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Εισαγωγή  

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

ώστε να διαμορφώνεται ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την 

αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

προκύπτουν, αντιμετωπίζονται συλλογικά από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Μέσω των αρχών του Κανονισμού του σχολείου μας επιπλέον επιδιώκεται: η 

διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας καθώς και η δημιουργία συνθηκών που συμβάλλουν σε αξιοπρεπείς και 

αποδοτικές συνθήκες διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.  

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της 

Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 

Διδασκόντων, των εκπροσώπων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του 

Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια του εκπαιδευτικού έργου, που έχει 

την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τη Διευθύντρια 

εκπαίδευσης.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας είναι εναρμονισμένος με 

την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 37,Ν.4692/2020). Η ακριβής τήρησή του αποτελεί 

ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της 

διεύθυνσης του σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των 

μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από το νόμο συμμετοχικής 

διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να 

συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου με τις κατά καιρούς αποφάσεις των 

αρμοδίων συλλογικών οργάνων του. 

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 

Το σχολείο μας απαρτίζεται από μαθητές αμιγώς Ρομά και βρίσκεται στην περιοχή 

των Αγίων Θεοδώρων στην πόλη της Θήβας. Διαθέτει 5 αίθουσες διδασκαλίας. Το 

σχολείο λειτουργεί ως 4/θέσιο ή 5/θέσιο. Εκτός από τους δασκάλους γενικής 

αγωγής το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, καθώς 

και από μία κοινωνική λειτουργό.  
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Σκοπός του σχολείου είναι να συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών 

και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ανεξάρτητα από το φύλο και την 

καταγωγή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες. Επειδή το σχολείο είναι χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες 

και συνάπτουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η ύπαρξη κανόνων, ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του 

σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του.  

Βασικός στόχος του σχολείου μας είναι η κοινωνικοποίηση καθώς και η ένταξη των 

μαθητών μας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών-

δυσκολιών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους (μαθητές Ρομά). 

Ένας άλλος, εξίσου σημαντικός στόχος, είναι η μείωση της σχολικής διαρροής των 

μαθητών μας. Με τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου. ελκυστικού σχολικού 

κλίματος,  με την παροχή τόσο κινήτρων όσο και με τη δραστηριοποίησή τους μέσα 

από εκπαιδευτικά προγράμματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης, προστασίας του 

περιβάλλοντος, ατομικής υγιεινής, και πολιτιστικά. Μέσω προγραμματισμένων 

δράσεων στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων επιτυγχάνεται η καλλιέργεια 

της κοινωνικής τους συνείδησης, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς 

και η ενίσχυση της ατομικής τους υπευθυνότητας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 

του βιοτικού τους επιπέδου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές είναι Ρομά και δεδομένου του κοινωνικού 

αποκλεισμού που βιώνουν, η επαφή με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς είναι 

ιδιαίτερα εποικοδομητική και ενθαρρυντική, καθώς έτσι αισθάνονται - ίσως για 

πρώτη φορά - την κοινωνική αποδοχή. 

Βασικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

1. Λειτουργία του σχολείου 

Ι. Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος, τα 

διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικείμενου καθώς και η 

έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και 

αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και στα παιδιά με την έναρξη 

του διδακτικού έτους και αναρτώνται στο blog του σχολείου 

(https://blogs.sch.gr/9dimthiv/author/9dimthiv/). 

Για το σχολικό έτος 2020-2021, το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως 

εξής: 

https://blogs.sch.gr/9dimthiv/author/9dimthiv/
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Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

 υποδοχή των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο: 08:15 π. μ.  

 έναρξη πρώτης διδακτικής περιόδου: 08:15 π. μ.  

 λήξη υποχρεωτικού προγράμματος-αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 

13:15 (εξάωρο) 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

Στο σχολείο μας δε λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα διότι οι μαθητές μας 

μεταφέρονται αποκλειστικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θήβας και παρουσία συνοδού, 

στις 13:15 στον Καταυλισμό (εκτός πόλης) όπου διαμένουν. Συνεπώς, οποιαδήποτε 

άλλη μεταφορά δεν είναι εφικτή.  

ΙΙ. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:15 π.μ. η οποία 

πραγματοποιείται με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. 

Στο σχολείο μας δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα μη έγκαιρης προσέλευσης 

μαθητών επειδή ακριβώς όλοι μεταφέρονται στο σχολείο την ίδια ώρα με το 

λεωφορείο. Επομένως, η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 08:15π.μ.  

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

τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν χρειαστεί να γίνει έκτακτη αποχώρηση 

κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο 

γονέας/κηδεμόνας προκειμένου να προσέλθει στο σχολείο και να παραλάβει το 

παιδί του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο.  

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στην είσοδο του σχολείου. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, με ευθύνη των 

εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο 

του σχολείου κανένας επισκέπτης.   

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σχολείο προβλέπει χώρους 

αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση 

των μαθητών/μαθητριών στις καιρικές συνθήκες, δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η 

ασφάλειά τους. 

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί 

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

διεύθυνση του σχολείου.  
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ΙΙΙ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου 

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

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη 

της Διευθύντριας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες 

αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς 

τα γνωστικά αντικείμενα.  

2. Σχολική και κοινωνική ζωή 

Ι. Φοίτηση 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει 

καθημερινά τις απουσίες οι οποίες καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του 

ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και ιδιαίτερα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει το σχολικό 

έργο αλλά και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την 

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

φέρνουν σύμφωνα με τον νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. Για τη συμμετοχή των 

παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές 

δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου 

Υγείας για τους μαθητές των τάξεων  Α΄ και  Δ΄ σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. 

ΙΙ. Σχολικοί χώροι 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου, καθώς και ο σεβασμός 

στα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου αλλά και στο φυσικό περιβάλλον του 

σχολείου, το οποίο αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει φροντίδα και καλαισθησία στις σχολικές 

αίθουσες καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος που παραμένουν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί για πολλές ώρες. Φροντίδα όλων αποτελεί η καθαριότητα των 

χώρων. 

ΙΙΙ. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο 

κατά τάξη, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα 

ατυχημάτων. 
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Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των 

μαθητών/μαθητριών από τους/τις εκπαιδευτικούς. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας ο/η εκπαιδευτικός κλειδώνει την 

αίθουσα, αφού έχουν βγει όλοι οι μαθητές έξω. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των 

μαθητών/μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών των παιδιών αλλά και 

αλληλεπίδρασης. Σε περίπτωση προβλήματος ή δυσκολίας τους, απευθύνονται 

στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. Κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος, δεν επιτρέπεται κανείς να συνομιλεί ή να δίνει 

αντικείμενα στους μαθητές του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. 

Εάν ο γονέας επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του, το παραδίδει σε 

εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές συγκεντρώνονται στον 

προκαθορισμένο χώρο για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί 

που έχουν μάθημα μαζί τους και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο 

προαύλιο, στην περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

IV. Σχολική εργασία 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα 

έχοντας τα απαραίτητα βιβλία και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους. 

Στόχος μας είναι να ολοκληρώνουμε τις σχολικές εργασίες έως τη λήξη του σχολικού 

ωραρίου, ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά σε κάθε δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές/μαθήτριες. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων 

και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη των παιδιών με 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

3. Συμπεριφορά-δικαιώματα-υποχρεώσεις 

Η Διευθύντρια 

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς μεταξύ 

διδασκόντων και μαθητών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

 Ενημερώνει τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου. 

 Μεριμνάει για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την 

καλή χρήση τους στην τάξη, καθώς και την αντικατάστασή τους σε 

περίπτωση φθοράς. 
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 Είναι υπεύθυνη μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και την 

αισθητική του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 

ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. 

 Απευθύνει στους διδάσκοντες/διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, 

συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. 

Οι Εκπαιδευτικοί 

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους με βάση τις 

ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες σεβόμενοι την προσωπικότητά 

τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σε αυτούς δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και τους 

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

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην 

οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και υιοθετούν 

παιδαγωγικές ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστούν τα τυχόν προβλήματα. 

 Συνεργάζονται με τη Διευθύντρια, τους γονείς και τα αρμόδια στελέχη για 

την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς. 

 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους μέσω διαφόρων μορφών 

επιμόρφωσης που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης 

εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

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

σχολικής κοινότητας. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης και 

συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη διεύθυνση του σχολείου 

και ζητούν τη βοήθειά τους για κάθε πρόβλημα που τους προκύπτει στα 

πλαίσια της σχολικής ζωής. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου 

προστατεύοντας παράλληλα και την υλική περιουσία του.  

 Αποφεύγουν την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας. 

 Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών, όπως η ανακύκλωση 

υλικών. 
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 Στις σχολικές εκδηλώσεις και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου, 

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 

ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους τηλεφωνικά από το 

σχολείο, αφού ζητήσουν άδεια. 

Γονείς και κηδεμόνες 

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

να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους. 

 Ενημερώνονται τηλεφωνικά για ό,τι αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 

(λόγω αναλφαβητισμού). 

 Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο με τη Διεύθυνση και τον 

Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες. 

 Ενημερώνουν το σχολείο για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά τους (θέματα υγείας, ή ανάγκες οικογενειακής και κοινωνικής 

κατάστασης), τα οποία μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 

παιδιού στο σχολείο.  

4. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού  

Η πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα επιτυχίας του εκπαιδευτικού έργου. Η Διευθύντρια και κυρίως, οι 

εκπαιδευτικοί προασπίζονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, την ήρεμη, ειρηνική 

συνύπαρξη όλων των μαθητών/τριών του Σχολείου. Για τον λόγο αυτό, 

παρατηρούν συνεχώς και πάντα διακριτικά τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

μαθητών, κυρίως στα διαλείμματα, ώστε να αποφευχθούν πιθανές εκδηλώσεις 

βίας. Επειδή παρατηρούνται αρκετά συχνά αψιμαχίες μεταξύ των μαθητών, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις 

που βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία και στην επίλυση των διαφορών 

τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, το σχολείο μας κάθε χρόνο διαθέτει στο 

δυναμικό του, εκπαιδευτικό ΕΒΠ (Κοινωνικό Λειτουργό), ο οποίος αναλαμβάνει 

την επικοινωνία με τις οικογένειες προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις 

μεταξύ τους. 

5. Παιδαγωγικός έλεγχος 

Για ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο, συνεργάζονται οι 

γονείς/κηδεμόνες με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια 

του σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια εκπαιδευτικού 

έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 

του θέματος. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 
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σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές 

ποινές δεν επιτρέπονται. Το σχολείο έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι 

μαθητές/τριες να συνειδητοποιούν τις συνέπειες των πράξεων τους, να 

αναλαμβάνουν τις ευθύνες των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Αν η συμπεριφορά τους, ωστόσο, αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού 

κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο σύμφωνα 

πάντα με την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις. Οι γονείς/κηδεμόνες 

ενημερώνονται από το σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των 

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

σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

6. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο - Σχολικές 

δραστηριότητες 

Το σχολείο μας, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και να κοινωνικοποιήσει τα 

παιδιά, αναλαμβάνει αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό 

έχουμε υλοποιήσει  προγράμματα περιβαλλοντικά (συνεργασία με HELMEPA, 

Let’s Do It Greece), εθελοντισμού και αλληλεγγύης  (ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ, 

ACTION AID).  

Παράλληλα, στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τις οικογένειες των παιδιών 

που διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες, τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε στο 

πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής, το οποίο υλοποιείται 

από την PROLEPSIS, με συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιπρόσθετα, με τη συνδρομή του Χαμόγελου του Παιδιού, της Ιεράς 

Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας δίνονται στα παιδιά είδη ρουχισμού και 

υπόδησης. Η ΧΕΝ Θήβας πάντα είναι δίπλα μας και προσφέρει ότι είναι 

απαραίτητο από αναλώσιμα αγαθά (γραφική ύλη, μάσκες κ.ά.)  

Το σχολείο φροντίζει επιπλέον, για την πρόληψη και υγιεινή των 

μαθητών/μαθητριών του. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον εμβολιασμό των 

παιδιών, κάθε χρόνο το σχολείο συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς, όπως 

Γιατροί του κόσμου, Διεύθυνση Υγιεινής Βοιωτίας, Νοσοκομείο Θήβας, Κ.Υ 

Θήβας καθώς και με το πρόγραμμα Υγεία για Όλους,  προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν εμβόλια που δεν έχουν γίνει. 

7. Άλλα θέματα 

Προσωπικά δεδομένα 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις κείμενες 
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διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη 

συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους. 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 

υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η 

επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.   

Λειτουργία κυλικείου 

Στο σχολείο δε λειτουργεί κυλικείο. Για τον λόγο αυτό είναι ενταγμένο στο 

πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής (υπό την αιγίδα της 

περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)  το οποίο παρέχει στους μαθητές το καθημερινό 

τους κολατσιό. Μέχρι τη  έναρξη του προγράμματος, τα παιδιά φέρνουν φαγητό 

από το σπίτι. 

8. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου 

I. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

Πολύ σημαντική παράμετρος της λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος 

που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών/μαθητριών.  Η θετική στάση των γονέων προς το σχολείο ενισχύει την 

εμπιστοσύνη του παιδιού προς αυτό. Για οποιοδήποτε αίτημα οι 

γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα του παιδιού τους. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί, συμμετέχει και η Διευθύντρια του σχολείου. 

II. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και Γονέων/Κηδεμόνων 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:  

o Στην αρχή του διδακτικού έτους σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου. 

o Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε ορισμένη μέρα και ώρα από τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

o Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση. 

o Κατά την επίδοση Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. 



  13 

o Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου-

σπουδών. 

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

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων καθώς και 

όταν τους καλεί η Κοινωνική Λειτουργός. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να 

επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν το σχολείο ώστε 

να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου προς ενημέρωσή τους. Τέλος, οι 

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

εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε έκτακτες περιπτώσεις. 

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

Λόγω της ιδιαιτερότητας του σχολείου μας, δεν έχει συγκροτηθεί Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων με καταστατικό. Αντ’ αυτού, το σχολείο συνεργάζεται με 

αντιπροσωπεία Γονέων και Κηδεμόνων με τους οποίους επικοινωνούμε για 

οποιοδήποτε θέμα προκύψει. 

IV. Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 

ο Σύλλογος Διδασκόντων, εκπρόσωπος των Γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(τμήμα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες). Έργο του είναι η διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Για τον λόγο αυτό λειτουργεί 

συλλογικά προτείνοντας παρεμβάσεις για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. 

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο για να επιτύχει 

στην αποστολή του, είναι απαραίτητη η σύμπραξη όλων: μαθητών/μαθητριών, 

εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Γονέων και Κηδεμόνων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

9. Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με 

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες,  

φιλοξενώντας ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό 

ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. Για την προστασία από σεισμούς και   

συνοδά φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου 

Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις 
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ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η Διευθύντρια του σχολείου, 

στην αρχή του σχολικού έτος και σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τους 

μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την 

εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν 

αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους, αλλά παραδίδονται στους γονείς τους ή σε 

άλλα πρόσωπα που έχουν οριστεί γραπτώς από τους γονείς τους για τον σκοπό 

αυτό. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων, οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς/κηδεμόνες, καθώς και η 

Διευθύντρια, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες 

που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο 

Πολιτικής Προστασίας, κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και 

την ασφάλεια των μελών της. 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί 

σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.  

 

Μέτρα πρόληψης πανδημίας-covid-19 

Στα πλαίσια της διενέργειας αυτοδιαγνωστικών τεστ παραλαμβάνονται από τα 

φαρμακεία δωρεάν με το ΑΜΚΑ των μαθητών/τριών και γίνονται υποχρεωτικά. 

Πρέπει να γίνονται πριν την προσέλευση των παιδιών στο σχολείο και τα 

αποτελέσματα δηλώνονται υποχρεωτικά στο edupass χρησιμοποιώντας τους 

κωδικούς TAXISNET των γονέων.  

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το παιδί παραμένει στο σπίτι και ακολουθείται η 

διαδικασία διεξαγωγής ελέγχου με δωρεά rapid ή μοριακό τεστ σε ιδιωτική ή 

δημόσια δομή υγείας και ακολουθούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Τα παραπάνω δεν ιχύουν για τους μαθητές/τριες που βρίσκονται σε 

καραντίνα λόγω θετικού κρούσματος στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι 

μαθητές/τρες αυτοί/ές προσέρχονται στο σχολείο μετά τη λήξη της 

καραντίνας,αφού πρώτα πραγματοποιήσουν διαγνωστικό τεστ.  
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10. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας-Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής 

τους 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

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

παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες 

και βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί 

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, καθώς και το θεμέλιο πάνω 

στο οποίο το Σχολείο μπορεί να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το 

όραμά του.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη 

εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα πάντα συνεργασίας όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας.  

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται από την 

Διευθύντρια  του σχολείου και την Κοινωνική Λειτουργό για τον  κανονισμό.  

Επικαιροποιήθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων στις 22/10/2021 και θα 

ενημερωθεί το νέο Σχολικό Συμβούλιο, μόλις αναμορφωθεί και συσταθεί.  

 

 

22 Οκτωβρίου 2021 

Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας 

 

Σολωμού Αικατερίνη 

 

 



Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης

           Κολέσια Χρυσούλα                                                                  Παπανικολάου Ελένη

           Λαμία, 12/04/2022                                                             …..……………………………………..

Νομοθετικές Ρυθμίσεις

 Ν. 1566/85 

 Ν.4692/2020,  «Αναβάθμιση  του  Σχολείου  και  άλλες  διατάξεις»  ◦  ΠΔ  79/2020,
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»

 Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

 Ν.  4823/2021  Αναβάθμιση  του  σχολείου,  ενδυνάμωση  των  εκπαιδευτικών  και
άλλες διατάξεις ◦ 98268/Δ1/9-8-21 ΥΑ Απαλλαγή μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης από την
ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα 

 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 491/09-02-2021) «Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης».

 Φ.7/111089/Δ1/9-9-2021  ΥΠΑΙΘ Λειτουργία  Δημοτικών Σχολείων για  το σχ.  έτος
2021-2022.

 Φ7/ 118240 /Δ1/09-09-2020 και  Φ.6/55081/Δ1/13-5-2020 ΥΠΑΙΘ «Εγγραφές στο
προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης»

 ΥΑ 111525/ΓΔ4/9-9-2021 ΥΠΑΙΘ «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2021- 2022») 

 94236/ΓΔ4/4-8-2021  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  για  τα  Εργαστήρια
Δεξιοτήτων.

 Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΑΙΘ «Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών
συσκευών στις σχολικές μονάδες




