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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, εκπαιδευτικοί ,άλλο επιςτθμονικό 
προςωπικό, βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ). 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ 
λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν Σχολείων, ενςωματϊνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ 
και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Σχολείου και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 

Σφνταξη ,ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΡΑΞΗ 28/2021 ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του 

Διευκυντι Σχολείου, ςφμφωνα με τθν υπ. Αρ./3423/ΓΔ4/04-02-2021 Υπουργικι απόφαςθ με 
κζμα «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 
εκπαίδευςθσ» με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων και εκπροςϊπου του 
Διμου μασ.  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε 
όλουσ του γονείσ/κθδεμόνεσ. Μια ςυνοπτικι μορφι του διανζμεται και ςυηθτείται διεξοδικά με 
όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ του Σχολείου. 

Η 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, 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. 

 

 

1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

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. 

Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ 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. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Σχολείου μασ 
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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. 

 
2. Λειτουργία του χολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 
Η ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ , 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 ΥΡΑΙΘ. Ανακοινϊνονται ςτουσ 
γονείσ και τα παιδιά με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ. 

Για το ςχολικό ζτοσ2021-2022 το πρόγραμμα του ςχολείου μασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o Υποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο:08.00-08:15. 
o Ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου:08:15. 
o Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ-αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν:13:15(εξάωρο) 

 

II. Προςζλευςη και αποχώρηςη μαθητών/μαθητριών 
Η ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν είναι 08:00 ζωσ 08:15.  
Η 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 και μακθτριϊν και του 
προςωπικοφ του ςχολείου. 

Για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν /μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ θ είςοδοσ του ςχολείου/οι είςοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 8:15. Σε περίπτωςθ 
που μακθτισ/μακιτρια προςζρχεται χωρίσ αιτιολογία με κακυςτζρθςθ, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων 
αποφαςίηει για τθν είςοδο ςτθν τάξθ του/τθσ. 

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, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό 
ζντυπο. 

Οι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ που είναι υπεφκυνοι, υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
ςτθν είςοδο του Σχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Μετά το θχθτικό 
ςιμα(κουδοφνι), με ευκφνθ των εφθμερευόντων , κλείνει θ είςοδοσ του ςχολείου. Κατά τθ 
διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον 
χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. 

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. Σε 
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περιπτϊςεισ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν το ςχολείο προβλζπει χϊρουσ αναμονισ και 
τροποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ϊςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ ζκκεςθ γονζων και μακθτϊν ςτισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ δίχωσ να τεκεί ςε κίνδυνο θ αςφάλεια των μακθτϊν. 

Πςοι από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ αποχωροφν χωρίσ ςυνοδεία γονζων/κθδεμόνων, 
ζχουν μαηί τουσ τθν  υπεφκυνθ διλωςθ που ζχει κατακζςει ο γονζασ/κθδεμόνασ και τθν 
επιδεικνφουν ςε κακθμερινι βάςθ. 

Τζλοσ, εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ 
λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. 

 
III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

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

του ΥΡΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ (γνωςτζσ 

όμωσ εκ των προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, κατά τθσ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι διδαςκόντων ωσ προσ 

τα γνωςτικά αντικείμενα. 

 
3. χολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηςη 
Η φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Δθμοτικά Σχολεία 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 ΥΡΑΙΘ. Η ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα χωρίσ 
ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 
Τθν ουςιαςτικι αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ 
φοίτθςθ των μακθτϊν ,φζρουν κατά το 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 για τουσ μακθτζσ των τάξεων Α', και Δ' ςφμφωνα με ςχετικι εγκφκλιο. 

 
II. Σχολικοί χώροι 

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. 

 
III. Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ ζχει 
κακοριςτεί για κάκε τάξθ, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ και να μειϊνεται θ πικανότθτα 
ατυχθμάτων. 

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ οι προκακοριςμζνοι χϊροι 
παραμονισ των μακθτϊν και μακθτριϊν. 

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

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

μακθτριϊν ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολείου. 
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Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ 
ικανοποίθςθσ βιολογικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, πλφςιμο χεριϊν). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
αλλθλοεπιδροφν, 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. Εάν επικυμεί να δϊςει φαγθτό ςτο παιδί του παραδίδεται 
αυτό από τον γονζα/κθδεμόνα ςε εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό του ςχολείου. 

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 προαφλιο ςε περίπτωςθ που ζχουν το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

 
IV. Σχολική εργαςία 

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι 
διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν 
και ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. Για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ φζρνουν 
μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτθτο για τθ ςχολικι εργαςία 
τουσ. Πταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία για το ςπίτι (κατ’ οίκον εργαςία) αυτι είναι 
ςχεδιαςμζνθ από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του κάκε 
μακθτι και τθσ κάκε μακιτριασ. 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, βοθκϊντασ 
το να αναςτοχάηεται επί των πρακτικϊν μελζτθσ του. Στόχοσ είναι το παιδί να  μάκει να διαβάηει 
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. Η εμπιςτοςφνθ μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και 
εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 
V. Συμπεριφορά-Δικαιώματα-Υποχρεώςεισ 
Ο Διευθυντήσ: 
 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των διδαςκόντων / 

διδαςκουςϊν  και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ 
διδάςκοντεσ/ ουςεσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ. 

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ 
και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν εφαρμογι των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

 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 

 Είναι υπεφκυνοσ, 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. 

 Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ/ςτισ διδάςκουςεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυςτάςεισ με 
πνεφμα ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί: 
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 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 κα 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 τον Διευκυντι, 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. 

 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ: 
 Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Συμμετζχουν ενεργά ςτθν 
κακθμερινι παιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι 
το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν 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. Ταυτόχρονα 
ενδιαφζρονται για το ςχολικό κτίριο και τθν υλικι περιουςία του. Επίςθσ, δεν καταςτρζφουν 
τα ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν πολιτεία. 

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ 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. 
3. Απευκφνονται ςτον Διευκυντι. 
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 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. 

 Επικοινωνοφν, όταν υπάρχει ανάγκθ, με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των τθλεφϊνων του Σχολείου 
, αφοφ ηθτιςουν άδεια. 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 
- Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν 
ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 
- Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ζντυπεσ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν τα παιδιά μασ(ι 
αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων) ϊςτε να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του 
Σχολείου. 
- Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του Συλλόγου Γονζων με τθ 
Διεφκυνςθ και τον Σφλλογο των 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 μασ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του 
ςχολείου. 

 

VI. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 
Τα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ 

των γονζων/ κθδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/ τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, τον 
Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων και τον Συντονιςτι 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. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν 
επιτρζπονται. 

Το ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι 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. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά 
των παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα αναλθφκοφν. Η ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-
γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

 

 
VII Άλλα θζματα 
Προςωπικά δεδομζνα 
Τηπείηαι απαπέγκλιηα η ιζσύοςζα νομοθεζία για ηα πποζωπικά δεδομένα όλων ηων μελών ηηρ 

ζσολικήρ κοινόηηηαρ. Επιπποζθέηωρ, ζύμθωνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ και ηον Γενικό Κανονιζμό 

Πποζηαζίαρ Δεδομένων ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ(GDPR), επιβάλλεηαι η γπαπηή ζςγκαηάθεζη ηων 

γονέων ωρ ππορ ηη ζςλλογή, επεξεπγαζία και δημοζιοποίηζη οπηικού ςλικού ηων παιδιών ηοςρ. 
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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. 

 

 

 

 

 

4. Επικοινωνία και υνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων-χολείου  

Ι. ημαςία 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 Σφλλογό Γονζων. Η 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 ςτο δάςκαλο/ςτθ δαςκάλα 
τθσ τάξθσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται 
ςτον Διευκυντι του Σχολείου. 

 

ΙI. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κηδεμόνων 
Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων: 
o Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 
o 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. 

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

o Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου –ςπουδϊν. 
Η είςοδοσ των γονζων/ κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ 

προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων τθρϊντασ τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα λόγω του COVID-19. 

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. 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. 

 

 
 

III. Η ςημαςία τησ ςφμπραξησ όλων 
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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. 
 
 

Άρθρο5: Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ  

Αντιμετώπιςη ζκτακτων αναγκών 
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 επικαιροποιείται τακτικά το 
Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου και υλοποιοφνται 
αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Ο Διευκυντισ 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. 

Διευκρινίηεται ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν αποχωροφν από το ςχολείο μόνοι τουσ αλλά 
παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςε άλλα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν 
ορίςει γραπτϊσ για τον ςκοπό αυτό. 

Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/ μακιτριεσ ,γονείσ/ κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να 
ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, 
ΥΡΑΙΘ, Υπουργείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 
μονάδασ και τθν  αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

Χώροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο διαφυγισ 
και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 
 
 
 
ΧΕΔΙΟ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΙΜΟ 
 

 
ΠΡΟΑΤΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

ΓΑΦΕΙΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ 
ΤΑΞΕΙΣ Γ’-Δϋ, ΣΤϋ 
 

ΤΑΞΗ Α’ 

ΤΑΞΗ Β’ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΤΑΞΗ Ε’ 
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Α) ΡΕΙΓΑΦΗ ΧΩΟΥ 
 
ΤΟ Δ. Σ. Ρανόπουλου ςτεγάηεται ςε (5) κτίρια. Το κεντρικό ςυγκρότθμα του ςχολείου αποτελείται από ζνα 
παλιό κτίριο, δφο λυόμενεσ αίκουςεσ και ζνα μικρό κτίριο όπου ςτεγάηεται το γραφείο του διευκυντι και οι 
τουαλζτεσ του ςχολείου. Πλα αυτά βρίςκονται ςε ζνα οικόπεδο περίπου τριϊν ςτρεμμάτων με αρκετό αφλειο 
χϊρο. Στο κεντρικό παλιό κτίριο υπάρχουν δφο αίκουςεσ διδαςκαλίασ, θ Γ-Δϋ, θ ΣΤϋ και το γραφείο των 
εκπαιδευτικϊν. Στο ζνα λυόμενο κτίριο ςτεγάηεται θ Αϋ τάξθ και ςτο άλλο θ Βϋ τάξθ. Ζξω από το προαφλιο του 
ςχολείου, ςτο κτίριο του του Γυμναςίου Ρανόπουλου, ςτεγάηεται θ Εϋτάξθ. Πλα τα κτίρια είναι ιςόγεια με 
άμεςθ προςβαςιμότθτα ςτουσ αφλειουσ χϊρουσ τουσ. 
 
Β) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

1) Γενικόσ υπεφκυνοσ του ςχεδίου ορίηεται ο διευκυντισ του ςχολείου, κ. Ρατςοφρθσ Ευκφμιοσ. 
2) Ωσ ομάδα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν ορίηονται οι  εκπαιδευτικοί Βουλωμζνοσ Ακανάςιοσ  και  

Ραλαιολόγοσ Ιωάννθσ. Αναπλθρωματικόσ Ρατςοφρθσ Ευκφμιοσ. 
3)  Ωσ ομάδα ελζγχου δικτφων ορίηονται οι εκπαιδευτικοί Ρατςοφρθσ Ευκφμιοσ και Κατριμποφηα Ρζττα 

Μαρία . 
4) Ωσ ομάδα πυραςφάλειασ ορίηονται οι εκπαιδευτικοί Χαλικιά Αναςταςία και Δόξα Λαμπρινοποφλου 

Ειρινθ . Αναπλθρωματικόσ Γαρουφαλι  Σοφία. 
5)  Ωσ ομάδα αναηιτθςθσ ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ ορίηονται οι 

εκπαιδευτικοί που εφθμερεφουν τθν θμζρα εκδιλωςθσ του ςυμβάντοσ.  
6) Ωσ ομάδα φφλαξθσ του αρχείου του ςχολείου ορίηονται ο διευκυντισ του ςχολείου Ρατςοφρθσ 

Ευκφμιοσ και θ εκπαιδευτικόσ Κατριμποφηα Ρζττα Μαρία . 
7) Ωσ ομάδα ελζγχου προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία ορίηονται οι εκπαιδευτικοί Δόξα 

Λαμπρινοποφλου Ειρινθ και Ραλαιολόγοσ Ιωάννθσ. 
8)  Ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ορίηεται ο διευκυντισ του ςχολείου. 
 

 
 
 

Γ) ΡΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
 

1) ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ – ΕΦΟΔΙΑ 
 
α) Ζχει λθφκεί μζριμνα ζτςι ϊςτε οι ντουλάπεσ και κάκε βαρφ αντικείμενο να είναι μακριά από τουσ 
μακθτζσ. 
β) Οι μακθτζσ βρίςκονται μακριά από τα παράκυρα. 
γ) Ζχουν τοποκετθκεί πυροςβεςτιρεσ. 
δ) Ζχει λθφκεί μζριμνα να υπάρχει φαρμακείο. 
ε) Σε κάκε αίκουςα υπάρχει κεντρικόσ διάδρομοσ διαφυγισ, ελεφκεροσ. 

 
2) ΟΜΙΛΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΩΣΗ 

 
Ζχουν γίνει ομιλίεσ και ενθμζρωςθ από το διευκυντι του ςχολείου κ. Ρατςοφρθ Ευκφμιο για το φαινόμενο 
του ςειςμοφ, τισ αιτίεσ του και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου εάν 
παρουςιαςτεί. 
 
3) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Ζχουν γίνει αςκιςεισ ετοιμότθτασ και επαναλαμβάνονται ανά τρίμθνο.  
 
4) ΑΜΕΑ 
 
Ζχει λθφκεί μζριμνα για ΑΜΕΑ και ωσ ομάδα υποςτιριξθσ ορίηεται o 
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      εκπαιδευτικόσ  Ρατςοφρθσ Ευκφμιοσ.  
 

5) ΑΝΑΤΗΣΗ ΑΡΑΑΙΤΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
 
Ζχουν αναρτθκεί ςε εμφανζσ ςθμείο του ςχολείου τα απαραίτθτα τθλζφωνα όπωσ αςτυνομίασ, 
πυροςβεςτικισ, φαρμακείου, Κζντρου Υγείασ, τθλζφωνα γονζων μακθτϊν.  
 
6) ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
 
Ζχει κακοριςτεί θ ςειρά εκκζνωςθσ των αικουςϊν όπωσ ακολουκεί:  
α) Κεντρικό κτίριο: Ρρϊτα θ Γϋ-Δ και μετά θ ΣΤ τάξθ.  
β) Λυόμενα: Ταυτόχρονα θ Αϋ και θ Βϋ τάξθ. 
γ) Κτίριο Γυμναςίου:  Εϋ τάξθ.  
 
7) ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
Ζχει αποςταλεί ςτουσ γονείσ ενθμερωτικό για τον τόπο που κα παραλάβουν τα παιδιά τουσ μετά τθν 
εκδιλωςθ ιςχυροφ ςειςμοφ. 
 
8) ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ 
 
Η ζναρξθ τθσ άςκθςθσ αρχίηει με κακοριςμζνο θχθτικό ςιμα (παρατεταμζνο χτφπθμα θλεκτρικοφ ι 
χειροκίνθτου κουδουνιοφ) κακϊσ και θ λιξθ. Υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ ο Βουλωμζνοσ Ακανάςιοσ . 
 
Αϋ ΦΑΣΗ 
Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων καλφπτονται κάτω από κρανία και ζδρεσ και παραμζνουν εκεί 
ζωσ ότου τελειϊςει θ ςειςμικι δόνθςθ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν τζτοια αντικείμενα, ςκφβουν 
πλθςιάηοντασ το δάπεδο και κρατοφν το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ ι καλφπτονται όςοι 
μποροφν κάτω από τα καςϊματα των κυρϊν. Οι μακθτζσ που ζχουν γυμναςτικι, παραμζνουν ςτο 
προαφλιο, ενϊ αυτοί που ενδεχομζνωσ βρίςκονται ςτθν τουαλζτα βγαίνουν μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ 
δόνθςθσ ςτον αφλειο χϊρο. 
 
Βϋ ΦΑΣΗ 
Οι μακθτζσ αρχίηουν τισ εκκενϊςεισ των κτιρίων μετά από εντολι και κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν που 
διδάςκουν και ςυγκεντρϊνονται οι μεν μακθτζσ του κεντρικοφ ςυγκροτιματοσ ςτον αφλειο χϊρο, οι δε 
μακθτζσ που ςτεγάηονται ςτο κτίριο του Συλλόγου, ςτον παραπλεφρωσ αφλειο χϊρο το κτιρίου. Οι μακθτζσ 
που ςτεγάηονται ςτο κτίριο του Συλλόγου μεταφζρονται με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν τουσ ςτο προαφλιο 
του κεντρικοφ κτιρίου.  
 
Γϋ ΦΑΣΗ 
Ακολουκεί θ καταμζτρθςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. Ελζγχεται ποιοι μακθτζσ απουςίαηαν από 
τθν ζναρξθ των μακθμάτων.  
 
Δϋ ΦΑΣΗ 
Ακολουκεί αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ και επιςθμαίνονται τυχόν λάκθ και παραλείψεισ. 
 
ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 
 

1. Διατιρθςθ ψυχραιμίασ. 
2. Εφαρμογι όλων όςων περιγράφονται ςτο Κεφάλαιο Διοργάνωςθ Αςκιςεων για ςειςμό, εκτόσ 

τθσ Δϋ Φάςθσ.  
3. Εάν κατά τθν εκκζνωςθ γίνει εκ νζου ςειςμόσ ιςχφει θ οδθγία. Μζνω ςτθ κζςθ μου και 

καλφπτομαι ζωσ ότου τελειϊςει θ ςειςμικι δόνθςθ. 
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4. Κλείςιμο γενικοφ διακόπτθ ρεφματοσ. Στο κεντρικό κτίριο από τον εκπαιδευτικό τθσ Δϋ τάξθσ, 
και ςτο κτίριο του Συλλόγου από τον εκπαιδευτικό τθσ Στϋ τάξθσ. 

5. Ζλεγχοσ ςωματικισ ακεραιότθτασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν και προςφορά πρϊτων 
βοθκειϊν.  

6. Ρικανι διακομιδι τραυματιϊν. 
7. Ψυχολογικι υποςτιριξθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. 
8. Απαγόρευςθ ειςόδου οποιουδιποτε ατόμου ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ. 
9. Ρροςπάκεια πλθροφόρθςθσ για τον τόπου που εκδθλϊκθκε το ςυμβάν. 
10. Ενθμζρωςθ γονζων για τθν κατάςταςθ των μακθτϊν και του ςχολείου. 
11. Επικοινωνία με αρμόδιουσ φορείσ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ μετά το 

ςυμβάν. 
12. Σε αναμονι για νζεσ οδθγίεσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 
13. Ανάλογθ αντιμετϊπιςθ ςυμβάντων που προκλικθκαν από τθ δόνθςθ, π.χ. κατάςβεςθ 

πυρκαγιάσ. 
14. Διατιρθςθ των μακθτϊν ςτον προκακοριςμζνων χϊρων και διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ 

αυτϊν.  
15. Ραραλαβι μακθτϊν από τουσ γονείσ τουσ κατόπιν εντολισ αποχϊρθςισ τουσ. 
16. Διαφφλαξθ αρχείου του ςχολείου. 
17. Ζλεγχοσ κτιρίων από μθχανικοφσ. 
18. Γνωςτοποίθςθ ςτουσ μακθτζσ και γονείσ των λθφκζντων οδθγιϊν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

 

 
 

Άρθρο6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ-Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του Σχολείου 
(μακθτζσ/ μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ ,άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ, 
βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό 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 τον Διευκυντι 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. 

 

 

Ρανόπουλο, 20/10/2021 

 
Ο Διευκυντισ 

 
 

ΡΑΤΣΟΥΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
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Εγκρίνεται 

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου(οποίοσ 

ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 

ςχολείου) 

 
 
 
 

………………………………………………………… 

Ημερομθνία:…………………………………………………. 

Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………… 

Ημερομθνία:…………………………………………………. 
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Πηγές 

Νομοθετικές ρσθμίσεις 

- Ν.4692/2020, «Αναβάθμιζη ηος Σσολείος και άλλερ διαηάξειρ» 

- ΠΓ 79/2020, «Οπγάνωζη και λειηοςπγία νηπιαγωγείων και δημοηικών ζσολείων» 

- Ππογπαμμαηιζμόρ εκπαιδεςηικού έπγος Γημοηικών Σσολείων για ηο ζσολικό    έηορ 2020-2021 

-Καθηκονηολόγιο Δκπαιδεςηικών (ΦΔΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002) 

- Δγκύκλιορ Λειηοςπγίαρ Σσολικών Μονάδων 2021-2022 

- ΦΔΚ 491/η. Β΄/09/02/2021 

- Σσολικόρ Οδηγόρ - Για ηοςρ γονείρ και κηδεμόνερ ηων μαθηηών και μαθηηπιών ηων 

Γημόζιων Νηπιαγωγείων και Γημοηικών Σσολείων - Υποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 

- ∆ιεθνήρΣύµβαζη για ηα ∆ικαιώµαηα ηος Παιδιού (1989) - Σςνήγοπορ ηος Παιδιού 
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