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ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΟΤ 9
ος

 12/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΟΕΑΝΖ 

Αγαπεηνί γνλείο θαη καζεηέο , 

 

Σν ζρνιείν καο, φπσο γλσξίδεηε, βξίζθεηαη ζηελ νδφ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 5, δίπια ζην 

Γεκνηηθφ Πάξθν ηεο πφιεο καο . πζηεγάδεηαη κε ην 12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν ζην ίδην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα ην νπνίν δηαζέηεη κέζα ζε έλα θαηαπξάζηλν θπζηθφ πεξηβάιινλ : 3 κεγάιεο απιέο 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο , γήπεδν πεηνζθαίξηζεο γπκλαζηήξην , 

αίζνπζα εθδειψζεσλ , πιεξνθνξηθήο θαη αλειθπζηήξα. Σα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

απφ ηα δχν ζρνιεία θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο .  

 Η ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν ζρνιείσλ είλαη αξκνληθή, θαζψο ππάξρεη θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ελζαξξχλνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζηνπο 

καζεηέο θαη ησλ δχν ζρνιείσλ. Δπηπιένλ ζην ζρνιείν καο ππάξρεη εξγαζηήξην Φπζηθήο , πνιχ 

θαιά εμνπιηζκέλν, αίζνπζα Μνπζηθήο, Αγγιηθψλ θαη Σκήκαηνο Έληαμεο ε νπνία εμππεξεηεί θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ Σκήκαηνο. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο βξίζθνληαη ζην πξψην φξνθν γηα ηηο κηθξέο ηάμεηο θαη ζηνλ δεχηεξν 

γηα ηηο κεγάιεο Οη δχν φξνθνη ζπλδένληαη κε θιηκαθνζηάζηα θαζψο θαη κε αλειθπζηήξα , φηαλ 

παξαζηεί αλάγθε. 

 

Οη εθεκεξίεο γίλνληαη απφ θνηλνχ κε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηα δχν ζπζηεγαδφκελα 

δεκνηηθά ζρνιεία. Δπίζεο φιεο νη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ ζπκβάλησλ 

(ζεηζκνχ, ππξθαγηάο…) γίλνληαη απφ θνηλνχ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. 

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη φκσο ην ζρνιείν καο νκαιά θαη απνδνηηθά ζα πξέπεη φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο) λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Η ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ ελέθξηλαλ φια ηα κέιε ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζα βνεζήζεη ψζηε ην έξγν θαη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε θάζε θνξά σο 

εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ρσξίο πξνβιήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 

Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα αθηεξψλαηε ιίγν απφ ην ρξφλν ζαο ψζηε λα δηαβάζεηε ηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

 
 

Ζ Γιεςθύνηπια ηος σολείος 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 9ος 12/θ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΟΕΑΝΖ 

Ζ ΥΟΛΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο δσήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ απξηαλνχο πνιίηεο ειεχζεξνπο, ππεχζπλνπο, κε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θαη θνηλσληθή επαηζζεζία θαη επζχλε. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

1. Η νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ην θιίκα κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζηελ ηάμε θαη ζην 

ζρνιείν δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έρεη αλάγθε λα εληαρζεί ν καζεηήο. Μνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο, ζρνιηθέο επηδφζεηο, θίλεηξα, αμίεο, ζηάζεηο θαη λφξκεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε 

ηελ αλάγθε ηνπ καζεηή λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηελ νκάδα θαη λα έρεη ηελ απνδνρή θαη ηελ 

αλαγλψξηζή ηεο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφηαην λα δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ ζεηηθφ. 

 

2. ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ νη ξφινη κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κε βάζε ηηο 

επηδφζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο θαηαβάιινπλ νη καζεηέο. 

Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη απηά λα πξνβάιινληαη απφ ην ζρνιείν. 

 

3. Έιιεηκκα ησλ καζεηψλ πνπ έρεη πξνέιεπζε θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή ή θπζηθή θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο κε θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ ή άιιν ραξαθηήξα, κέζα ζην ζρνιείν θαη 

ζηηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρέζεηο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ ζηνηρεία δηάθξηζεο. 

 

4. Η πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ελδνζρνιηθήο δσήο επηδξά θαη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Δπίζεο αληίζηξνθα ε δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, εθφζνλ αλάκεζα ζηνλ καζεηή θαη ην ζρνιείν 

ππάξρεη δπλακηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Δπλντθφ ινηπφλ πεξηβάιινλ ζρνιηθήο δσήο κέζα ζην 

νπνίν ν καζεηήο δεη, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνζπαζεί λα θαηαμησζεί, ζα ιεηηνπξγήζεη πνιχ 

ζεηηθά. 

 

Δπηκέξνπο ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηα νπνία εληάζζνληαη ζηε 

θηινζνθία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

(α) Σν ζρνιείν πξέπεη λα ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο 

ππνρξέσζή ηνπο. Θεσξείηαη αθφκε θαιχηεξν λα είλαη νη ζπλζήθεο ηέηνηεο, ψζηε ν καζεηήο λα 

ραίξεηαη, λα επηδηψθεη θαη λα ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ επγελή θηινδνμία. 
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(β) Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, φπσο είλαη νη ζρνιηθέο, νη εζληθέο θαη νη ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, 

νη αζιεηηθέο, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, 

ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ άιισλ θαηλνηφκσλ 

ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη ζεβαζκφ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ. 

 

(γ) Μεγάιε ζεκαζία ζηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ έρνπλ ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο θαη νη 

θαλφλεο ηνπ , ε αλαγλψξηζε ησλ ξφισλ κε ζεβαζκφ θαη ρσξίο εληάζεηο . Η δεκνθξαηία θαη ε 

δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη αξεηέο πνπ εκπεξηέρνληαη σο ζηνηρεία ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, 

πνπ είλαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο αγσγήο θαη απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

(δ)Σν ζρνιηθφ βηβιίν παξέρεηαη δσξεάλ γηα ρξήζε ησλ καζεηψλ. Η θαθή ρξήζε, ε θαθνπνίεζε, 

ε ππνηίκεζε , ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί, πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε, έρνπλ σο κεγαιχηεξε αξλεηηθή ζπλέπεηα ηνλ επηειηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ βηβιίνπ. 

 

(ε) Όια ηα επνπηηθά κέζα θαη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία , νη καζεηέο νθείινπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο , ζεβφκελνη ηηο νδεγίεο ηνπο .Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αγαζψλ πνπ καο πξνζθέξνληαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη δηαθχιαμε θάζε νηθνλνκηθνχ πφξνπ. 

 

Α) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαισζνξίδνπκε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο 

ζην ζρνιείν. Δπρφκαζηε ζεξκά, ζε φινπο πγεία θαη ζηνπο καζεηέο καο δεκηνπξγηθφ ελδηαθέξνλ 

ζηηο θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

Σν ζρνιείν είλαη ν ρψξνο φπνπ νη καζεηέο πεξλνχλ πνιιέο ψξεο, καζαίλνπλ, δεκηνπξγνχλ, 

ζπλεξγάδνληαη, παίδνπλ, ραίξνληαη αιιά αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο. Οη θαλφλεο έρνπλ 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα. 

 

Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο κηα θνηλφηεηα αγσγήο. Κνηλφο ζηφρνο φισλ ησλ 

κεηερφλησλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη φρη κφλν ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ, αιιά θη ε πηνζέηεζε 

ζεκαληηθψλ αμηψλ, φπσο ε ζπλεξγαζία θη ε αιιειεγγχε, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε απνδνρή ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ «άιινπ», ε ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο φισλ ζε θνηλνχο ζπκθσλεκέλνπο 

θαλφλεο, ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, ε αγσγή πγείαο θ.η.ι. 

 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο 

αλαθέξνληαη νη παξαθάησ θαλφλεο: 

 

1. Φπζηθνί θεδεκφλεο ηνπ καζεηή είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ. Απηνί είλαη θεδεκφλεο 

ηνπ καζεηή, εθφζνλ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε φπνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν. Γηαθνξεηηθά, 

νξίδνπλ νη ίδηνη κε έγγξαθε δήισζε ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή. 

2. Οη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο εγγξάθνπλ ηνλ καζεηή ζην ζρνιείν, επηθνηλσλνχλ ζπρλά κε 

ηνλ Γηεπζπληή θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ ηε 
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θνίηεζε, ην ήζνο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ελεκεξψλνπλ ππεχζπλα ην ζρνιείν γηα φια 

ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην 

ζρνιείν. Καηά ηην διάπκεια ηηρ σπονιάρ ζε πεπίπηυζη θεηικού κπούζμαηορ covid ζε 

μαθηηή/ηπια  ππέπει οι γονείρ/κηδεμόνερ να ενημεπώζοςν άμεζα ηο ζσολείο να 

ληθθούν ηα απαπαίηηηα μέηπα . 

3. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή θαη πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην ζρνιείν, ν πξψηνο πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζεί 

ζρεηηθά είλαη ν Γνλέαο -Κεδεκφλαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην 

ζρνιείν. 
4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη έγθξηζε ηνπ θεδεκφλα, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο ην 

ζρνιείν κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ή ηελ έγθξηζε ηνπ Γνλέα – Κεδεκφλα γηα θάπνηεο 

άιιεο εθδειψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε. Απηή ε ζπλεξγαζία 

εκπεξηέρεη ζεκαληηθή επζχλε θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. 

4. Ο Γνλέαο – Κεδεκφλαο δηθαηνχηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε γηα ηνλ 

καζεηή θαη νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ νξίδεη ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο. Δπίζεο νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξψλεη ην ζρνιείν γηα 

ζέκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην 

ζρνιείν.  

5. Ο ύλλογορ Γονέυν και Κηδεμόνυν απνηειεί ηη ζςλλογική έκθπαζη ηηρ άποτηρ 

ηυν Γονέυν και Κηδεμόνυν ηυν μαθηηών. Σν ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ 

πιιφγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Σα ζέκαηα φκσο ηεο 

παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ελδνζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ηνγεληθφηεξν θιίκα ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν επεξεάδνληαη απφ ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. 
 

6. Ζ σολική Δπιηποπή, ηο σολικό ςμβούλιο, η Σοπική Αςηοδιοίκηζη, οι 

επιζηημονικοί, οι καλλιηεσνικοί και οι πολιηιζηικοί θοπείρ, πέπα από ηο θεζμικό 

ηοςρ πόλο, είναι οι κοινυνικέρ ζςνιζηώζερ ηος ζσολείος. Έλα αλνηρηφ δεκνθξαηηθφ 

ζρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε ζχκπξαμε φισλ απηψλ, γηα λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 

Ο θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο απνηειεί ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην ζρνιείν αλαπηχζζεη ην κνξθσηηθφ 

έξγν ηνπ. 

 

Δνημέπυζη γονέυν και κηδεμόνυν 
 

Οη γνλείο-θεδεκφλεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πξφνδν θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο. Δθείλνο νξίδεη εκεξνκελία θη ψξα 

ηαθηηθήο ζπλάληεζεο θη επηθνηλσλίαο.  

 

Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο (ή αλαξηψληαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ) θη 

ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Οθείινπλ αθφκε λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζηνλ δηεπζπληή κάθε 
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ιδιαιηεπόηηηα πος αθοπά ηη ζυμαηική και τςσική ςγεία ηος μαθηηή. 

 

  Κανέναρ ενήλικαρ δεν έσει δικαίυμα να επιπλήηηει ή να ηιμυπεί ή να νοςθεηεί κανένα παιδί     

ζηον σώπο ηος ζσολείος ούηε καν ηηρ δικήρ ηος οικογένειαρ ούηε άλληρ . Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 

πξνθχςεη ελεκεξψλνπλ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο ή ηνλ δηεπζπληή νη νπνίνη θαη ζα δηεπζεηήζνπλ ην 

ζέκα. 

 

Γενικόηεπα κανέναρ ανήλικορ ή ενήλικορ δεν έσει δικαίυμα να βπίζκεηαι ζηο κηήπιο ή ζηο 

πποαύλιο ηος ζσολείος συπίρ να έσει πάπει άδεια (κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε επείγνπζαο 

πξσηλήο ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθνχ απφ γνλέα γηα έθηαθην ζέκα , γηα ηελ νπνία ζα ελεκεξσζεί ε 

Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ ). 

 

ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή είλαη θαιφ λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην ζρνιείν, φπσο επίζεο θαη 

ην ζρνιείν λα επηθνηλσλεί κε ηελ νηθνγέλεηα , ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε καθξφρξνλεο ή 

επαλαιακβαλφκελεο απνπζίαο. Σν ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

ελεκέξσζε. Παπακαλούμε βεβαιυθείηε όηι οι δάζκαλοι 

έσοςν ηα ζυζηά ηηλέθυνά ζαρ. 
 

ε πεπίπηυζη πος κάποιορ από ηοςρ γονείρ ηος μαθηηή δεν έσει ηην κηδεμονία ηος ππέπει 

να ενημεπυθεί άμεζα ηο ζσολείο. 

 

Οθείινπκε φινη λα δεκηνπξγήζνπκε θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – ζπηηηνχ. 

 

Θα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη έγθαηξα απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη εκέξεο θαη ψξεο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ κεληαίσλ ζπλαληήζεσλ γνλέσλ-εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Γηα νπνηνδήπνηε παηδαγσγηθφ ή δηδαθηηθφ ζέκα αιιεινελεκέξσζεο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγε ζπλάληεζε, ζε ρξφλν μη διδακηικήρ επγαζίαρ. 

 

Οη γνλείο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

 Μηα θνξά ηνλ κήλα γηα λα πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ησλ 

καζεηψλ. 

 ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ γηα ηε βαζκνινγία 

 Όζεο θνξέο θιεζνχλ εθηάθησο απφ ηνλ Γ/ληή ή ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

 ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ρνιείνπ 

 ηηο εηδηθέο ζπγθεληξψζεηο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

 ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο γηα ηνπο ηίηινπο πξνφδνπ ζπνπδψλ 

 Δπίζθεςε ησλ Γνλέσλ κπνξεί λα γίλεη ζε ρξφλν πνπ έρνπλ νξίζεη νη εθπ/θνί θαη έρνπλ 

θάλεη έγθαηξα γλσζηφ 

 Γηα νπνηαδήπνηε έθηαθηε πεξίπησζε νη γνλείο επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ην ζρνιείν 

θαη θαλνλίδνπλ ξαληεβνχ κε ηε Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ. 

 

Β) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ ΦΟΗΣΖΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 
Σν ρνιείν απνηειεί ην θπζηθφ ρψξν αγσγήο θαη κάζεζεο, γηαηί αθξηβψο εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπγθεθξηκέλεο θη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αγσγήο. Γη’ απηφ πξέπεη ε 
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ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ λα είλαη ηαθηηθή, ελεξγφο θαη ζπζηεκαηηθή. 

 

Η ειιηπήο θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη κάιηζηα ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, ππνλνκεχεη ην ζρνιηθφ έξγν 

θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξφνδν ηνπο. 

 

 Η θνίηεζε ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Οη καζεηέο ηεξνχλ ην σξάξην ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο ηδίσο ηεξνχλ ηελ ψξα 

έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη θάζε άιιεο ζρνιηθήο εθδήισζεο (πξσηλή πξνζεπρή, 

ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο, εθδξνκέο θ.ά.). 

 Η απνπζία απφ ηα καζήκαηα δηθαηνινγείηαη κφλνλ φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο 

(αζζέλεηα, έθηαθηα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα θ.ά.). 

 ε πεξίπησζε αζζελείαο θαηά ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην ρνιείν, κεηά απφ απνπζία 

ηξηψλ (3) εκεξψλ, ρξεηάδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε. 

 Οη γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψζνπλ ελππφγξαθα πνηνη 

ζα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ .Δπίζεο πξέπεη λα δειψζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν αλ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο λα απνρσξνχλ κφλα ηνπο . Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην 

Οινήκεξν Σκήκα. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γνλέαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν, λα πάξεη ην παηδί ηνπ πξηλ 

ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο -ηελ ίδηα εκέξα- ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη λα ππνγξάςεη Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ αλαθέξεη ηνλ ιφγν 

ηεο απνρψξεζεο αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεηή. 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη ηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε 

Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ Α θαη Γ΄Σάμεσλ. 

 Τπελζπκίδνπκε ηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο πξνζθφκηζεο Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε Φπζηθή Αγσγή θαη αλάινγεο βεβαίσζεο, ζε έληππν πνπ ζα 

απνζηαιεί, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη απνπζίεο είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Δάλ δελ ππάξρνπλ 

ζνβαξνί ιφγνη πγείαο ή αλσηέξαο βίαο θάζε απνπζία είλαη αδηθαηνιφγεηε. 

 ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο απνπζηάδεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε Γ/λζε ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηνλ ιφγν ηεο απνπζίαο ηδηαίηεξα φηαλ ε απνπζία είλαη πνιπήκεξε. 

 

 
 

Άθιξη ζηο ζσολείο 
 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

γλσζηνπνηνχλ ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο: 

 

(α) ην πξφγξακκα εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιαζηθνχ θαη ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

απηά νξίζηεθαλ κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. θαη 

 

(β) λα ππελζπκίζεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο: 

 

 Η άθημε ησλ καζεηψλ ην πξσί γίλεηαη απφ ηηο 8:00 σο ηηο 8: 15 απφ ηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ. ε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα πξνηαζεί δηαθνξεηηθή είζνδνο , ζε 
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ζπλελλφεζε πάληα κε ην ζπζηεγαδφκελν ζρνιείν. 

 Η έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηνο καζεηήο θαζπζηεξήζεη δηθαηνινγεκέλα έξρεηαη ζην ζρνιείν ζπλνδεπφκελνο απφ 

ηνλ θεδεκφλα ηνπ καηά ηη διάπκεια ηος 1οςδιαλείμμαηορ και όσι ζηη διάπκεια ηος 

1ος διδακηικού δίυπος. 

 Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ην πξσί δελ εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ , αθνχ βεβαησζνχλ φηη εηζήιζαλ ζην πξναχιην, απνρσξνχλ λσξίηεξα ή 

ακέζσο κφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ. 

 Η επίζθεςε θαη ε παξακνλή ησλ γνλέσλ ζηηο αίζνπζεο, ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη. Οη γνλείο εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν κφλν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο 

ζπλαληήζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ θαη κεηά απφ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή. 

 Οη Γηεπζπληέο είλαη ππνρξεσκέλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ λα δηαηεξνχλ ηηο ζχξεο 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θιεηζηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

 

 

      α. Σν εκεξήζην δηδαθηηθφ σξάξην, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

  .ππνδνρή ησλ καζεηψλ πξσηλήο δψλεο:07:00_07:15 

 

  .έλαξμε πξσηλήο δψλεο: 07:15_08:00(δηάξθεηα 45ιεπηψλ) 

 

 ππνδνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν: 08:00 – 08:15 

 έλαξμε 1
εο

 δηδαθηηθήο πεξηφδνπ: 08:15 

 ιήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο- απνρψξεζε καζεηψλ: 

 

13:15 για όλερ ηιρ ηάξειρ (εξάυπο)  

 

 

 

Οι μαθηηέρ ηυν ηάξευν πος θοιηούν ζηο Ολοήμεπο ημήμα παπαμένοςν ζηον εζυηεπικό 

σώπο ηος ζσολείος ζε πποκαθοπιζμένο ζημείο , όπος είναι δςναηή η επίβλετή ηοςρ έυρ 

ηην έναπξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Ολοήμεπος . 

 

  έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο: 

13:15 για όλερ ηιρ ηάξειρ 

 
 

 ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο: 15:00 

 

 

Η θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε δηάξθεηά 

ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΩΡΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

08.00΄- 08.15΄ 15΄ Τπνδνρή καζεηψλ 

08.15΄- 09.40΄ 90΄ 1ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

09.40΄- 10.00΄ 20΄ Γηάιεηκκα 

10.00΄- 11.30΄ 90΄ 2ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

11.30΄- 11.45΄ 15΄ Γηάιεηκκα 

11.45΄- 12.25΄ 40΄ 5ε ψξα 

12.25΄- 12.35΄ 10΄ Γηάιεηκκα 

12.35΄- 13.15΄ 40΄ 6ε ψξα – Λήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

  ΟΛΟΗΜΔΡΟ 

13:15΄ – 13:20΄ 5΄ Γηάιεηκκα 

13:20΄ – 14:00΄ 40΄ Φαγεηφ – αλάπαπζε 

14.00΄- 14.15΄ 15΄ Γηάιεηκκα 

14.15΄- 15.00΄ 45΄ 1ε ψξα 
 

 

β. χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηνηθεηηθνχο θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

(λνκνζεηηθέο – θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο), ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, έρνπλ θαζνξηζηεί νη παξαθάησ θαλφλεο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο: 

 

– Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, παηδαγσγηθφ, δηδαθηηθφ ή δηνηθεηηθφ, απεπζπλφκαζηε ζηνλ αλάινγν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ή ηεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη 

αλάγθε, απεπζπλφκαζηε ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν, 

ζηνπο αληίζηνηρνπο πκβνχινπο ή ηνλ Γ/ληή Δθπ/ζεο γηα παηδαγσγηθά ή δηνηθεηηθά ζέκαηα. 

 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηψλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 

 

αο επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε ηήπηζηρ ηηρ ώπαρ πποζέλεςζηρ . 

 

– Δπηθνπξηθά γλσζηνπνηνχκε ηνλ αξηζκφ ηειεθσληθήο θιήζεο ηνπ ζρνιείνπ: 

 

2461030661, επηθνηλσλία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαζψο ην mail@9dim-kozan.koz.sch.gr. 
 

 

– Ο θαζαξηζκφο ηνπ δηδαθηεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζφξηζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

 
 

mailto:mail@9dim-kozan.koz.sch.gr
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Πποζεςσή 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη   ζην πξναχιην ή  ζηελ ηάμε θνηλή 

πξνζεπρή κε επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηάμεσλ . Αιιφζξεζθνη θαη εηεξφδνμνη καζεηέο 

έρνπλ δηθαίσκα λα κε κεηέρνπλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, νθείινπλ φκσο λα βξίζθνληαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν απηή δηαξθεί θαη λα ζέβνληαη ηελ ηεξφηεηα ηεο ζηηγκήο. 

 
 

Αποσώπηζη από ηο ζσολείο 
 

 

Οη καζεηέο δε θεύγοςν ζε καμία πεπίπηυζη ππιν από ηη λήξη ηυν μαθημάηυν συπίρ 

άδεια. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε αλαρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. 

αζζέλεηα) γίλεηαη πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκφλα θαη θπζηθά αθνχ ελεκεξσζεί γη’ 

απηφ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ή ν δηεπζπληήο . 

 

Η επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

γνλέα ή θεδεκφλα. Οη γνλείο-θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Οη καζεηέο πνπ ζπλνδεχνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο δε θεύγοςν ποηέ από ηο 

ζσολείο αζςνόδεςηοι αν ο κηδεμόναρ ηοςρ κάποια μέπα καθςζηεπήζει. 

 

Οη καζεηέο απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν κεηά ηε λήξη ηυν μαθημάηυν αζςνόδεςηοι, κφλν θαη 

εθφζνλ ν γνλέαο θεδεκφλαο έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθή ςπεύθςνη δήλυζη, ηελ νπνία θαη έρεη 

πξνζθνκίζεη ζηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Η αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν γίλεηαη σο εμήο: 

 

Όινη νη καζεηέο αλαρσξνχλ απφ ηελ έμνδν ηνπ ζρνιείνπ ζηηο θάησζη ψξεο: 

 

 ην ηέινο ηνπ εμαψξνπ, ζηηο 13: 15 για όλερ ηιρ ηάξειρ.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 
1εο

 ή ηεο 
2εο

 ψξαο ,δειαδή ζηηο 15:00 για όσοσς μαθητές είναι 

εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θαη νη γνλείο-θεδεκφλεο ηνπο έρνπλ δειψζεη εμ 

αξρήο ηελ αθξηβή ψξα αλαρψξεζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν. 
 

Οη ελήιηθνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα ππέπει να 

πποζέπσονηαι έγκαιπα για ηην παπαλαβή ηοςρ, ελψ ηνπο πεξηκέλνπλ έμσ απφ ηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ. Κάζε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ πνπ 

νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκά ηνπο, αιιά θαη γηα φζνπο ζπλερίδνπλ ην κάζεκα.  

Μαθηηήρ πος αποσυπεί μόνορ ηος ζε καμιά πεπίπηυζη δε θεύγει ππιν από ηιρ 13:15 ή 

ππιν από ηιρ 15:00 αν θοιηά ζηο Ολοήμεπο ημήμα. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξφγξακκα νη γνλείο ζα ελεκεξψλνληαη κε γξαπηή αλαθνίλσζε. 
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Γιάλειμμα 
 

 

 

ην δηάιεηκκα νη καζεηέο βγαίλνπλ ζην πξναχιην   

Ο θάζε  εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ ηήξεζε ηεο 

θαζαξηφηεηαο θαη ηαθηνπνίεζεο ηεο ηάμεο ηνπ. Σν ίδην θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθνηήησλ , 

πξηλ απνρσξήζνπλ. Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ καζεηψλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο 

δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ. Οη αίζνπζεο ζα θιεηδψλνληαη ζην δηάιεηκκα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο . 

 Μεηά ηε ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο. 

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο ν ρψξνο παξακνλήο ησλ 

καζεηψλ. Κανέναρ και για κανένα λόγο δε μένει μέζα ζηην αίθοςζα μόνορ ηος. 

 

Σν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ θη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ρξφλνο 

ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθψλ αλαγθψλ. Οη καζεηέο παίδνπλ ρσξίο λα ηζαθψλνληαη θαη γηα 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ πηζαλφλ αληηκεησπίζνπλ απεπζχλνληαη ζηνπο εθημεπεύονηερ 

δαζκάλοςρ πνπ βξίζθνληαη ζην πξναχιην. 

 

Μφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη γηα κάζεκα πξνζέξρνληαη γξήγνξα ζηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο ρσξίο 

λα ηξέρνπλ ή λα ζπξψρλνληαη απφ φπνπ ηνπο παξαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί (ή παξακέλνπλ 

ζε γξακκέο ζην πξναχιην ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ Γπκλαζηηθή). Έρνπλ ήδε ηειεηψζεη ην 

θαγεηφ ηνπο θη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο. 
 

 

Δπιζκέτειρ - γιοπηέρ 
 

Απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ έξγνπ, γη απηφ νη καζεηέο απνπζηάδνπλ απφ απηέο κφλν αλ έρνπλ ζνβαξφ ιφγν θαη 

εηδνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηε Γηεπζχληξηα . Η ζπκπεξηθνξά ηνπο θη νη ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη 

αλάινγεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ, φπσο θαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε 

επίζθεςεο ηεξείηαη ην ζρνιηθφ σξάξην, ελψ ζε πεξίπησζε γηνξηήο ην σξάξην δηακνξθψλεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα ζηηο Δζληθέο γηνξηέο νξίδνπκε ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο θαη δε λειηοςπγεί ηο 

Ολοήμεπο. 

 

 
 

Δξυζσολικά ςλικά 
 

 

 

Μπάιεο θαη παηρλίδηα ή άιια πιηθά εθηφο ησλ ζρνιηθψλ εηδψλ γηα ρξήζε ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν. Σν αλάινγν πιηθφ 

παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν. 
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Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα θέξλνπλ ζην ζρνιείν αληηθείκελα πολύηιμα ή επικίνδςνα. 

 

 
 

Ζ σπήζη και καηοσή κινηηών ηηλεθώνυν, με βάζη ζσεηική νομοθεζία ηος ςποςπγείος 

παιδείαρ δεν επιηπέπεηαι για ηοςρ μαθηηέρ. Κάζε θηλεηφ πνπ εληνπίδεηαη ζα παξαθξαηείηαη 

απφ ηε Γ/λζε θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή. 

 

ςμπεπιθοπά μαθηηών 
 

 

1. Σν πξσί νη καζεηέο θαηεπζχλνληαη ρσξίο ηξέμηκν, βηαζχλε πξνο ην ζεκείν 

ζπλάληεζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο.  

2. Απαγνξεχεηαη νη καζεηέο λα παξακέλνπλ ζηα δηαιείκκαηα ζην πξναχιην ηάμεσλ πνπ 

δελ αλήθνπλ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα παξακέλνπλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηά ηελ ψξα 

ησλ δηαιεηκκάησλ ή ζηνπο δηαδξφκνπο, φηαλ ν θαηξφο είλαη θαηάιιεινο ή λα εηζέξρνληαη 

ζηηο αίζνπζεο άιισλ ηάμεσλ. 

 

4. ε πεξίπησζε βξνρήο νη καζεηέο παξακέλνπλ εληφο ηνπ θηεξίνπ ρσξίο λα ηξέρνπλ, ζε 

ρψξν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ .Γ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε έμνδνο καζεηή απφ ην ρνιείν ρσξίο ελεκέξσζε 

ηνπ ππεχζπλνπ δαζθάινπ ή ηεο Γηεχζπλζεο. 

6. Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ πξέπεη λα είλαη επγεληθή θαη φρη βίαηε. 

7. Λεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία απαγνξεχεηαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη απνηειεί 

ιφγν ηηκσξίαο. 

8. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο δελ ζεθψλνληαη φξζηνη, δε ζπλνκηινχλ, δελ 

πξνθαινχλ άζθνπα θαζαξία. 

9. Οη καζεηέο νθείινπλ λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ην πξφγξακκά ηνπο θαη λα κελ ηα 

μερλνχλ ζπρλά. 

10. Η πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε φισλ καο. Οη 

καζεηέο νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηα έπηπια θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρνιείνπ. Κάζε 

θαηαζηξνθή, εθηφο απφ ηε δεκηά θαη ηε δπζθνιία απνθαηάζηαζεο, αζρεκίδεη θαη 

ππνβαζκίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα. 

11. Μαζεηέο πνπ θαη’ εμαθνινχζεζε πξνθαινχλ δεκηέο θαη δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο ζα ππνζηνχλ πεηζαξρηθέο πνηλέο. 

12. Οη καζεηέο δηαηεξνχλ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ-αίζνπζεο, πξναχιην θαη 

ηνπαιέηεο θαζαξνχο. 

13. Αλ ρξεηαζηεί νξίδεηαη ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

ηκήκαηφο ηνπ, αλαιακβάλνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ πξναπιίνπ. Σελ επφκελε θνξά 

νξίδεηαη άιινο εθπαηδεπηηθφο θαη άιιν ηκήκα. Καιφ είλαη λα κελ απνθιείνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ εθηφο θη αλ δηδάζθνπλ κνλφσξν κάζεκα. 
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Πποεηοιμαζία - μελέηη 
 

 

 

Βαζηθφ θαζήθνλ θάζε καζεηή είλαη ε κειέηε. Υσξίο ζπζηεκαηηθή θαη επίπνλε εξγαζία θαλέλαο 

δελ πξνφδεπζε πνηέ. 

 

Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα κειεηνχλ ζην ζπίηη ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα σξάξην κειέηεο. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ θαη’ εμαθνινχζεζε έξρνληαη αδηάβαζηνη θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

καζήκαηά ηνπο θη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ λα αηηηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε απηή, 

ελεκεξψλνληαη νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. ε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ αλαδεηνχληαη ιχζεηο. 
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Δπίδοζη και αξιολόγηζη μαθηηών 

 

 

Η νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ην θιίκα κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν είλαη αλάγθε λα 

εληαρζεί ν καζεηήο. Σν ζεηηθφ πεξηβάιινλ ζην ζρνιείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη δηακνξθψλεη, 

θαηά θχξην ιφγν, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηηο αμίεο πνπ έρεη αλάγθε ν καζεηήο γηα 

ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 

Κάζε καζεηήο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, 

ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε. Απηφ θάλεη πνιχ δχζθνιν θαη 

πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα παξαηεξεί, λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ζσζηά θάζε πξφβιεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ. Έηζη θάζε θνξά πξέπεη 

λα επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο θαη λα ηνπο 

πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ γλσξίδεη ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηνπ, 

αληηκεησπίδεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά ηνπο. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηελ θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία, θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηάμε, 

ηελ εζπρία, ην ήξεκν θιίκα θαη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ. Η αξκνληθή ζπλεξγαζία 

επηηπγράλεηαη κε ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ παηδαγσγηθφ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ. 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζπλδηακνξθψλεηαη απφ: 

 

 Σε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα θαη ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο ηάμεο 

 Σελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή επίδνζή ηνπ ζην κάζεκα ηεο εκέξαο 

 Σελ επίδνζή ηνπ ζηηο γξαπηέο επαλαιεπηηθέο δνθηκαζίεο 

 Σελ επηκέιεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηηο εξγαζίεο πνπ έρεη γηα ην ζπίηη 

 Σε ζπκκεηνρή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ νκάδα πνπ αλήθεη 

 Σε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ 

 

ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη 

παξαδίδεη ηε βαζκνινγία ζηνλ δηεπζπληή. 

 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνθαζίδεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη γνλείο ζα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζα πάξνπλ ηνπο ειέγρνπο πξνφδνπ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη θαηά θχξην κέξνο ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή θαη χζηεξα πξνρσξά ζηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε απηήο. 
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Η πξνζέιεπζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην ζρνιείν είλαη 

απαξαίηεηε. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα θάζε κήλα, θαηά ηελ νπνία κπνξεί θάζε 

γνλέαο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπ. ε πεξίπησζε αλάγθεο ν γνλέαο ή 

θεδεκφλαο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθνχ πξψηα ηνλ ελεκεξψζεη ηειεθσληθά γηα 

ηελ επίζθεςή ηνπ. 

 

 
 

Μεηαθοπά μαθηηών 
 

ε πεξηπηψζεηο δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ πνπ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ κε ιεσθνξείν, 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ δψλεο αζθαιείαο θαη ηελ κάζθα ηνπο  λα κε δηαπιεθηίδνληαη 

θαη λα κε κεηαθηλνχληαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα παηδηά πνπ κεηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά κε ηαμί.  

 

Ο ζεβαζκφο θαη ε ππαθνή πξνο ηνλ/ηε ζπλνδφ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 

 

Παξαθαινχκε φινπο ηνπο θνξείο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ, 

ψζηε ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα θαη επηπιένλ νη καζεηέο καο λα αλαπηχμνπλ 

αξεηέο ζπλεξγαζίαο, ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 
Σα δικαιώμαηα ηυν μαθηηών 

 

Κάζε καζεηήο δηθαηνχηαη: 

 

1. Να απνιακβάλεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ηφζν θαηά ηελ 

ψξα ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν εθηφο ηάμεο (δηαιείκκαηα, κεηαθίλεζε 

κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία, πεξίπαηνη, εθδξνκέο θ.η.ι.). 

 

2. Να δεηά δηεπθξηλίζεηο γηα ην κάζεκα, λα δηαηππψλεη ζθέςεηο θαη θξίζεηο, λα εθθξάδεη 

απνξίεο θαη γεληθφηεξα λα επηδηψθεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. 

 

3. Να ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αλαιακβάλεη κφλνο ή κε ζπκκαζεηέο ηνπ λα παξνπζηάζεη έλα κάζεκα. 

 

4. Να αλαιακβάλεη εξγαζίεο γηα αληηθείκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα δεηά ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ γηα ηε κέζνδν, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο  ηδηαίηεξα θαηά 

ηελ έξεπλα ζηα εξγαζηήξηα δεμηνηήησλ θ.η.ι. 

 

5. Να παίξλεη κέξνο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

(εθδξνκέο, ζεαηξηθέο επηζθέςεηο, αληαιιαγέο, ζρνιηθέο γηνξηέο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο, δηαγσληζκνχο επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θ.η.ι.) 

ζεβφκελνο ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν θηινμελείηαη θάζε θνξά.. Να ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο ηνπ γηα ηνλ ιφγν ελδερφκελεο απνρήο ηνπ απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο , ψζηε λα 

εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο. 
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6. Να παξαθνινπζεί ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζρνιείνπ, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θξίλνπλ 

φηη είλαη απαξαίηεηε ή ρξήζηκε. Αθφκα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπ ζε πξνζσπηθή βάζε, ψζηε λα επηιχζεη ζπζζσξεπκέλεο απνξίεο γηα ην κάζεκα θαη λα 

δεηήζεη απαληήζεηο, δηεπθξηλήζεηο θ.η.ι., πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλνπλ λα παξαθνινπζήζεη 

θαιχηεξα ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Η βνήζεηα απηή κπνξεί λα δνζεί, χζηεξα 

απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζην ηέινο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο, ή ζηνλ ρξφλν 

πνπ ζα ζεσξήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηάιιειν θαη θπζηθά ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

7. Να ιακβάλεη γλψζε ηνπ αμηνινγεκέλνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ ηνπ (test, σξηαίν δηαγψληζκα 

θ.η.ι.) θαη αλ έρεη απνξίεο λα ηηο ζπδεηά θαιφπηζηα κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ. 

 

8. Να δεηά πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ ζέιεη λα εκπεδψζεη θάπνηα ελφηεηα 

θαιχηεξα. 

 

 Μέζα ζ’ έλα δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ λα εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ. 

 Να ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζηελ νκάδα ηνπ. 

 Να παίδεη θαη λα ςπραγσγείηαη θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο θαη ηα κέζα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Να επαηλείηαη θαη λα ακείβεηαη εζηθά γηα θάζε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη πξνο φθεινο 

δηθφ ηνπ ή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

 Να ηνπ παξέρεηαη πεξηβάιινλ ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο αζθάιεηαο. 

 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ 

 
Κανόνερ 

 

1. Σο ππυί ζηην αςλή 

 

 Φηάλνληαο ζην ζρνιείν αθήλσ ηελ ηζάληα κνπ ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν θαη πεξηκέλσ 

ζηελ απιή ππφ ηελ επίβιεςε ησλ εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνχλη, κπαίλσ ζηε ζεηξά ηνπ ηκήκαηφο κνπ γηα πξσηλή πξνζεπρή 

θαη είζνδν ζηελ ηάμε 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο , ε είζνδφο κνπ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ειέγρεηαη απφ 

εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο δελ αζθεί δηδαθηηθφ έξγν ηελ πξψηε ψξα. Όζν παξακέλσ ζηελ 

απιή επνπηεχνκαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κνπ, αλ ν θαηξφο δελ είλαη θαιφο 

θαηεπζχλνκαη ζηελ ηάμε κνπ φπνπ κε πεξηκέλεη εθεί ν δάζθαιφο κνπ. Η πξσηλή 

πξνζεπρή γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε. 
 

 

2. ηην αίθοςζα 

 

 Κάζνκαη ζηε ζέζε κνπ θαη εηνηκάδσ ηα πξάγκαηά κνπ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 

 Πξνζέρσ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη δελ ελνριψ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

 Αλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη, δεηψ ηνλ ιφγν επγεληθά γηα λα κνπ ιπζεί ε απνξία. 

 πλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. έβνκαη θαη ελζαξξχλσ ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ κνπ θαη γεληθά ζπκπεξηθέξνκαη ζηνπο άιινπο φπσο ζέισ λα κνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη θη εθείλνη. 
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 Αλ έρσ ζνβαξφ ιφγν λα βγσ έμσ, δεηψ δηαθξηηηθά ηελ άδεηα. 

 

3. ηο διάλειμμα 

 

 Όηαλ θηππά ην θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα, βγαίλσ ήξεκα έμσ παίξλνληαο φ,ηη κνπ 

ρξεηάδεηαη (ρξήκαηα, θαγεηφ, λεξφ) θαη ε αίζνπζα αδεηάδεη γηα λα αεξηζηεί θαη 

θιεηδψλεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο. 

 ην θπιηθείν ςσλίδσ αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κε εξεκία θαη ππνκνλή. 

 Σελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θηλνχκαη θαη παίδσ ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 Παίδσ ήξεκα ζεβφκελνο ηνπο θαλφλεο, ιχλσ ηηο φπνηεο δηαθνξέο κνπ κε ζπδήηεζε θαη 

γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ πξφβιεκα απεπζχλνκαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Με ην θηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ κπαίλσ ζηε ζεηξά ηνπ ηκήκαηφο κνπ γηα λα επηζηξέςσ 

άκεζα ζηελ ηάμε κνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ κνπ. 

 

σόλαζμα 

 

 Δηνηκάδσ ηελ ηζάληα κνπ θαη αθήλσ ην ζξαλίν κνπ θαζαξφ. 

 Παίξλσ ηα πξνζσπηθά κνπ είδε (κπνπθάλ, κπινχδεο) γηα ηα νπνία είκαη ππεχζπλνο. 

 Πεξηκέλσ ηελ άδεηα ηνπ δαζθάινπ γηα λα απνρσξήζσ. 

 Πεξηκέλσ ζηνλ ρψξν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ αλαρψξεζε κέρξη λα έξζνπλ λα κε 

παξαιάβνπλ νη δηθνί κνπ άλζξσπνη. 

 

 

 

 

5. Γενικοί κανόνερ 

 

 Γηαηεξψ ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηά κνπ θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα θαη βάδσ ζηελ 

ηζάληα κνπ κφλν ηα απαξαίηεηα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

 Φξνληίδσ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ ρψξσλ. 

 Πξνζέρσ θαη δελ πξνθαιψ θζνξέο ζηα πξάγκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνπ (ζξαλία, θαξέθιεο, 

πίλαθεο, ηνίρνπο). Όηαλ ν καζεηήο πξνθαιέζεη θζνξά ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ν γνλέαο ή 

θεδεκφλαο ππνρξενχηαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 

 έβνκαη ηα πξάγκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ φπσο ηα δηθά κνπ θαη, αλ βξσ θάηη πνπ δελ 

κνπ αλήθεη, ην παξαδίδσ ζην δάζθαιφ κνπ. 

 πκπεξηθέξνκαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ πξνο φινπο. 

 Πξνζθέξσ ηε βνήζεηά κνπ ζε φζνπο ηε ρξεηάδνληαη. 

 πκκεηέρσ ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο – εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Οθείισ λα έρσ αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

εληηκφηεηαο, ηεο ππαθνήο, ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. 
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Γ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

 

Με ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ήξεκνπ, 

επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμηνπξέπεηα θαη 

θχξνο πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην ξφιν ηνπο. Σηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη απαξαίηεην λα ηηο 

δηέπεη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη λα ηηο ραξαθηεξίδεη ε εηιηθξηλήο, ζπλαδειθηθή θαη αλζξψπηλε 

επηθνηλσλία. Αλάινγε ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγείηαη 

αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ησλ άιισλ. Όηαλ έρνπλ άιιε άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε επηρεηξήκαηα θαη 

δηάινγν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ 

απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρχεη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηή ε δεκνθξαηηθή 

αξρή πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα θαη εθείλνη πνπ δηδάζθνπλ ζηα ηκήκαηα 

ηεο ίδηαο ηάμεο έρνπλ έλα ρψξν θνηλήο επζχλεο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπδεηνχλ κεηαμχ 

ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, λα πξνβιεκαηίδνληαη 

θαη λα επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ επηιήςηκεο 

ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ή νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

θξνληίδα, επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο εθ κέξνπο ηνπο. Η ζπλεξγαζία φισλ είλαη 

φρη κφλν ρξήζηκε αιιά θαη επηβεβιεκέλε. Κάζε ζρνιείν, επνκέλσο, πξέπεη λα 

κεζνδεχζεη θαη λα νξγαλψζεη ηνλ ηξφπν ηεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ θιάδνπ πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ θαηαθφξπθε ζπλεξγαζία 

θαη λα εμεηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ελφο 

θιάδνπ κέζα ζην ζρνιείν. Κάζε κάζεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

επηκέξνπο αληηκεηψπηζε. Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ κέζα ζε θάζε 

ζρνιείν πξέπεη λα απνθηήζεη νξγαλσηηθή ππφζηαζε θαη λα αλαιάβεη νκαδηθά ηελ 

επζχλε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Σν νξγαλσηηθφ ζρήκα θαιφ 

ζα ήηαλ λα απνθαζηζηεί απφ ην ζχιινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4. Όζα αλαθέξνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θιίζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπ ηαιέληνπ 

ησλ καζεηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζηνηρεία απηά καδί κε ηελ πείξα 

θαη ηελ εηδηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

5. Γελ είλαη νξζφ νχηε επηηξεπηφ λα δηαηππψλεηαη, θπξίσο πξνο ηνπο καζεηέο, θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη ε αληίιεςε φηη ν ξφινο θάπνησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο ή καζεκάησλ 

είλαη ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ παηδεία ηνπο. Γε λννχληαη επίζεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα απηφ. Σν ζρνιείν παξέρεη γεληθή παηδεία, ε νπνία είλαη 

θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ καζεκάησλ. 

6. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη εγεηηθφο θαη ε επίδξαζή 

ηνπ θαζνξηζηηθή. Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε ην 

παξάδεηγκα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ παξνπζία. Δπνκέλσο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη νχηε ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε νχηε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπεθηείλνληαη θαη πνιχ πέξα απφ απηά. 
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7. Η κνξθή θαη ην χθνο ηεο γιψζζαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ε 

γεληθφηεξε παξνπζία ηνπο δεκηνπξγνχλ πξφηππα αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο. Δίλαη, 

επνκέλσο, αλάγθε λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

8. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Η ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα είλαη επλνκνχκελε 

νκάδα, γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο παξάδεηγκα 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππν δεκνθξαηηθήο αγσγήο. 

9. Κάζε καζεηήο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηα 

δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε. Απηφ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιν 

θαη πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ καζεηή. Γη’ απηφ ν εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα παξαηεξεί, λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ζσζηά θάζε πξφβιεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ εθ κέξνπο ηνπο. 

Έηζη ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο 

ρεηξηζκνχο θαη λα ηνπο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

10. Η γλψζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ, γηαηί ηνπ επηηξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

καζεηψλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο. Η 

ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηψλ ηνπ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία, 

γηαηί ζα ηνπ επηηξέςεη λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζα ηνλ 

πξνθπιάμεη απφ πηζαλά αηνπήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ καδί ηνπο. 

11. εκαληηθή αξεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα πξνσζεί, λα ελζαξξχλεη θαη λα νξγαλψλεη 

ηφζν ζην κάζεκα φζν θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ. Υξένο ηνπ είλαη λα αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ, λα δηεπξχλεη δηαξθψο ηα φξηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηνπο σζεί λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

 

12. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπρλή θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο κέζα 

ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ απιή θαη ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαηά ηα δηαιείκκαηα, θαη ζηηο νκαδηθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

13. Απηή ε πνιιαπιή επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη κε ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη κηα έληηκε παηδαγσγηθή ζρέζε, ε νπνία 

ζεκαίλεη: 

(α) Δηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, ελδηαθέξνλ, δηθαηνζχλε θαη αγάπε γηα ην 

καζεηή. 

 

(β) εβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, πξάγκα πνπ 

επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο καο. 

 

(γ) ηαζεξή ζηάζε θαη επηκνλή ζε θαλφλεο θνηλά απνδεθηνχο, κε παξάιιειε απαίηεζε 

λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζ? απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 
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(δ) Δξαζθάλιζη ηηρ εςηαξίαρ κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζηνλ ζρνιηθφ 

ρψξν, κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

(ε) πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε εμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζην γλσζηηθφ ηνκέα αιιά θαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. 

 

14. Ζ δίκαιη ζςμπεπιθοπά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ν παιδαγυγικόρ ηπόπορ 

επικοινυνίαρ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ είλαη ρξήζηκν λα επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ 

πξάμε θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα εμήο θπξίσο ζηνηρεία: 

 

(α) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο 

απαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο. 

 

(β) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βαζκνινγνχλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο. 

 

(γ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηνλψλνπλ ηηο εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ 
ηάμε θαη ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο. 

 

(δ) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία θαηαθεχγνπλ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα επηιχζνπλ νη ίδηνη. 

15. Οη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη γηα ηελ επθνζκία ηεο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία 

δηδάζθνπλ αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα. Παξάιιεια, πξνζπαζνχλ λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν θνηηνχλ. 

16. Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη κε 

επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. Ιδηαίηεξε θξνληίδα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ 

απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζψο θαη 

θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

17. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

ησλ δηδαζθφλησλ, ηηο ζπδεηήζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ, ηε βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο θαη, γεληθά, 

γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. 

18. Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, 

πξνγξακκαηηζκέλα θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο ψξεο ηεο εβδνκάδαο θαηά ηηο νπνίεο ζα 

κπνξεί λα δέρεηαη ηνπο γνλείο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη ιεπηνκεξψο θαη ππεχζπλα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κελ ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά 

ησλ σξψλ ελεκέξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα εβδνκάδαο. Δπίζεο ελεκεξψλεη ηνπο γνλεηο γηα 

ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ ζηα  Δξγαζηήξηα δεμηνηήησλ.
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Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Η Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη γη απηφ έρεη θαη ηηο πην πνιιέο επζχλεο. Δίλαη ν εγέηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζην ζρνιείν θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ. Γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην 

πνιχπινθν έξγν ηεο δηνίθεζεο θαη παξάιιεια λα αζθεί επηξξνή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξέπεη 

λα δηαζέηεη πςειφ θχξνο θαη πεηζψ, λα είλαη θνηλά απνδεθηφο θαη λα κελ ακθηζβεηείηαη. Οη 

εληνιέο θαη νη νδεγίεο ηεο Γηεπζχληξηαο πνπ απνξξένπλ κφλν απφ ηε λφκηκε εμνπζία ηεο είλαη 

ζπρλά αηειέζθνξεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, αλ δε 

ζηεξίδνληαη ζηηο αξεηέο θαη ζηελ πξνζσπηθή επίδξαζε ηνπ ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη 

γνλείο. Οη αξκνδηφηεηεο, νη επζχλεο θαη ηα θαζήθνληά ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ 

πεξηγξάθνληαη θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ζρεηηθά κε ηε Γηεπζχληξηα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

 

1. Όηαλ ε Γηεπζχληξηα επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, φηαλ απεπζχλεηαη ζ’ απηνχο ή 

αληηκεησπίδεη εηδηθά δεηήκαηα, πξέπεη λα δείρλεη αγάπε, ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα γη 

απηνχο. Η παηδαγσγηθή ηεο επζχλε είλαη λα δηδάμεη ζηελ πξάμε ηνπο δεκνθξαηηθνχο 

θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Αθξαία ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, κε απηαξρηθφ πλεχκα θαη ραξαθηεξηζκνχο 

απαμησηηθνχο θαη πξνζβιεηηθνχο, πξέπεη λα ζεσξείηαη αξλεηηθφ ζηνηρείν. Πεξηζζφηεξν 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ έπαηλν, ηηο παξαηλέζεηο, ηηο ζπκβνπιέο θαη, γεληθφηεξα, 

ζεηηθά θίλεηξα. 

3. Η Γηεπζχληξηα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο καζεηέο δελ πξέπεη λα δείρλεη έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα φζα γίλνληαη ζην ζρνιείν νχηε λα ακειεί λα θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηεο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηε ζσζηή καζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηηο παξαηεξεί, ηηο αληηκεησπίδεη κε παηδαγσγηθή επζχλε, θάλεη ηηο 

αλαγθαίεο ππνδείμεηο, αλαθαιεί ζηελ ηάμε απηνχο πνπ δηέπξαμαλ παξαπηψκαηα θαη, αλ 

ρξεηαζηεί, ηνπο ηηκσξεί. Ο γεληθφο θαλφλαο ν νπνίνο πξέπεη λα ηζρχεη είλαη φηη ηα ζεηηθά 

θίλεηξα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηα αξλεηηθά. Η Γηεπζχληξηα πξέπεη λα 

έρεη ππφςε ηεο φηη νη παξαηεξήζεηο, νη ππνδείμεηο, ε απνδνθηκαζία πξάμεσλ θαη 

θαηλνκέλσλ ή αθφκε θαη ε επηβνιή πνηλήο εληάζζνληαη κέζα ζηα θαζήθνληά ηεο θαη 

απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηεο. Όηαλ απαηηείηαη λα θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, 

νθείιεη λα ην πξάμεη, γηαηί δηαθνξεηηθά ε αλνρή ζε αθξαία θαηλφκελα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά γηα ηε ζπλνρή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

4. Η πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθά 

άλεηα. Η ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπο πξέπεη λα γίλνληαη 

ειεχζεξα αιιά θαη κε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκφ εθ κέξνπο ηνπο. Η επηθνηλσλία απηή δε 

ζεκαίλεη πηνζέηεζε ηεο απφιπηεο ηζνπέδσζεο, ε νπνία απνδπλακψλεη ηελ παηδαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ξφινπ ηεο. Η δεκνθξαηηθή επηθνηλσλία έρεη θαλφλεο θαη φξηα 

ζπκπεξηθνξάο, αλαγλσξίδεη ξφινπο θαη απαηηεί απφ ηνπο θνξείο δηάζεζε λα 

ππεξαζπηζηνχλ ην ξφιν ηνπο. Η Γηεπζχληξηα γλσξίδεη φηη ε αγσγή θαη ε κφξθσζε δε 

γίλνληαη κε απηνεμέιημε. Υξεηάδεηαη ηε δηακεζνιαβεηηθή παξέκβαζε ηνπ ψξηκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ηνπ επηθεθαιήο Γηεπζπληή. 

5. Η Γηεπζχληξηα νθείιεη λα κε δηαθνξνπνηεί θαηά πεξίπησζε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο 

ηνπο καζεηέο, γηαηί ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε γηα ηζφηηκε θαη 
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δίθαηε ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο. Οθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί κε δηθαηνζχλε θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θίλεηξα, ζεηηθά ή αξλεηηθά. 

6. Η Γηεπζχληξηα έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο επηδηψθνληαο ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Με ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλή 

πξνζπάζεηα επηιχνληαη θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Οη απνθάζεηο ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξν θχξνο, φηαλ πξνθχπηνπλ χζηεξα 

απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

7. Η Γηεπζχληξηα θξνληίδεη ψζηε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα 

εμαζθαιίδεη ηελ «έληηκε» δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά ζρέζε, λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

θαηνρπξψλεη ην ξφιν ηεο θάζε πιεπξάο. 

Γίλεη νδεγίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πιαηθφξκαο edupass ηελ νπνία θαη ειέγρεη θαη 

ελεκεξψλεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Κάζε παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο αζθεί έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν, πνπ έρεη ην δηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη ηε 

δηθή ηνπ ζεκαζία. Η Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα αζθεί ν θαζέλαο ζσζηά ην ξφιν ηνπ. 

 

8. Η Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο  ζηνλ  ηνκέα 

ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο νθείιεη λα δεκηνπξγεί θιίκα ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 

θαη εθηίκεζεο αλάκεζα ζε απηήλ θαη   ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

9. Η Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, 

πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαζψο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δμππαθνχεηαη φηη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα 

είλαη ακθίδξνκε. 

 

10. Η Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, λα παξαδέρεηαη θαη λα 

εθηηκά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ, λα αλαπηχζζεη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο 

πθηζηακέλνπο θαη λα ηθαλνπνηεί βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. 
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ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ 

 

 
 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ είλαη ε 

αλάπηπμε ζε θάζε καζεηή ηεο ηθαλφηεηαο ηεο απηνπεηζαξρίαο ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ. 

 

Όια ηα κέξε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Όινη πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα ζπκπεξηθνξά είλαη αλεθηή θαη πνηα φρη απφ ην ζρνιείν. 

 

Όηαλ έλαο καζεηήο παξαβηάδεη ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, 

πξνβιέπνληαη κέηξα αλάινγα κε ηηο πξάμεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 

Σα πεηζαξρηθά κέηξα: 

 

 Δπηβάιινληαη κφλν φηαλ ν δάζθαινο έρεη εμαληιήζεη φια ηα παηδαγσγηθά κέζα πνπ 

βαζίδνληαη ζηνλ δηάινγν θαη ηελ πεηζψ κε ην καζεηή θαη ηνπο γνλείο. 

 Γελ πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή. 

 Γε ρξεζηκνπνηνχληαη σο απεηιέο ή εθθνβηζκφ, αιιά σο ζπλέπεηα. 

 Δπηβάιινληαη πξσηίζησο γηα ηελ πξνζσπηθή λνπζεζία θαη φθεινο ηνπ καζεηή, αιιά θαη 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γελ επηβάιιεηαη ζαλ πνηλή θαη νχηε ρξεζηκνπνηείηαη σο απεηιή, ε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα. 

 

 
 

Σα είδε ησλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ επηβάιινληαη ζην καζεηή αλάινγα κε ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ ηνλ δάζθαιν, ηε Γηεπζχληξηα θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ. πλνπηηθά 

ηα ζηάδηα επηβνιήο ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζε καζεηή πνπ ζπλερίδεη λα έρεη ζπζηεκαηηθά 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη: 

 

1ο ηάδιο 

 

 Παξαηήξεζε απφ ηνλ δάζθαιν ( 1ε θαη 2ε ). 

 Δπίπιεμε απφ ηνλ δάζθαιν. 

 Παξαηήξεζε απφ ηελ Γηεπζχληξηα θαη ηειεθσληθή ελεκέξσζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα 

θαη θαηαγξαθή ηνπ ζπκβάληνο ζην Βηβιίν ρνιηθήο δσήο. 

 Δπίπιεμε απφ ηελ Γηεπζχληξηα θαη θιήζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ζην ζρνιείν γηα θνηλή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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2ο ηάδιο 

 

Δάλ, παξά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ν καζεηήο δε βειηηψζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα παξαβαηηθφηεηα, ηφηε ην ζέκα 

παξαπέκπεηαη πξνο ζπδήηεζε ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα θαη πξνρσξεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 

 Καιεί ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ καζεηή θαη καδί πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

πξφβιεκα. 

 Καιεί ηνλ/ηελ ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο 

πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. 

 Έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη ηε βνήζεηα παηδνςπρνιφγνπ ή 

άιινπ εηδηθνχ επηζηήκνλα κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ζπλεξγαζία ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα. 

 Μεηά ηε αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

κέηξσλ, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ παίξλεη ηελ ηειηθή απφθαζε. Ο χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα απνθαζίζεη, αλ ην πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη 

επαλαιακβαλφκελν, ηελ αιιαγή ηκήκαηνο ηνπ καζεηή ή ηελ αιιαγή ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 
 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

 
ε πεξίπησζε θηλδχλνπ, ην δηδαθηήξην εθθελψλεηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην, πνπ έρεη εθηειεζηεί 

θαηά ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε εηνηκφηεηα πξνζσπηθνχ θαη 

καζεηψλ. 

   

  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο/ηξηεο δελ βξίζθνληαη ζηηο δηθέο ηνπο αίζνπζεο, αιιά ζε άιιν  

ρψξν ηνπ δηδαθηεξίνπ, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νινήκεξνπ, ή ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ή            

ζηνπο Η/Τ θ.α. ηφηε αθνινπζνχλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην. 

 

Δγθξίλεηαη  

 

Ο πληνληζηήο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

Ι.Παπαδέιεο 
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