε  προκαθορισμένη  από  τον/την

εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή

και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών:

Τάξη - Μάθημα Εκπαιδευτικός Ημέρα του μήνα Ώρες

Α Αντωνιάδου Βασιλική 1η Δευτέρα 13:15-14:00

Β1 Τριανταφυλλίδης Θωμάς 1η Τρίτη 13:15-14:00

Β2 Πολυχρονίδου Παρέσσα 1η Τετάρτη 13:15-14:00

Γ Καραγιάννη Γεωργία 1η Δευτέρα 12:30-14:00

Δ Γούναρη Άννα 1η Παρασκευή 12:30-14:00

Ε Τσιρέλη Μάρθα 1η Δευτέρα 12:30-14:00

ΣΤ1 Μπιτζάλα Δήμητρα 1η Τρίτη 13:15-14:00

ΣΤ2 Παπαβασιλείου Γεώργιος 1η Τρίτη 12:30-14:00

Φυσική Αγωγή Γρέδης Ιορδάνης 1η Τρίτη 13:15-14:00

Αγγλικά Μουταφίδου Μαρία 1η Τετάρτη 12:30-14:00

Γαλλικά Χρυσουλίδου Χαρίκλεια 1η Παρασκευή 13:15-14:00

Πληροφορική Τσιάτσης Θεόδωρος 1η Τρίτη 13:15-14:00

Θεατρική Παιδεία Ζηβανού Ελένη 1η Παρασκευή 13:15-14:00

Ολοήμερο Πρόγ. Τσολαΐδης Παναγιώτης 1η Πέμπτη 12:30-13:15

Ολοήμερο Πρόγ. Γεωργιάδου Παρασκευή 1η Τετάρτη 11:45-13:15

Τμήμα Ένταξης Καλφοπούλου Παναγιώτα 1η Δευτέρα 12:30-13:15



 Κάθε  φορά  που  ο/η  εκπαιδευτικός  της  τάξης  κρίνει  αναγκαία  μια  έκτακτη

συνάντηση.

 Κατά την επίδοση του Ελέγχου Προόδου ανά τρίμηνο.

 Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, οπότε πραγματοποιείται

παιδαγωγικήσυνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες

των  μαθητών/μαθητριών,  προκειμένου  να  ενημερωθούν  για  την  πρόοδο  των

παιδιών τους.

 Κατά  την  ολοκλήρωση  του  σχολικού  έτους  για  τους  τίτλους  προόδου  –

σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται  μόνο κατά τις

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και κατόπιν

τηλεφωνικής επικοινωνίας, για το ενδεχόμενο απρόβλεπτου γεγονότος. 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και

να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το σχολείο να

έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για

την  αποστολή  ενημερωτικών  σημειωμάτων  ή/και  βεβαιώσεων  για  την

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών

θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται το

ιστoλόγιο (blog) του σχολείου για να ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα για θέματα

του σχολείου. 

Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα

που  έχουν  εξουσιοδοτήσει  να  είναι  άμεσα  διαθέσιμοι  σε  επικείμενες  έκτακτες

περιπτώσεις,  όπως  και  να  ενημερώνουν  τη  Διεύθυνση του σχολείου για  θέματα

αλλαγής επιμέλειας/κηδεμονίας παιδιών και δικαιώματος επίσκεψης. 

Προσαρμογές έκτακτων συνθηκών

— Σε  περίπτωση  που  εφαρμόζεται  η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  οι  γονείς-

κηδεμόνες ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), πλατφόρμας

Webex ή προσωπικού τηλεφώνου στις ώρες και μέρες που έχουν οριστεί από τους

εκπαιδευτικούς με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

— Η επίδοση του Ελέγχου Προόδου ανά τρίμηνο μπορεί  να πραγματοποιείται

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail).

4.3 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε σχολείου συγκροτούν τον

Σύλλογο  Γονέων  &  Κηδεμόνων,  που  φέρει  την  επωνυμία  του  σχολείου  και

συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας

σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για

αυτό  είναι  σημαντική  η  συμμετοχή  όλων  των  γονέων/κηδεμόνων.  Βρίσκεται  σε

άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Προϊστάμενο, τον Σύλλογο Διδασκόντων

του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.



4.4 Σχολικό Συμβούλιο
Σε  κάθε  σχολική  μονάδα  λειτουργεί  το  επταμελές  Σχολικό  Συμβούλιο,  το  οποίο

αποτελείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος

του Σχολικού Συμβουλίου (και αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής

μονάδας),  δύο  εκπρόσωπους  του  Δήμου,  ο  ένας  εκ  των  οποίων  είναι  αιρετός

εκπρόσωπος  του  Δήμου  και  είναι  ο  Αντιπρόεδρος  του  Σχολικού  Συμβουλίου  (ο

δεύτεροςείναι  υπάλληλος της  Διεύθυνσης ή του  Τμήματος  Παιδείας  του  Δήμου),

τρεις  εκπαιδευτικούς  της  σχολικής  μονάδας  και  έναν  εκπρόσωπο  του  Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων.

 Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και

προτείνει  παρεμβάσεις  για  την  επίλυση  θεμάτων  που  αφορούν  στον  τρόπο

οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  διαδικασίας  της  σίτισης,  στην  υγιεινή,  στην

ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα

βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

4.5 Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό,  συνεργατικό,  συμπεριληπτικό  και  δημοκρατικό  σχολείο  έχει  ανάγκη

από τη σύμπραξη όλων: μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει

στην αποστολή του.

5. Πολιτική του σχολείου προστασίας από 
πιθανούς κινδύνους

5.1 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι  φυσικές  καταστροφές  παρουσιάζουν  αυξητική  τάση  τα  τελευταία  χρόνια  με

ποικίλες  συνέπειες  στο  ανθρωπογενές  περιβάλλον.  Οι  σχολικές  μονάδες,  ως

λειτουργικοί  χώροι  φιλοξενίας  και  δραστηριοποίησης  ευάλωτης  ομάδας  του

πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται

τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον

Σύλλογο  Διδασκόντων,  προβαίνει  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  που

προβλέπονται  για  την  αντιμετώπιση  των  έκτακτων  αναγκών  εντός  του  σχολικού

χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες  για τους βασικούς κανόνες

και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους

αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/

κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.



Τέλος,  σε  καταστάσεις  πανδημίας  ή  ακραίων-επικίνδυνων  φαινομένων  οι

εκπαιδευτικοί,  μαθητές/μαθήτριες,  γονείς/κηδεμόνες,  Διευθυντές/Διευθύντριες,

Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  και  να  ακολουθούν

ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ,

ΥΠΑΙΘ,  Υπουργείο  Πολιτικής  Προστασίας,  κ.λπ.  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της

σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

5.2 Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

  Σε περίπτωση κινδύνου, το σχολείο εκκενώνεται σύμφωνα με σχέδιο, το οποίο έχει

εκπονηθεί  και  εγκριθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1/07-099-2022Πράξη  του  Συλλόγου

Διδασκόντων και εφαρμόζεται κατά τις  ασκήσεις που πραγματοποιούνται  για την

καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών.

Κατά  τη  διαδικασία  εκκένωσης  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  είναι  υπεύθυνοι  για  την

εκκένωση της  αίθουσας  στην οποία διδάσκουν εκείνη την  ώρα,  σύμφωνα με τις

οδηγίες που υπάρχουν στο Σχέδιο Εκκένωσης. 

Εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών ακολουθώντας την αρχή της

εγγύτητας των αιθουσών σε σχέση με την έξοδο, δηλαδή εκκενώνονται πρώτα τα

τμήματα που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο.

Σε  κάθε  τάξη  είναι  αναρτημένα  τα  σχέδια  διαφυγής  προς  τον  ασφαλή  χώρο

συγκέντρωσης και οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες

των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί

από  τις  Αρχές  διακοπή  της  λειτουργίας  των  σχολικών  μονάδων  θα  πρέπει  να

παραλάβουν  τα  παιδιά  τους  από  τον  προεπιλεγμένο  χώρο  συγκέντρωσης  του

σχολείου.

5.3 Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Κάτοψη Χώρου Συγκέντρωσης



5.4 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Covid19

Υπεύθυνος  διαχείρισης  Covid19,  για  το  σχολικό  έτος  2022-23  αναλαμβάνει  ο

Διευθυντής του σχολείου, με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή.

Καθήκοντά του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται:

➢ Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την αναγνώριση

και διαχείριση ύποπτου κρούσματος λοίμωξης Covid-19

➢ Επικοινωνία  με  την  οικογένεια,  τη  Διεύθυνση  ΠΕ  Κιλκίς,  τη  Διεύθυνση

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, του

ΕΟΔΥ, την ομάδα taskforce του ΥΠΑΙΘ, ιχνηλάτησηκαι παροχή πληροφοριών

➢ Καταγραφή των απουσιών και άλλων στοιχείων ύποπτων ή επιβεβαιωμένων

περιστατικών, και επικοινωνία με τις οικογένειες

➢ Διαμόρφωση χώρου σε ασφαλή χώρο υποδοχής ύποπτου κρούσματος (χώρος

απομόνωσης)



➢ Έλεγχος της απολύμανσης και του εξαερισμού όλων των χώρων του σχολείου

➢ Διάθεση  αντισηπτικών  και  απολυμαντικών  σε  όλους  τους  χώρους  του

σχολείου

➢ Ανάρτηση ενημερωτικών αφισών για την προστασία από τον ιό.

➢ Τακτική  υπενθύμιση  σε  όλα  τα  μέλη  της  σχολικής  κοινότητας  της

αναγκαιότητας τήρησης των μέτρων.

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- 
Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται  στην ισχύουσα νομοθεσία και  στις

σύγχρονες  παιδαγωγικές  και  διδακτικές  αρχές.  Η  τήρησή  του  από  όλους  τους

παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό

προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον

διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του

σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για

να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα  που  ανακύπτουν  και  δεν  προβλέπονται  από  τον  Κανονισμό,

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων,

σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική

νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι  γονείς/κηδεμόνες  των  μαθητών  και  μαθητριών  ενημερώνονται  ηλεκτρονικά

σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

Κιλκίς, 04/10/2022 Ο Διευθυντής του
Σχολείου

 Παναγιώτης
Καπίδης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο Συντονιστής Ο Διευθυντής



Εκπαιδευτικού
Έργου

Του 4ου ΠΕΚΕΣ
Κεντρικής

Μακεδονίας

ΠΑΥΛΟΣ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Ημερομηνία:

Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κιλκίς

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ
Ημερομηνία:

Πηγές

● Ν.4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

● ΠΔ  79/2020,  «Οργάνωση  και  λειτουργία  νηπιαγωγείων  και  δημοτικών

σχολείων»

● Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού  έργου  Νηπιαγωγείων  και  Δημοτικών

Σχολείων για το σχολικό 

έτος  2019-2020  (Η  Εγκύκλιος  για  Νηπιαγωγεία  σε  μορφή  pdf,  Η  Εγκύκλιος  για

Δημοτικά Σχολεία σε μορφή pdf)

● Σχολικός Οδηγός - Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών



των  Δημόσιων  Νηπιαγωγείων  και  Δημοτικών  Σχολείων  -  Υπουργείο  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων

 120125/ΓΔ4/12-09-2020   Διαβίβαση  Πρωτοκόλλου  Διαχείρισης  ύποπτων  ή

επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 “Αρχές διαχείρισης ύποπτων ήΑρχές διαχείρισης ύποπτων ή

επιβεβαιωμένων  περιστατικών  λοίμωξης  COVID-19  σε  σχολικές  μονάδες  12

Σεπτεμβρίου 2020” 

 Φ.7/ΦΜ/73996/Δ115-6-20  «Ενέργειες  προγραμματισμού  του  εκπαιδευτικού

έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός

λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού

έτους 2019-2020» 

 ΚΥΑ με αρ.πρωτ.113701/ΓΔ4/02-09-2020 με θέμα:  Μέτρα προστασίας για την

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

 Φ.201.011.394.Α1/  11.09.2020 “Αρχές διαχείρισης ύποπτων ήΕφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και

Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες.

• «Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  σχολικών  μονάδων  Α/θμιας  και

Β/θμιαςΕκπ/σης»  με  ΦΕΚ  Β΄  491/09-02-2021  που   δημοσιεύτηκε  με  αρ.  πρωτ.

13423/ΓΔ4/04-02-2021, τις

• Οδηγίες του ΕΟΔΥ (Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-Cov-2 (COVID-19), τις

Οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία, 31 Αυγούστου 2020)

• ΚΥΑΑριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/ΦΕΚ4187/10-09-2021 και εγκύκλιος Φ.7/51340/

Δ1/10-05-2021  του  Υ.ΠΑΙ.Θ  με  θέμα  «Ενέργειες  Προγραμματισμού  του

Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022».

• 797/ΓΔ4/05-01-2021  εγκύκλιος  του  ΥΠΑΙΘ  με  θέμα:  «Επαναλειτουργία

σχολικών μονάδων Π/θμιαςΕκπ/σης και σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Α/θμιας

και Β/θμιαςΕκπ/σης»

• Δ1 / ΓΠ οικ.986/8.1.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: Συστάσεις

για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό

των εσωτερικών χώρων τους  κατά τη  χειμερινή περίοδο  με  απώτερο σκοπό τον

περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2.

• Καθηκοντολόγιο  Εκπαιδευτικών  (ΦΕΚ  1340/2002  –

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

• Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων-ΥΠΕΠΘ. 
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