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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

του 9ου Δημοτικοφ χολείου  Κορυδαλλοφ 

για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 
 

Α. Ειςαγωγή 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) 

επιδιϊκει να εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για 

να πραγματοποιείται όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται 

όςο γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα 

(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοί, άλλο επιςτθμονικό/βοθκθτικό προςωπικό, 

γονείσ/κθδεμόνεσ). 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν 

εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία των δθμόςιων Σχολείων, ενςωματϊνει αποδεκτζσ 

παιδαγωγικζσ αρχζσ και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του 

9ου Δθμοτικοφ Σχολείου Κορυδαλλοφ. 

 

1. Σφνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ 

 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

Διευκφντριασ του Σχολείου κ. Κωτςιανοφλθ Διμθτρασ με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν 

του Συλλόγου Διδαςκόντων, των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων του 9ου Δ.Σ. Κορυδαλλοφ,  κακϊσ και εκπροςϊπου του Διμου 

Κορυδαλλοφ Αντιδιμαρχου Ραιδείασ κ. Τηζρπου Κυριάκου. Ζχει εγκρικεί από τθ 

Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου κ.  Εγγλζηου φωτεινι, που ζχει τθν παιδαγωγικι 

ευκφνθ του ςχολείου μασ κακϊσ και από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ κ. Νανόπουλου 

Αλζξανδρου (Αρικμ. 13423/ΓΔ4/9-2-2021 Απόφαςθ ΥΡΑΙΘ - ΦΕΚ Β 491/2021). 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 

κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται με τθν ζναρξθ του 

ςχολικοφ ζτουσ ςτον ιςτότοπο του Σχολείου  blogs.sch.gr/9dimkoryd/. Μια ςυνοπτικι 

μορφι του διανζμεται και ςυηθτείται διεξοδικά ςε όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του 

Σχολείου. 

Θ 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. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ 

προβλεπόμενθσ από τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να 

ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ του Σχολείου και τισ, κατά 

καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του. 



2. Ταυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ 

 

Το 1964 ιδρφεται το 9ο 6/ξιο δημοτικό ςχολείο Κορυδαλλοφ(ΦΕΚ 206/10-11-64), 

ςτην περιοχή Σχιςτό Κορυδαλλοφ ςτην οδό Επαμεινϊνδα και Αιςχφλου. Για το νζο 

διδακτήριο του 9ου Δ.Σχ  (ΦΕΚ 394Δϋ3-8/9/83) ςτην οδό Ηςιόδου, εγκρίθηκε 

Μελζτη με αρ.19410/14-11-1988 από τον Οργανιςμό Σχολικϊν Κτιρίων. Το 1989  

άρχιςε η οικοδόμηςη του υπάρχοντοσ παλαιοφ διϊροφου διδακτηρίου (ιςόγειο, 1οσ 

όροφοσ, 2οσ όροφοσ/παλαιά πτζρυγα). Το 2010 ανεγζρθηκε η νζα πτζρυγα (ιςόγειο, 

1οσ όροφοσ και ζτςι προζκυψε το 9ο Δημοτικό ςχολείο Κορυδαλλοφ  ςτη ςημερινή 

του μορφή κατόπιν Μελζτησ του Οργανιςμοφ Σχολικϊν Κτιρίων με αρ.14567/29-5-

09. 

 

Από τότε μζχρι ςιμερα ζχουν αλλάξει πολλά. Το κτίριο ανακαινίςτθκε, οι αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ εξοπλίςτθκαν με ςφγχρονο τεχνολογικό εξοπλιςμό, για τισ ανάγκεσ τθσ 

διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, δθμιουργικθκε ςφγχρονο εργαςτιριο πλθροφορικισ, 

υπάρχει αίκουςα πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, ιδρφκθκε ςχολικι βιβλιοκικθ κ.ά. Ο 

αφλειοσ χϊροσ είναι ενιαίοσ, μεγάλοσ με γιπεδο μπάςκετ και κιπο ςε δφο πλευρζσ . 

 

Πραμά μασ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςχολείου, όπου εκπαιδευτικοί και 

μακθτζσ/μακιτριεσ εργάηονται με αφοςίωςθ, δθμιουργικότθτα και ελευκερία μζςα ς’ 

ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ κι αλλθλοβοικειασ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου προτρζπουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να αξιοποιοφν 

ςτον φψιςτο βακμό τισ ικανότθτζσ τουσ και ν’ αναπτφςςουν δεξιότθτεσ που κα 

ςυμβάλλουν ςτθν ουςιαςτικι ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία του αφριο ωσ ενεργοί πολίτεσ 

και ςτθ ςυνφπαρξι τουσ με τουσ άλλουσ ωσ ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ. 

Ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να αγαποφν και να ςζβονται τον εαυτό τουσ, τον 

ςυνάνκρωπό τουσ , τον τόπο μασ, τον πλανιτθ μασ. 

 

Ριςτεφουμε ςε ζνα ςχολείο ανοιχτό ςτθν κοινωνία, που κα ςυνεργάηεται αρμονικά 

με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τθν τοπικι κοινότθτα. Ζνα ςχολείο που κα καλλιεργεί τθν 

αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τον ςεβαςμό προσ τουσ άλλουσ και τθν ευαιςκθςία για 

το περιβάλλον. Ζνα ςχολείο, όπου κάκε παιδί κα γεφεται τθ χαρά τθσ μάκθςθσ με 

αςφάλεια, κα χαίρεται το παρόν και κα προετοιμάηεται για το μζλλον. 

 

3. Επικοινωνία με το Σχολείο 

 

Τηλζφωνο : 2104955197 

Email: mail@9dim-koryd.att.sch.gr 

Ιςτοςελίδα: blogs.sch.gr/9dimkoryd/ 

 



Β. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

 

Σκοπόσ του δθμοτικοφ ςχολείου είναι θ ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ 

ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν δυνάμεων των μακθτϊν / μακθτριϊν, 

ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να 

ηιςουν δθμιουργικά (άρκρο 1, Ν.1566/1985). 

Βαςικοί ςτόχοι του Σχολείου είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν τθν 

προςωπικότθτά τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και να 

αποκτιςουν δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία και ταυτόχρονα αποτελοφν δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο 

αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, ο αμοιβαίοσ 

ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε 

κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, 

κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ. 

Το ςχολείο είναι ο χϊροσ που οι μακθτζσ/μακιτριεσ ηουν πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, 

ςκζφτονται, δθμιουργοφν, παίηουν, κάνουν φιλίεσ, διαμορφϊνουν τον χαρακτιρα τουσ, 

υιοκετοφν ςτάςεισ και αξίεσ ηωισ. Οφείλει να αφινει περικϊρια για αυτόνομθ 

λειτουργία των μακθτϊν μακθτριϊν, προάγοντασ τθ ςυνζπεια και τθν υπευκυνότθτα. 

Για να υλοποιθκεί αποτελεςματικά το πολυδιάςτατο ζργο του ςχολείου είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ φπαρξθ κανόνων. Ο Κανονιςμόσ, 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, μεκοδικι και 

αποτελεςματικι λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα που 

προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προκλιςεισ και 

ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν, και 

άλλων πρακτικϊν. 

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. 

 Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ αξιοπρεπϊν και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν 

διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και εργαςίασ. 

 

 



Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ του Σχολείου δεν υποκακιςτά τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία αναφορικά με τθ λειτουργία του ςχολείου, αλλά είναι πλιρωσ 

εναρμονιςμζνοσ με αυτιν και με αυτι ςτοιχίηεται ςε όςα κζματα δεν περιλαμβάνονται 

ρθτά ςτθ κεματολογία του. 

 

Γ. Λειτουργία του χολείου 

 

1. Ωράριο του Σχολείου 

 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 

ολοιμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ αντικειμζνου κακϊσ 

και θ ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

αποφάςεισ του Υ.ΡΑΙ.Θ.  

Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ – κθδεμόνεσ και ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/μακιτριεσ με 

τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Σχολείου: 

blogs.sch.gr/9dimkoryd/). 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 το πρόγραμμα του ςχολείου μασ διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ (άρκρο 11, ΡΔ79/2017): 

Πρωινή Ζϊνη 

(μόνο για τουσ μαθητζσ/μαθήτριεσ του ςχολείου που ςυμμετζχουν ςτην Πρωινή Ζϊνη) 

 υποδοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 07:00- 07:15 

 διάρκεια προγράμματοσ Ρρωινισ Ηϊνθσ: 07:15-08:00 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

 υποδοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 08.00- 08:15 

 ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου: 08:15 

 λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ - αποχϊρθςθ μακθτϊν/μακθτριϊν: 13:15 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

(μόνο για τουσ μαθητζσ και τισ μαθήτριεσ του ςχολείου που ςυμμετζχουν ςτο Ολοήμερο) 

 ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:20 

 μερικι λιξθ λειτουργίασ Ολοιμερου: 15:00 

 λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00. 

 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν που είναι εγγεγραμμζνοι/εσ ςτο 

Ολοιμερο πρόγραμμα δθλϊνουν από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ τθν ακριβι ϊρα 

αναχϊρθςθσ από το ςχολείο είτε ςτισ 15:00 είτε ςτισ 16:00, κακϊσ και τουσ ςυνοδοφσ 

που παραλαμβάνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ από το ςχολείο, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθ με αρ. πρωτ. Φ.7/51340/Δ1/10-5-2021 εγκφκλιο του Υ.ΡΑΙ.Θ, με 

κζμα:  «Ενζργειεσ Ρρογραμματιςμοφ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου των Δθμοτικϊν Σχολείων 

για το ςχολικό ζτοσ 2021- 2022 – Ρρογραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου 

Ρρογράμματοσ – Λιξθ διδαςκαλίασ μακθμάτων ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021». 



 

2. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 

 

Προςζλευςη 

 

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν 

εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου γενικότερα, είναι δε μαηί με τθν υπθρεςία των 

εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν ο μθχανιςμόσ εκείνοσ που προςτατεφει τθν αςφάλεια 

των μακθτϊν/μακθτριϊν και του προςωπικοφ του ςχολείου. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ για τον περιοριςμό 

ςυγχρωτιςμοφ των γονζων/κθδεμόνων και εφαρμόηοντασ τα μζτρα αποφυγισ διάδοςθσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19, θ προςζλευςθ και θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν / μακθτριϊν κα 

γίνεται ςε διαφορετικζσ ϊρεσ και από διαφορετικζσ ειςόδουσ/εξόδουσ (άρκρο 2, παρ. 2, 

Αρικμ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 969/8-1-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 23/2021), ωσ εξισ: 

 

ΡΟΣΕΛΕΥΣΘ  

 Κάτω/Νότια Είςοδοσ (Θςιόδου 25) Αυλι – 

Τμιματα: Α1,Α2,Γ1,ΣΤ3 (Ιςογείου) και Ε1,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2 (Β’ ορόφου) 

 Ράνω/Βόρεια Είςοδοσ (Ρεηόδρομοσ Εκκλθςίασ Αγίου Δθμθτρίου) – 

Τμιματα: Β1,Β2,Β3,Γ2,Γ3,Δ1,Δ2,Δ3 (Α’ ορόφου) 

ΑΡΟΧΪΘΣΘ (Σε δφο χρονικζσ φάςεισ) 

 Κάτω/Νότια Είςοδοσ (Θςιόδου 25) Αυλι – 

Τμιματα: Α1,Α2,Γ1,ΣΤ3 (Ιςογείου) και Ε1,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2 (Β’ ορόφου) 

 Ράνω/Βόρεια Είςοδοσ (Ρεηόδρομοσ Εκκλθςίασ Αγίου Δθμθτρίου) – 

Τμιματα: Β1,Β2,Β3,Γ2,Γ3 (Α’ ορόφου) 

 Βοθκθτικι (Βόρεια) Είςοδοσ (Σκαλιά Ρεηόδρομου Εκκλθςίασ Αγίου Δθμθτρίου) – 

Τμιματα: Δ1,Δ2,Δ3,(Α’ ορόφου) 

  

Οι μακθτζσ/ μακιτριεσ των Αϋ και Βϋ τάξεων κα ςχολάνε ςτισ 13:05ϋκαι κα 

εξζρχονται από τισ παραπάνω εξόδουσ. 

Πλοι/όλεσ οι μακθτζσ/ μακιτριεσ των τάξεων Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ κα αποχωροφν από το 

ςχολείο ςτισ 13:15ϋ και κα εξζρχονται από τισ παραπάνω εξόδουσ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ που είναι υπεφκυνοι, υποδζχονται τουσ μακθτζσ και 

τισ μακιτριεσ ςτισ ειςόδουσ του Σχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. 

(Για το ςχολικό ζτοσ 2021-22, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΥΡΑΙΘ, οι μακθτζσ-μακιτριεσ 

μεταβαίνουν κατευκείαν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, όπου τουσ υποδζχονται οι 

εκπαιδευτικοί τθσ 1θσ διδακτικισ ϊρασ και δεν παραμζνουν ςτον αφλειο χϊρο. Κατά τθ 

διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ 

άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. Μετά το θχθτικό ςιμα (κουδοφνι), οι 



είςοδοι-ζξοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 8:15 με ευκφνθ των εφθμερευόντων και 

παραμζνουν κλειςτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου (άρκρο 18, παρ. Β1 

& Β3, ΡΔ79/2017). Θ προςευχι, φζτοσ λόγω των μζτρων αποφυγισ διάδοςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, γίνεται ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ (Φ12/119396 /Δ1/11-09-2020 

Εγκφκλιοσ του ΥΡΑΙΘ). 

Σε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ, ο γονζασ/κθδεμόνασ ενθμερϊνει το 

ςχολείο (τθλεφωνικά). Εάν αυτό επαναλαμβάνεται ςυχνά, γίνεται ςφςταςθ ςτον 

γονζα/κθδεμόνα, τονίηοντασ τθν παιδαγωγικι διάςταςθ τθσ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ ςτο 

ςχολείο. 

 

Αποχώρηςη 

 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν από το ςχολείο πριν 

τθ λιξθ των μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ 

κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο 

γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο Σχολείο και να ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι 

του. Επίςθσ, ο γονζασ/κθδεμόνασ που κα χρειαςτεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του 

πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. Σε κάκε 

περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ μακθτι/τριασ από το ςχολείο, ενθμερϊνεται ο 

γονζασ/κθδεμόνασ και του ηθτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ ςυμπλθρϊνοντασ ςχετικό ζντυπο 

που τθρείται ςτο ςχολείο (άρκρο 12, παρ. 10, ΡΔ79/2017). 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι 

τουσ περιμζνουν τον γονζα/κθδεμόνα τουσ και δε φεφγουν ποτζ από το Σχολείο χωρίσ τθ 

ςυνοδεία τουσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των 

μακθτϊν και των μακθτριϊν και παραμζνουν ζξω από τισ ειςόδουσ του ςχολείου, χωρίσ 

να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία αποχϊρθςθσ. Κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν προςζλευςθ 

των ςυνοδϊν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν που 

ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμά τουσ αλλά και αυτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο 

Ρρόγραμμα. Σε περιπτϊςεισ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, θ αποχϊρθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν γίνεται από τισ ίδιεσ εξόδουσ, ςταδιακά,  ϊςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ 

ζκκεςθ γονζων και μακθτϊν / μακθτριϊν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ δίχωσ να τεκεί ςε 

κίνδυνο θ αςφάλεια των μακθτϊν / μακθτριϊν. 

Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν πριν και μετά το ωράριο λειτουργίασ του 

ςχολείου τόςο ςτο πρωινό ωράριο (πριν τισ 7:00πμ και μετά τισ 1:15μμ) όςο και ςτο 

Ολοιμερο (μετά τισ 3μ.μ. και 4μ.μ.) βαραίνει αποκλειςτικά τον γονζα/κθδεμόνα. Οι 

γονείσ-κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των παιδιϊν τουσ και να 

ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ (θλεκτρονικζσ και ζντυπεσ) του ςχολείου. Οι 

ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ / τισ μακιτριεσ κατά τθν αναχϊρθςι τουσ, τουσ 

περιμζνουν ζξω από τθν είςοδο του ςχολείου και πρζπει να προςζρχονται ζγκαιρα για 

τθν παραλαβι τουσ, τθρϊντασ τα προβλεπόμενα μζτρα λόγω Covid-19. 

 



3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

 

Το Σχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τθ 

νομοκεςία (άρκρο 11, ΡΔ79/2017) και τισ εγκυκλίουσ του Υ.ΡΑΙ.Θ. και εξειδικεφεται από 

τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα (ΕΩΡ) 

εφαρμόηονται όπωσ παρακάτω: 

ΔΙΑΘΩΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΩΙΝΘ ΗΩΝΘ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

7:00 - 7:15 15ϋ Ρρωινι υποδοχι 

7:15 - 8:00 45’ Ρρόγραμμα Ρρωινισ Ηϊνθσ 

8:00 - 8:15 15ϋ Ρροςζλευςθ μακθτϊν/τριϊν 

 

ΒΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:16 ΤΜΘΜΑΤΑ (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ) 

ΩΡΕ ΕΙΟΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1θ 8:15-9:00 45’ 

2θ 9:00-9:40 40’ 

Διάλειμμα 20 λεπτϊν 

3θ 10:00-10:45  45’ 

4θ 10:45-11:30  45’ 

Διάλειμμα 15 λεπτϊν 

5θ 11:45 12:25 40’ 

Διάλειμμα 10 λεπτϊν 

6θ 12:35 13:15 40’ 

 

ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 5 ΣΜΘΜΑΣΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε,τ) 

ΩΕΣ ΔΙΑΚΕΙΑ  

13:15 - 13:20 5ϋ Μετάβαςθ ςτισ αίκουςεσ ςίτιςθσ 

13:20 - 14:00 40’ Ρρόγραμμα Διατροφικισ Αγωγισ 

14:00 - 14:15 15ϋ Διάλειμμα 

14:15 - 15:00 45ϋ 1θ διδακτικι ϊρα  

15:00 - 15:15 15ϋ Διάλειμμα – Δυνατότθτα ενδιάμεςθσ αποχϊρθςθσ 

15:15 - 16:00 45ϋ 2θ διδακτικι ϊρα 

16:00  Λιξθ Ολοιμερου Ρρογράμματοσ – Αποχϊρθςθ 

μακθτϊν/τριϊν 

 

 



Δ. χολική και Κοινωνική Ηωή 

 

1. Φοίτηςη 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτικι και 

εποπτεφεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ 

κακθμερινζσ απουςίεσ και τισ καταχωρίηει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

(άρκρο 13, παρ. 1, ΡΔ79/2017). Θ ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, 

δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των μακθτϊν/τριϊν, οδθγεί ςε 

φτωχά μακθςιακά αποτελζςματα και μπορεί να οδθγιςει ςε επανάλθψθ τθσ τάξθσ. Τθν 

ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν, 

φζρουν κατά τον νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

Πςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ 

και ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ 

Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ (Α.Δ.Υ.Μ.) για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ των τάξεων Α’ και Δ’ 

(Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, ΦΕΚ 1296 τ. Βϋ/2014). 

 

2. Σχολικοί χϊροι 

 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα 

περιουςιακά ςτοιχεία του Σχολείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό 

περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. Με το ίδιο ςκεπτικό υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ 

ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται 

μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. Φροντίδα όλων να διατθροφνται οι 

χϊροι κακαροί. 

 

3. Διάλειμμα 

 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, αναπροςαρμόηονται θ πρωινι προςευχι, τα 

διαλείμματα κακϊσ οι μακθτζσ/τριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, ςτον χϊρο που ζχει 

κακοριςτεί για κάκε τάξθ, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ και να μειϊνεται θ 

πικανότθτα ατυχθμάτων (Φ12/119396 /Δ1/11-09-2020 Εγκφκλιοσ του ΥΡΑΙΘ), λόγω των 

αναγκαίων μζτρων πρόλθψθσ διαςποράσ του ιοφ COVID-19, για τθν αποφυγι ανάμειξθσ 

μακθτϊν/τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ςτον προαφλιο χϊρο. 

Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται 

τελευταίοσ/τελευταία, αφοφ κλειδϊςει τθν αίκουςα. Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των 

μακθτϊν/τριϊν ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολείου. 

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μακθτζσ/τριεσ παραμζνουν με τον εκπαιδευτικό 

μζςα ςτθν τάξθ, εξζρχονται ςτουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ του ςχολείου ςτα ςθμεία που 

ορίηονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ για λόγουσ όπωσ φαγθτό, κακαρό αζρα, 

τουαλζτα κ.ά. πάντα με τθν επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ. 



Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και 

χρόνοσ ικανοποίθςθσ βιολογικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, πλφςιμο χεριϊν, τουαλζτα). Οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε 

πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ 

να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ του 

ςχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. 

Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ/μακιτριεσ προςζρχονται 

ςτουσ προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ για κάκε τάξθ, όπου τουσ 

παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τουσ οποίουσ ζχουν μάκθμα και τουσ ςυνοδεφουν 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ ι  ςτο προαφλιο ςε 

περίπτωςθ που ζχουν το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

 

4. Σχολική εργαςία 

 

Οι μακθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι 

διδακτικι διαδικαςία. Φζρνουν μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο 

ό,τι είναι απαραίτθτο για τθ ςχολικι εργαςία τουσ. Πταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία 

για το ςπίτι (κατ’ οίκον εργαςία) αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του/τθσ κάκε μακθτι/τριασ. Οι κατ’ οίκον 

εργαςίεσ ενίοτε αποτελοφν ςυμπλιρωμα τθσ εργαςίασ που γίνεται ςτθν τάξθ. Τα παιδιά 

μακαίνουν να εργάηονται μόνα τουσ, να δθμιουργοφν, να αυτενεργοφν, να είναι 

υπεφκυνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ του παιδιοφ τουσ, 

επιβλζποντάσ το. Στόχοσ είναι το παιδί να μάκει να μελετά αυτόνομα, όςον το δυνατό 

νωρίτερα, ακολουκϊντασ τθν πορεία τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ 

δεν διεκπεραιϊνουν τισ εργαςίεσ του παιδιοφ αντί αυτοφ και αποφεφγουν να του 

προκαλοφν άγχοσ. Θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει 

κοινό ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 

5. Συμπεριφορά - Δικαιϊματα - Υποχρεϊςεισ 

 

Θ Διευθφντρια 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνθ, 

ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

ςχολείου. 

 Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να 

εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ επίτευξισ τουσ. 

 Δθμιουργεί κλίμα αμοιβαίασ κατανόθςθσ και εκτίμθςθσ μεταξφ των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ και εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ και τθ ςυνεργαςία. 



 Ραρακινεί τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ενκαρρφνει 

τθν καινοτομία ςτθν τάξθ. 

 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. 

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 

εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν 

εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

 Συνεργάηεται με τουσ γονείσ και τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων ςε τακτικι 

βάςθ για κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ. 

 Είναι υπεφκυνθ, 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 και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ, με τθν κακοδιγθςθ των Στελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Ρροετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν το μάκθμά τουσ, εφαρμόηοντασ 

ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των 

μακθτϊν/μακθτριϊν και τισ ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

 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 παιδεία διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

 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. 



 Συνεργάηονται με τθ Διευκφντρια, τουσ γονείσ και τα αρμόδια Στελζχθ για τθν 

καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, 

ςεβόμενοι τθν προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τα διάφορα 

γνωςτικά αντικείμενα και τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο μζςω των διάφορων 

μορφϊν επιμόρφωςθσ και επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που 

παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και 

με τθν αυτοεπιμόρφωςθ. 

 

 

Σο βοηθητικό προςωπικό 

Το διοικθτικό προςωπικό, θ υπεφκυνθ γενικϊν κακθκόντων του διμου 

Κορυδαλλοφ, οι δφο κακαρίςτριεσ και θ ςχολικι τροχονόμοσ οφείλουν να βρίςκονται ςτο 

ςχολείο ςτο κακοριςμζνο ωράριο τουσ και να αςκοφν ςχολαςτικά τα κακικοντά τουσ.  

 Οι κακαρίςτριεσ οφείλουν να αςφαλίηουν τα υλικά εργαςίασ τουσ και να 

κρατοφν τθν αποκικθ τουσ  κλειδωμζνθ.  

 Απευκφνονται ςτθν Διευκφντρια για τα τυχόν προβλιματά τουσ. 

 Θ επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν/τριϊν ι των γονζων τουσ 

με τισ κακαρίςτριεσ ι τθ ςχολικι τροχονόμο, για ό,τι ςχετίηεται με το ζργο τουσ, 

γίνεται αποκλειςτικά και μόνο μζςω τθσ διευκφντριασ του ςχολείου. 

 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ 

 Φζρονται με ςεβαςμό προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Συμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία, ακολουκοφν 

τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ και ςζβονται το δικαίωμα των 

ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν τουσ 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. 

 Ρροςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου. Δεν 

ρυπαίνουν τον ςχολικό χϊρο, δεν γράφουν ςτουσ τοίχουσ, χρθςιμοποιοφν τα 

καλάκια απορριμμάτων και φροντίηουν να διατθροφν κακαροφσ τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και τισ τουαλζτεσ 

 Διατθροφν το κρανίο τουσ κακαρό και ςε άριςτθ κατάςταςθ. Κάκε τμιμα 

οφείλει, ςυλλογικά, να διατθρεί τθν αίκουςα του κακαρι και ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. 

 Ρου προκαλοφν φκορά ςτθν υλικι περιουςία του ςχολείου, ελζγχονται 

παιδαγωγικά, ενϊ οι γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ επιβαρφνονται με τα ζξοδα 

αντικατάςταςθσ. 

 Φροντίηουν τα ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν πολιτεία. 

 Μεταφζρουν ςτθν τςάντα τουσ μόνο τα απαραίτθτα βιβλία και τετράδια του 



κακθμερινοφ προγράμματοσ. Δεν μεταφζρουν ςτο ςχολείο αντικείμενα αξίασ ι 

όςα δεν χρειάηονται ςτο ςχολείο (κινθτά τθλζφωνα, θλεκτρονικά παιχνίδια, 

πολλά χριματα κλπ) (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010). 

 Δεν επιτρζπτεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα εντόσ του 

ςχολικοφ χϊρου, αλλά και οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι παιχνίδι 

που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ ι ιχου. 

 Αποφεφγουν τθν οποιαδιποτε μορφι βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι ψυχολογικι). 

 Ρροςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ 

διαδοχικά τα παρακάτω βιματα: 

1) Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ διαφορά. 

2) Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ ι ςτον 

εφθμερεφοντα. 

3) Απευκφνονται ςτθν Διευκφντρια ι ςτισ Υποδιευκφντριεσ. 

 Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, 

ψυχολογικισ ι και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και ακολουκοφν 

τα παραπάνω βιματα. 

 Συμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και θ ανακφκλωςθ υλικϊν. 

 Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ 

Σχολείου ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με 

ευγζνεια και ευπρζπεια. 

 Πταν υπάρχει ανάγκθ, ηθτοφν από τον/τθ δάςκαλό/α τουσ να επικοινωνιςει 

τθλεφωνικά με τουσ γονείσ τουσ. 

 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να 

ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

 Οι γονείσ μποροφν να δικαιολογοφν τισ απουςίεσ με Υπεφκυνθ Διλωςθ για 

απουςία 1-2 θμερϊν και με πιςτοποιθτικό γιατροφ ι ςχετικι βεβαίωςθ από 

δθμόςιο νοςοκομείο για απουςία μεγαλφτερθ από 3 μζρεσ. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ (ζντυπεσ, θλεκτρονικζσ μζςω 

email, αναρτθμζνεσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ι ςτθν ιςτοςελίδα του 

ςχολείου) ϊςτε να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του Σχολείου. 

 Τθροφν τισ προκεςμίεσ που κζτει το Σχολείο για διάφορα ηθτιματα (επιςτροφι 

αιτιςεων-δθλϊςεων κλπ). 

 Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του Συλλόγου 

Γονζων με τθ Διεφκυνςθ και τον Σφλλογο 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 τουσ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του ςχολείου. 

 Απαλλαγι από το μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, για 

λόγουσ υγείασ, κα πρζπει να αναφζρεται ςτο Ατομικό Δελτίο Υγείασ του μακθτι 

με υπογραφι του ςχετικοφ ιατροφ, ενϊ απαλλαγι από το μάκθμα τθσ 

Γυμναςτικισ για κακοριςμζνο χρόνο κα πρζπει να δικαιολογείται με 

πιςτοποιθτικό γιατροφ ι με βεβαίωςθ από δθμόςιο νοςοκομείο.  

 

6. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

 

Στισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/μακθτριϊν και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

πρζπει να καλλιεργείται ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, ο δθμιουργικόσ διάλογοσ, θ αποδοχι, θ 

αλλθλεγγφθ και θ ςυνζπεια. Θ ευγενισ άμιλλα είναι χριςιμθ. Εκείνο που πρζπει να 

αμβλφνεται είναι ο επικετικόσ ανταγωνιςμόσ. 

Καλλιεργείται ςτουσ μακθτζσ / ςτισ μακιτριεσ το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ ςε ό,τι 

αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου, ϊςτε να διατθρείται κακαρόσ. Επιπλζον 

ςεβαςμόσ και προςεκτικι χριςθ απαιτείται ςτθ ςχολικι περιουςία, δθλαδι ςτα 

εποπτικά μζςα και ςτθ λοιπι υλικοτεχνικι υποδομι. 

Αποκλίςεισ από τθν δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του ςχολείου, τουσ 

όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτον ςυμμακθτι, από όλα αυτά που το ςχολείο 

κζτει ωσ κανόνεσ λειτουργίασ του, κεωροφνται μθ αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ. 

Τα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο 

ςυνεργαςίασ των γονζων/κθδεμόνων με τον/τθν υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, 

τον Σφλλογο Διδαςκόντων, τθ Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθ Συντονίςτρια 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι 

αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των 

δικαιωμάτων του παιδιοφ. 

Το ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί με τζτοιον τρόπο 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. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται άμεςα από το Σχολείο για 

τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα 

αναλθφκοφν. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία 

και επιβεβλθμζνθ. 



7. Πρόληψη φαινομζνων Βίασ και Σχολικοφ εκφοβιςμοφ 

 

Κάκε είδουσ λεκτικι ι ςωματικι βία δεν είναι αποδεκτι, εκλαμβάνεται ωσ 

παραβατικι ςυμπεριφορά και ωσ τζτοια αντιμετωπίηεται με τουσ κατάλλθλουσ 

παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ. Σε περίπτωςθ που μακθτισ/μακιτρια βρεκεί αντιμζτωποσ 

με ςυμπεριφορζσ που ςυνιςτοφν ςχολικό εκφοβιςμό, απευκφνεται ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. Οι μακθτζσ /  μακιτριεσ επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ με 

τρόπο ειρθνικό. Δε φωνάηουν, δε χτυποφν, δεν εκβιάηουν και δε χρθςιμοποιοφν άςχθμεσ 

λζξεισ.  

Στο ςχολείο μασ, ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται δράςεισ για τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ. Θ ςυνεργαςία όλων των 

εκπαιδευτικϊν του ςχολείου, διακεματικά (με διάχυςθ ςε όλα τα μακιματα και τισ 

ειδικότθτεσ), λειτουργεί ςυμπλθρωματικά ςτθν πρόλθψθ και ςτθ διαχείριςθ πικανϊν 

φαινομζνων ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

Σε επίπεδο πρόλθψθσ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ/τριεσ με τον/τθ δάςκαλο/ δαςκάλα 

τουσ ςυντάςςουν το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ ςτθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ, για τθν 

καλφτερθ ςχζςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν μεταξφ τουσ και με τουσ /τισ 

εκπαιδευτικοφσ τουσ και ςτθν τιρθςθ των κανόνων τθσ τάξθσ και του ςχολείου.  

Για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ, υπάρχει ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια. 

Καλοφνται οι γονείσ των παιδιϊν ςτο Σχολείο (ι μζςω τθλεδιάςκεψθσ), για να 

ενθμερωκοφν ςχετικά με το φαινόμενο τθσ ενδοςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ, 

αξιοποιϊντασ τουσ Ψυχολόγουσ που βρίςκονται ςτο ςχολείο κάκε χρόνο. Ο/ Θ 

ψυχολόγοσ είναι διακζςιμοσ/θ και για εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι, όταν υπάρχει 

ανάγκθ.  

Στο 9ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ, οργανϊνονται (όταν οι ςυνκικεσ το 

επιτρζπουν) θμερίδεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ 

και τισ οικογζνειζσ τουσ. Τα τελευταία χρόνια ζχουν διοργανωκεί θμερίδεσ με κζμα τον 

Σχολικό και  Διαδικτυακό Εκφοβιςμό και τθν αντιμετϊπιςι του, ςε ςυνεργαςία με το 

«Χαμόγελο του Ραιδιοφ». Συνεργαηόμαςτε με το British Council ςτο πρόγραμμα:  

Σζβομαι τθ Διαφορετικότθτα «Λζμε όχι ςτον ςχολικό και διαδικτυακό εκφοβιςμό» 

 

8. Καινοτόμεσ πρακτικζσ που ζχουν υιοθετηθεί ςτο ςχολείο 

 

Το ςχολείο ζχει υιοκετιςει τισ ακόλουκεσ καινοτόμεσ πρακτικζσ: 

 

 Κατά τθ διετία 2019-2021, το ςχολείο ςυμμετείχε ςτο Διεκνζσ 

Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα ςφμπραξθσ Ελλάδασ – Κφπρου: 

«ΧΥΣΟΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ» (Ρράξθ 10 / 16-11-2018 Συλλόγου Διδαςκόντων). 

Το πρόγραμμα αυτό επαναλιφκθκε κατά τισ διετίεσ 2015-17 & 2017-19. 

 

 Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. (Για το ςχολικό ζτοσ 



2020-21, Ρράξθ 8 / 22-10-2020 Συλλόγου Διδαςκόντων, Ρρόγραμμα 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ: «Κλιματικι Αλλαγι. Ενεργόσ Ρολίτθσ ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ.» (ΣΤ τάξθ)).  

Ρρογράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (περιβαλλοντικά, πολιτιςτικά, 

αγωγισ υγείασ) πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο από εκπαιδευτικοφσ του 

9ου Δθμοτικοφ Σχολείου Κορυδαλλοφ. 

 

 Κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, το ςχολείο εξοπλίςτθκε από το ΥΡΑΙΘ και 

από το Διμο Κορυδαλλοφ με 14 tablet, για τισ ανάγκεσ τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ. 

 

 Εγκατάςταςθ βιντεοπροβολζων ςτισ περιςςότερεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

του ςχολείου. 

 

 Σχολικι Βιβλιοκικθ 

Στο ςχολείο υπάρχει και λειτουργεί θ ςχολικι βιβλιοκικθ, θ οποία από το 

ςχολικό ζτοσ 2018-2019 ζχει ενταχκεί ςτο Σφςτθμα Δικτφου Σχολικϊν 

Βιβλιοκθκϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΦΕΚ/688/28-2-2018, 

Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.), θ οποία ςε κακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ 

εβδομάδασ (Δευτζρα 9:40-10:45, Τρίτθ 10:45-11:45, Τετάρτθ 9:40-10:45)και 

με τον τρόπο που ζχει προβλεφκεί (Ρράξθ 3/27-9-2021 Συλλόγου 

Διδαςκόντων), αξιοποιείται και λειτουργεί ωσ δανειςτικι. Κάκε μακθτισ και 

εκπαιδευτικόσ μπορεί να δανειςτεί βιβλία ςε ποςότθτεσ και για όςεσ 

θμζρεσ ορίηεται από τθν υπεφκυνθ  τθσ βιβλιοκικθσ κ.Μθτροφλα Ελζνθ. 

Επιπλζον, ωσ βοθκοί τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ ορίςτθκαν οι 

Κουντουπίδου Δόμνα(Ρζμπτθ 11:45-12:25) και Βορεοποφλου Αικατερίνθ 

(Ραραςκευι 9:40-10:00) 

Θ Σχολικι Βιβλιοκικθ είναι ζνασ ευχάριςτοσ χϊροσ ςυγκζντρωςθσ βιβλίων 

και εξοπλιςμζνοσ με ψθφιακά μζςα, ςτον οποίον ζχουν πρόςβαςθ όλα τα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Ο δανειςμόσ των βιβλίων γίνεται με τθ χριςθ 

προςωπικισ Κάρτασ Δανειςμοφ, τθν οποία ζχει πάντα μαηί του ο μακθτισ. 

Ο κάκε μακθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ διατιρθςθ τθσ καλισ εικόνασ του 

δανειςμζνου βιβλίου, το οποίο οφείλει να επιςτρζφει το αργότερο ςε τρεισ 

(3) εβδομάδεσ. Τα δανειηόμενα ζντυπα τθσ βιβλιοκικθσ πρζπει να 

επιςτρζφονται ςε καλι κατάςταςθ, αλλιϊσ ο μακθτισ - εκπαιδευτικόσ 

οφείλει να τα αντικαταςτιςει με άλλα καινοφρια. 

 

 Κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, το 9Ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ 

βραβεφτθκε (Απρίλιο 2021) από το Ελλθνικό Τμιμα τθσ IBBY– Ο κφκλοσ 

του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου ςτο πρόγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ 

φιλαναγνωςίασ ςε παιδιά και νζουσ «Εβδομάδα Βιβλιοφιλίασ».  



 

9. Ιςτοςελίδα του Σχολείου 

 

Το ςχολείο διακζτει και λειτουργεί επίςθμο ιςτότοπο: blogs.sch.gr/9dimkoryd/ ςτθ 

βάςθ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου (ΡΣΔ), θ οποία λειτουργεί ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα, γνωςτοποιϊντασ τισ ανακοινϊςεισ του 

Σχολείου μασ και προωκϊντασ καλζσ πρακτικζσ/εμπειρίεσ/ςτιγμζσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ προβάλλοντασ και διαχζοντασ τισ δράςεισ του ςχολείου ιδιαίτερα ςτθν 

τοπικι κοινωνία.  

Υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ του παραπάνω επίςθμου ιςτότοπου είναι θ 

κακθγιτρια Ρλθροφορικισ και υποδιευκφντρια του Σχολείου, κ.Ροτόγλου Ακθνά. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ του Σχολείου μπορεί να αναρτά, ςε ςυνεννόθςθ με τθν 

υπεφκυνθ ι τθν Διευκφντρια, ό,τι κεωρεί ςχετικό με το εκπαιδευτικό ζργο τθσ τάξθσ του 

ι του ςχολείου. 

Θ Διευκφντρια και όλο το προςωπικό μεριμνά για τθν αςφάλεια των ευαίςκθτων 

προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν / μακθτριϊν ςτο Διαδίκτυο και ακολουκεί τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ του ΡΣΔ. 

 

10. Άλλα θζματα 

 

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 Ρροςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR), 

επιβάλλεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και 

δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ/ακουςτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ. 

 

Εμβολιαςμόσ μαθητών/μαθητριών 

 

Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά 

είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα 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 (άρκρο 

7, παρ. 4α (δδ), ΡΔ79/2017). 

Επιςθμαίνεται ότι, περί του εμβολιαςμοφ των μακθτϊν / μακθτριϊν, ςφμφωνα και 

με τθ με αρ. πρωτ. Φ7/111089/Δ1/9-9-2021 εγκφκλιο του Υ.ΡΑΙ.Θ, ιςχφει θ με αρ. πρωτ. 

Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκφκλιοσ του Υ.ΡAI.Θ., ςτθν οποία προβλζπεται, 

μεταξφ άλλων ότι, «Σφμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. Υ1/Γ.Ρ.161682 /22-12-2008 ζγγραφο 

τθσ Δ/vςθσ Δθμόςιασ Υγιεινισ τoυ Yπ. Υγείασ & Koιv. Αλλθλεγγφθσ, θ Εκνικι Επιτροπι 

Εμβολιαςμϊν γνωμοδότθςε ότι είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι 



ενταγμζνα ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα Εμβολιαςμϊν και για αυτό δίνονται δωρεάν ςτα 

πλαίςια προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. Μόνο ςε περίπτωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ κα 

μποροφν οι γονείσ να αρνθκοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ. Οι γονείσ που για 

οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ (προςωπικά δεδομζνα και πικανζσ παρενζργειεσ) δεν 

επικυμοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ οφείλουν να προςκομίηουν βεβαίωςθ 

ιατρικισ αντζνδειξθσ. 

 

Λειτουργία Κυλικείου 

 

Από τθ ςχολικι χρονιά 2020-2021 ζωσ ςιμερα ςτο 9ο Δθμοτικό ςχολείο 

Κορυδαλλοφ δεν λειτουργεί Κυλικείο. 

 

Ε. Επικοινωνία και υνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων – χολείου 

 

1. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

 

Ρολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Σχολείου και του 

κλίματοσ που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με 

τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και με τον Σφλλογο Γονζων. Θ 

εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των 

γονζων/κθδεμόνων προσ το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδιποτε αίτθμα τουσ οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτον/ςτθ 

υπεφκυνο/θ δάςκαλο/α τθσ τάξθσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει λφςθ ι ςυνεννόθςθ, 

απευκφνονται ςτθν Διευκφντρια του Σχολείου. Αν δεν ικανοποιθκεί και από τθν 

επικοινωνία του αυτι μπορεί να απευκυνκεί ςτθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου που 

ζχει τθν παιδαγωγικι και επιςτθμονικι ευκφνθ του ςχολείου. 

 

2. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κηδεμόνων 

 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων (άρκρο 14, 

ΡΔ79/2017): 

 Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Μια φορά τουλάχιςτον το μινα ςε προκακοριςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό 

του τμιματοσ θμζρα και ϊρα, για κζματα που αφοροφν ςτθν αγωγι και 

πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ 

ςυνάντθςθ. 

 Κατά τθν επίδοςθ του Ελζγχου προόδου ανά τρίμθνο. 

 Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου, πραγματοποιείται 



παιδαγωγικι ςυνάντθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για 

τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

 Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου – 

ςπουδϊν. 

 

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτον ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο ςτισ 

παρακάτω περιπτϊςεισ και αφοφ ζχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία: 

1) κατά τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των 

τάξεων. 

2) κατόπιν προγραμματιςμζνθσ ςυνάντθςθσ με εκπαιδευτικό ι τθν Δ/ντρια. 

3) μετά από άδεια τθσ Δ/ντριασ. 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ, 

και να ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το Σχολείο να 

ζχει τα ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν 

αποςτολι ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ 

εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, για τθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ.. 

Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να επιςκζπτονται τισ ανακοινϊςεισ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Σχολείου blogs.sch.gr/9dimkoryd/  και να ενθμερϊνονται υπεφκυνα και 

γριγορα για τα κζματα του Σχολείου. Τζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει να ζχουν 

φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι 

ςε επικείμενεσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

 

3. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 

 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν τον 

Σφλλογο Γονζων & Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του ςχολείου και ςυμμετζχουν 

αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ και για αυτό είναι ςθμαντικι θ 

ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων. Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον 

Διευκυντι, τον Σφλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου, αλλά και με τον Ρρόεδρο τθσ 

Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου. 

 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ο Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων του 9ου Δ.Σ. 

Κορυδαλλοφ απαρτίηεται από τουσ παρακάτω γονείσ/κθδεμόνεσ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

Βεντοφρθσ Κωνςταντίνοσ Ρρόεδροσ 6932587161 

2105699471 

kvent@lead.com.gr 

Ιςαάκ Γαλίτθσ ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 69321575708 

2103244947 

galitisisaak@gmail.com 

Αλεξάνδρα Λάμπρου- Κοκκίνου ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 69730339351 Alexanda.lamprou@gmail.com 



Γριτςίπθ Αγγελικι ΤΑΜΙΑΣ 6944360098 Angini9@gmail.com 

Ειρινθ- Ρθνελόπθ Κοντογιϊργθ Ειδικι 

Γραμματζασ  

6948223251 penelopekontogiorgi@hotmail.gr 

Χρυςοφλα Κατςιϊτθ-

Ραπαδοποφλου 

ΜΕΛΟΣ 6985126481 

2105446084 

ckatsioti@gmail.xom 

 

 

4. Σχολικό Συμβοφλιο 

 

Στο 9ο Δθμοτικό Σχολείο Κορυδαλλοφ λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο. Ζργο του 

Σχολικοφ Συμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ 

τθσ ςχολικισ μονάδασ. Το Σχολικό Συμβοφλιο λειτουργεί ςυλλογικά και προτείνει 

παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτον τρόπο οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςίτιςθσ, ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και ςτθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ υλικοτεχνικισ 

υποδομισ. 

Στο Σχολικό Συμβοφλιο ςυμμετζχουν (Ν.4823/2021 άρκρο 107): 

 Θ διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, θ οποία είναι θ Ρρόεδροσ του Σχολικοφ 

Συμβουλίου.  Θ Διευκφντρια αναπλθρϊνεται από τισ υποδιευκφντριεσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ.  

 Δφο (2) εκπρόςωποι του Διμου Κορυδαλλοφ, οι οποίοι ορίηονται από το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο. Ο ζνασ εκ των δφο αυτϊν εκπροςϊπων είναι αιρετόσ 

εκπρόςωποσ του οικείου Διμου, ο οποίοσ είναι ο Αντιπρόεδροσ του Σχολικοφ 

Συμβουλίου. Ο ζτεροσ εκπρόςωποσ είναι υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι του 

Τμιματοσ Ραιδείασ του οικείου Διμου.  

 Τρεισ (3) εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ. Οι ωσ άνω εκπαιδευτικοί και οι αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται κατά 

πλειοψθφία από τον Σφλλογο Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

 Ζναν (1) εκπρόςωπο του Συλλόγου Γονζων, με τον νόμιμο αναπλθρωτι του, οι 

οποίοι προτείνονται κατά πλειοψθφία από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Συλλόγου Γονζων.  

 

 

 

5. Η ςημαςία τησ ςφμπραξησ όλων 

 

Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό Σχολείο ζχει ανάγκθ 

από τθ ςφμπραξθ όλων −μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι, Συλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων, Σχολικισ Επιτροπισ, Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ−, για να επιτφχει 

ςτθν αποςτολι του. 

 

 



Σ. Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ 

 

1. 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 κατά το ςχολικό 

ζτοσ 2021-2022, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του Σχολείου μασ με τθν αρικ. 3/27-9-2021 

Ρράξθ του αποφάςιςε και ενζκρινε: 

1. τθν επικαιροποίθςθ του «Σχεδίου Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του 

Σειςμικοφ Κινδφνου ςτθ ςχολικι μονάδα» και 

2. τθν επικαιροποίθςθ του «Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Σχολικισ Μονάδασ (Δ.Α.Ι.) & 

Μνθμονίου Ενεργειϊν Διαχείριςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν». 

 

Ραράλλθλα, υλοποιικθκε μία άςκθςθ ετοιμότθτασ ςειςμοφ, ςτισ 28/9/2021. 

 

Θ Διευκφντρια 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. 

Σε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων, εκπαιδευτικοί, 

μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκφντρια, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 

να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: 

π.χ. ΕΟΔΥ, Υ.ΡΑΙ.Θ., Υπουργείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία 

τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

  



2. Χϊροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 

 

1οσ Χώροσ Καταφυγήσ 

Θ αυλι του 9ου Δθμοτικοφ Σχολείο Κορυδαλλοφ. 

 
 

2οσ Χώροσ Καταφυγήσ 

Οριοκετείται μεταξφ τθσ ςυμβολισ των οδϊν Θςιόδου, Θουκιδίδου και Αιςχφλου, 

δίπλα από το ςχολείο. 

 



3. Ειδικό ςχζδιο αποχϊρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκϊν 

 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί 

ςχζδιο διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 

Η. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ - Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ 

εφαρμογήσ του 

 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ 

ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ 

παράγοντεσ του Σχολείου (μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, άλλο 

επιςτθμονικό/βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον 

διακριτό 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 τθν Διευκφντρια 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. 

 

Κορυδαλλόσ, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Θ  Διευκφντρια 

 

 

 

Κωτςιανοφλθ Διμθτρα 

  



 

 

Εγκρίνεται 

Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

(ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 

ςχολείου) 

 

 

Εγγλζηου Φωτεινι  

 

 

 Θμερομθνία:……………………………………. 

Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 

 

 

 

 

Νανόπουλοσ Αλζξανδροσ 

 

 

………………………………………………………… 

Θμερομθνία:……………………………………. 
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