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 Το 4/κεςιο Δθμοτικό Σχολείο Ακρινισ βρίςκεται ςτο αντίςτοιχο δθμοτικό 

διαμζριςμα  τθσ Ακρινισ του διμου Κοηάνθσ  ςε υψόμετρο  840 μζτρα. Απζχει 22,5 

χλμ. Β Α. τθσ Κοηάνθσ και 34 χλμ. από τθν Ρτολεμαΐδα. Σφμφωνα με τθν τελευταία 

απογραφι του 2011 ο πλθκυςμόσ τθσ ωσ κοινότθτα είναι 975 κάτοικοι,ενϊ ωσ 

οικιςμόσ 960. Οι κάτοικοι αςχολοφνται με τθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία και 

αρκετοί είναι υπάλλθλοι ςτα εργοςτάςια τθσ ΔΕΗ. Το γεγονόσ πωσ το χωριό 

περιβάλλεται από τα ορυχεία τθσ ΔΕΗ  δθμιουργεί ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

για τουσ κατοίκουσ, οι οποίοι διαβιϊνουν ςε ζνα πολφ επιβαρυμζνο περιβάλλον  

όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από  τα ορυχεία και τα εργοςτάςια που υπάρχουν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΦΟΛΕΙΟΥ 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Το Σχολείο ωσ  χϊροσ όπου οι μακθτζσ ηουν πολλζσ ϊρεσ  ςυμβάλει ςτθν 

ολόπλευρθ, διανοθτικι και ψυχοςωματικι τουσ ανάπτυξθ διαμορφϊνοντασ ςτάςεισ 

ηωισ και ςυμπεριφορζσ. 

Για να υλοποιθκεί αποτελεςματικά το ζργο του Σχολείου απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ κανόνων, οι οποίοι περιγράφονται ςτο κείμενο που 

ακολουκεί . 

Με τον όρο "ςχολικό κανονιςμό" εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των 

κανόνων που είναι εναρμονιςμζνοι με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθ ςφγχρονθ 

παιδαγωγικι αντίλθψθ, με βάςθ τουσ οποίουσ πραγματοποιείται ανενόχλθτα και 

αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου μζςα ςε ζνα  παιδαγωγικό και  ςυνεργατικό 

κλίμα  των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ  με αμοιβαίο ςεβαςμό. 
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Λειτουργία χολείου κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 
 
Φζτοσ ξεκίνθςε μια ιδιαίτερθ χρονιά κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ όλοι 

αντιμετωπίηουμε καινοφργιεσ και πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ. Σε αυτζσ τισ μεγάλεσ 

προκλιςεισ  καλοφμαςτε να ανταποκρικοφμε τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και τα  

παιδιά και οι γονείσ. 

Σε αυτό το μεγάλο εγχείρθμα, ςασ χρειαηόμαςτε δίπλα μασ, ϊςτε να 

εξυπθρετιςουμε τον κοινό μασ ςτόχο, που είναι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν μασ με 

αςφαλι τρόπο. 

Η Διεφκυνςθ του Σχολείου ζχει τθν τελικι αρμοδιότθτα αναφορικά με τθν 

εφαρμογι του κάκε εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ 

οδθγίεσ τθσ πολιτείασ και των υγειονομικϊν οργάνων για τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ 

επιδθμικισ κρίςθσ. 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ (Λοίμωξθ από το νζο κορωνοιό 

SARS-Cov-2 (COVID-19), Οδθγίεσ για τα Δθμοτικά Σχολεία, 11 Νοεμβρίου 2020) τθν 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΡ.οικ55399/ΦΕΚ3780/8-9-2020 και τθν εγκφκλιο Φ7/118240/Δ1 του 

Υ.ΡΑΙ.Θ. με κζμα «Λειτουργία των Δθμοτικό Σχολείων για το Σχολικό ζτοσ 2020-

2021», κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τα ακόλουκα. 

 

 

Προςζλευςθ μακθτών 8:00-8:15 π.μ.: 
 

Οι γονείσ ςυνοδεφουν τα παιδιά τουσ μζχρι τθν κεντρικι είςοδο του 

Σχολείου. 

Δεν επιτρζπεται θ  είςοδοσ  ςε κανζναν/καμία μακθτι/μακιτρια χωρίσ 

μάςκα. 

Δεν γίνεται πρωινι ςφναξθ ςτο προαφλιο. Οι εκπαιδευτικοί τθσ 1θσ 

διδακτικισ ϊρασ υποδζχονται ςτισ αίκουςεσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ αμζςωσ μετά 

τθν άφιξι τουσ ςτο ςχολείο. 

Η υποδοχι των μακθτϊν/τριϊν γίνεται από τουσ εφθμερεφοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ, ςτθν πόρτα ειςόδου του προαυλίου του ςχολείου. Στισ 8:15 π. μ., 

μετά το θχθτικό ςιμα (κουδοφνι), με ευκφνθ των εφθμερευόντων/ουςϊν, κλείνει θ 

είςοδοσ. 
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Διδακτικό Ωράριο Πρωινισ Λειτουργίασ 
 
➢08.00 – 08.15 Υποδοχι μακθτϊν 
 
Για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ ζχει γίνει χωροκζτθςθ του προαυλίου και οι 

μακθτζσ του κάκε τμιματοσ  τθν ϊρα των διαλειμμάτων βρίςκονται ςτον χϊρο τον 

οποίο ζχει ορίςει ο ςφλλογοσ διδαςκόντων . Τισ βροχερζσ θμζρεσ οι μακθτζσ 

παραμζνουν ςτισ τάξεισ με τθν εποπτεία του/τθσ εκπαιδευτικοφ. 

ΤΑΞΕΙΣ Αϋ,Β,ϋΓϋΔ ,́ Ε ϋ ΣΤ  ́
 

Ώρα Διδακτικζσ ώρεσ  Διαλείμματα 

1θ-2θ 8:15 -9:40 9:40-10:00 

3θ -4θ 10:00 – 11:30 11:30 -11:45 

5θ 11:45 -12:25 12:25-  12:35 

6θ 12:35 -13:15  

 
 
 

Αςφάλεια μακθτών/τριών 
 
 
Η  είςοδοσ   του Σχολείου παραμζνει κλειςτι  με ευκφνθ του Διευκυντι 

μζχρι τθ λιξθ του Ημεριςιου Σχολικοφ Ρρογράμματοσ ςτθ 13:15 μ. μ. Η είςοδοσ των 

μακθτϊν/τριϊν, μετά το κλείςιμο τθσ κφρασ, επιτρζπεται μόνο με άδεια του 

Διευκυντι του Σχολείου (τθλ. επικοινωνίασ 2461094208). 

Κανζνα άτομο πλθν των εκπαιδευτικϊν δεν μπορεί να παραμζνει εντόσ του 

ςχολικοφ χϊρου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων. Η παραμονι ατόμων, πλθν των εκπαιδευτικϊν, επιτρζπεται 

ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ και μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Διευκυντι του 

Σχολείου. 

Η είςοδοσ-ζξοδοσ ατόμων που ςχετίηονται με τθ διεξαγωγι ερευνϊν, 

προγραμμάτων, δραςτθριοτιτων, εκδθλϊςεων επιτρζπεται μόνο μετά τθν ζγκριςθ 

των αρμόδιων Διευκφνςεων του Υ.ΡΑΙ.Θ., με απαραίτθτθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
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του Διευκυντι του Σχολείου και όπου απαιτείται και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των 

γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν. 

Στθ διάρκεια του διαλείμματοσ όλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να 

βγαίνουν ςτο προαφλιο του ςχολείου. Η παραμονι ςτισ τάξεισ επιτρζπεται μόνο ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ) με άδεια των 

εφθμερευόντων/ουςϊν και μόνο με παρουςία του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ. 

Πταν θ αναγκαιότθτα παραμονισ ςε εςωτερικό χϊρο του ςχολείου αφορά ςε 

ηιτθμα υγείασ του παιδιοφ, που δεν ςυνδζεται κατά κανζναν τρόπο με οποιοδιποτε 

ςφμπτωμα ςχετικό με τον Covid-19, οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ειδοποιοφν 

τον Διευκυντι του Σχολείου, για να δοκεί κατά περίπτωςθ θ καταλλθλότερθ λφςθ, 

ϊςτε να μθ δυςχεραίνεται θ εφρυκμθ λειτουργία του Σχολείου. 

 

Αποχώρθςθ μακθτών/τριών (Λιξθ υποχρεωτικοφ 
προγράμματοσ) 
 

Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν πραγματοποιείται με τθ λιξθ του 

διδακτικοφ ωραρίου τθσ τάξθσ. Οι μακθτζσ/ τριεσ κατά τμιματα και οργανωμζνα 

κατευκφνονται ςτθν ζξοδο του Σχολείου ςυνοδεία των εκπαιδευτικϊν που 

διδάςκουν τθν τελευταία διδακτικι ϊρα. Οι γονείσ-ςυνοδοί παραλαμβάνουν τα 

παιδιά από το ςχολείο. Οι εκπαιδευτικοί επιτρζπουν τθν αποχϊρθςθ 

μακθτϊν/τριϊν χωρίσ ςυνοδεία μόνο όταν ο γονζασ-κθδεμόνασ ζχει ςυμπλθρϊςει 

και κατακζςει ςτο ςχολείο Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι το/τα ανιλικο/α τζκνο/α του, με 

δικι του/τθσ ευκφνθ, κα αποχωρεί/οφν αςυνόδευτο/α. Τθν αποχϊρθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν με ςυνοδεία, οι εκπαιδευτικοί τθν επιτρζπουν μόνο όταν οι 

μακθτζσ/τριεσ παραλαμβάνονται από το/α πρόςωπο/α που ο γονζασ/κθδεμόνασ 

ζχει ορίςει με Υπεφκυνθ Διλωςθ. Σε περίπτωςθ που ουδείσ/ουδεμία από τουσ/τισ 

οριηόμενουσ/εσ από τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυνοδοφσ δε δφναται για οποιονδιποτε 

λόγο να παραλάβει το/τα παιδί/ιά του, ο γονζασ-κθδεμόνασ οφείλει να κατακζςει 

εγκαίρωσ ςτο ςχολείο ςυμπλθρωματικι Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα ορίηει 

ζκτακτο/θ ςυνοδό για τθ/τισ ςυγκεκριμζνθ/εσ θμερομθνία/εσ αλλαγισ.  
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Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν πραγματοποιείται από τθ 13:15 μ. μ. ζωσ τθ 

13:20 μ. μ. Ραρακαλοφνται οι ςυνοδοί των μακθτϊν/τριϊν να  τθροφν  τισ 

απαιτοφμενεσ λόγω Covid-19 αποςτάςεισ .  

Στθ 13:20 μ. μ. ξεκινάει το Ολοιμερο Ρρόγραμμα του Σχολείου και θ είςοδοσ 

κλείνει και παραμζνει κλειςτι μζχρι τισ 15:00 μ. μ., ϊρα λιξθσ τθσ λειτουργίασ του 

Ολοιμερου Ρρογράμματοσ.  

Αποχϊρθςθ μακθτι/τριασ από το ςχολείο, πριν από τθ λιξθ του διδακτικοφ 

ωραρίου, γίνεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ - με τθν άδεια του Διευκυντι - με 

ενθμζρωςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ γονζων-κθδεμόνων και εξαςφάλιςθ ςυνοδείασ του 

μακθτι/τριασ από ενιλικα, με ευκφνθ των γονζων. 

Τζλοσ, μετά τθν παρζλευςθ του πρϊτου δεκάλεπτου από τθ λιξθ του 

προγράμματοσ, (πρωινό και ολοιμερο) εάν παραμζνει μακθτισ/τρια ςτον χϊρο του 

ςχολείου, ειδοποιοφνται τθλεφωνικϊσ οι γονείσ του/τθσ από τουσ εφθμερεφοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ για τθν άμεςθ παραλαβι του παιδιοφ. 

 

υμπεριφορά και ειδικοί λόγω Covid-19 κανόνεσ για τουσ/τισ 
μακθτζσ/ιτριεσ  
 

Ωσ εκπαιδευτικοί, γονείσ και κθδεμόνεσ προτρζπουμε τα παιδιά για ευγενικι 

ςυμπεριφορά και επίλυςθ διαφορϊν με διάλογο. Για οποιοδιποτε πρόβλθμα που 

δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί, τα παιδιά απευκφνονται ςτουσ/ςτισ 

εφθμερεφοντεσ/ουςεσ εκπαιδευτικοφσ, ςτον/ςτθ δάςκαλο/α τθσ τάξθσ ι ςτον 

Διευκυντι του ςχολείου.  

Αυτονόθτοσ είναι ο ςεβαςμόσ, από τθν πλευρά των μακθτϊν/τριϊν, ςτθ 

δθμόςια περιουςία του ςχολείου. Η φροντίδα κακαριότθτασ και προςταςίασ των 

ςχολικϊν χϊρων (προαυλίου, αικουςϊν, διαδρόμων, βοθκθτικϊν χϊρων), κακϊσ 

και των μζςων διδαςκαλίασ (κρανίων, πινάκων, εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ, 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, επίπλων, βιβλίων, δανειςτικισ βιβλιοκικθσ) είναι μζλθμα 

όλων μασ.  

Οι μακθτζσ/τριεσ δεν επιτρζπεται να πίνουν νερό απευκείασ από τθ βρφςθ 

με το ςτόμα κακϊσ και να χρθςιμοποιοφν κοινά ςκεφθ, όπωσ ποτιρια και 

μπουκάλια. Για τον λόγο αυτό, καλό κα είναι οι μακθτζσ/τριεσ να ζχουν μαηί τουσ 

πάντα όςο νερό κρίνεται ότι τουσ είναι απαραίτθτο ςε παγουρίνο.  
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Οι μακθτζσ/τριεσ δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτον χώρο του ςχολείου 

δικζσ τουσ μπάλεσ ι άλλου είδουσ παιχνίδια. Επιπλζον, οι μακθτζσ/τριεσ δεν 

επιτρζπεται να ςκαρφαλϊνουν ςε κάγκελα, πεηοφλια, δζντρα, παράκυρα.  

Διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ: ε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ/ 

μακιτρια παρουςιάηει οποιοδιποτε ςφμπτωμα οδθγείται ςε ειδικό χώρο μζχρι 

να παραλθφκεί το ςυντομότερο από τουσ γονείσ του.  

Επιςιμανςθ: Αν το παιδί δε νιϊκει καλά πριν ζρκει ςτο ςχολείο, οι γονείσ πρζπει να 

ενθμερϊνουν τον παιδίατρο και το ςχολείο. Δεν επιτρζπεται κανζνασ μακθτισ/τρια 

να ζρχεται ςτο ςχολείο με ςυμπτϊματα ίωςθσ. Ρρζπει να τθροφνται όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ που αφοροφν τον COVID-19. 

 

 

Απουςίεσ μακθτών/τριών 
 

Η  φοίτθςθ των μακθτϊν είναι υποχρεωτικι και θ ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ 

τισ εκδθλϊςεισ πρζπει να είναι ενεργόσ και ςυςτθματικι.  

 Οι κακθμερινζσ απουςίεσ καταγράφονται και καταχωρίηονται θλεκτρονικά 

ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Υ.ΡΑΙ.Θ. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ ευκφνονται για τθν 

ενθμζρωςθ του ςχολείου ςε περίπτωςθ  απουςίασ (άνω των 2 θμερϊν). Πταν 

ζνασ/μία μακθτισ/τρια απουςιάηει ςυςτθματικά και αδικαιολόγθτα, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ επικοινωνεί άμεςα με τουσ γονείσ-κθδεμόνεσ. Σε 

περίπτωςθ πλθκϊρασ αδικαιολόγθτων απουςιϊν, ακολουκοφνται όςα 

προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία.  

Ραρακαλοφνται οι γονείσ-κθδεμόνεσ να είναι ιδιαιτζρωσ προςεκτικοί ωσ 

προσ το να μθν προςζρχονται παιδιά ςτο ςχολείο θμζρεσ που νοςοφν, ϊςτε να 

αποφευχκεί θ μετάδοςθ ιϊςεων ι άλλων αςκενειϊν, ακολουκϊντασ αυςτθρά τισ 

οδθγίεσ που ςασ αποςτζλλουμε και αφοροφν ςτον Covid-19. Επιπλζον, οφείλουν να 

ενθμερϊνουν τον/τθν υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ για οποιοδιποτε κζμα 

υγείασ (χρόνιο ι παροδικό) του παιδιοφ τουσ.  

Τζλοσ, λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν ςε περίοδο πανδθμίασ, ςε περίπτωςθ 

ολιγοιμερθσ απουςίασ του/τθσ μακθτι/τριασ παρακαλείςτε να ενθμερϊνεςτε για 
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τα μακιματα επικοινωνϊντασ με κάποιον/α ςυμμακθτι/τρια του παιδιοφ ι τον/τθν 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ.  

 

 
 
Προςταςία προςωπικών δεδομζνων μακθτών/τριών και 
εκπαιδευτικών  
 

Οι μακθτζσ/τριεσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ, εντόσ του 

ςχολικοφ χϊρου, κινθτά τθλζφωνα και οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι 

παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα αναπαραγωγισ και επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου. 

Ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ που διακζτει το ςχολείο χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια 

τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ γενικότερα και μόνο με 

τθν εποπτεία-επίβλεψθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ.  

Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ τζτοιου τφπου ςυςκευισ ςτον ςχολικό χϊρο, θ 

ςυςκευι κα φυλάςςεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςτο γραφείο του 

Διευκυντι του ςχολείου και κα παραλαμβάνεται μόνο από τον γονζα-κθδεμόνα του 

παιδιοφ που τθν είχε ςτθν κατοχι του κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Διευκυντι. 

 

Λειτουργία Ολοιμερου Προγράμματοσ  
 

Η παρακολοφκθςθ του Ολοιμερου Σχολικοφ Ρρογράμματοσ είναι 

προαιρετικι. Ο/θ οριςμζνοσ/θ ανά θμζρα υπεφκυνοσ/θ Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 

εκπαιδευτικόσ φζρει τθν ευκφνθ λειτουργίασ του. Το Ολοιμερο Ρρόγραμμα του 

ςχολείου ξεκινά ςτθ 13:20 μ. μ. και λιγει ςτισ 15:00 μ. μ.  

 

Σο Ολοιμερο Πρόγραμμα:  
 
➢ 13:15– 13:20 Μετάβαςθ μακθτϊν Ολοιμερου για ςίτιςθ  

➢ 13:20 −14:00 1θ ϊρα Ολοιμερου Ρρογράμματοσ – Σίτιςθ – Χαλάρωςθ  

➢ 14:00 – 14:15 (15ϋ) Διάλειμμα  

➢ 14:15 – 15:00 (45ϋ) 2θ ϊρα Ολοιμερου Ρρογράμματοσ  

 
(Λιξθ Ολοιμερου Προγράμματοσ)  
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Η φοίτθςθ των μακθτϊν του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ διακόπτεται όταν ο 

μακθτισ ςυμπλθρϊςει 15 ςυνεχόμενεσ απουςίεσ, οι οποίεσ δεν δικαιολογοφνται 

από ιατρικι γνωμάτευςθ, όταν ο γονζασ ι κθδεμόνασ του ηθτιςει τθ διακοπι τθσ 

φοίτθςθσ με γραπτι αίτθςι του.  

Ο/θ υπεφκυνοσ/θ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ βοθκάει και κακοδθγεί 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που 

αφοροφν ςτθ διαδικαςία του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα. Σε κάκε 

περίπτωςθ, ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ των μικρϊν τάξεων 

μζχρι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ και 

προςταςίασ από τθν πανδθμία, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ  εγκυκλίουσ του 

Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και ςτισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ.  

 

υμμετοχι μακθτών ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ 
 

Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φ. Α. απαιτείται θ κατάκεςθ  

Α. Δ. Υ. Μ. από τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ και Δϋ τάξθσ ςτο ςχολείο μζχρι 30-9-2020 και ιςχφει 

για 3 ζτθ. Μετά τθν 1-10-2020 οι μακθτζσ χωρίσ ζγκυρο Α. Δ. Υ. Μ. δεν μποροφν να 

ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ.  

 

Χοριγθςθ φαρμάκων  
 

H χοριγθςθ φαρμάκων ςτουσ μακθτζσ ςτο χϊρο του ςχολείου γίνεται από 

τον ίδιο τον γονζα ι από άλλο πρόςωπο το οποίο κα υποδείξουν ςχετικά, μετά από 

ςυνεννόθςθ με τον/τθ δάςκαλο/δαςκάλα τθσ τάξθσ και άδεια από τον Διευκυντι 

του ςχολείου. 

 
 

Ενθμζρωςθ Γονζων-Κθδεμόνων για τθν επίδοςθ και ςυμπεριφορά 
των μακθτών/τριών  
 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ περί τιρθςθσ κοινωνικϊν αποςτάςεων και 

περιβαλλοντικϊν μζτρων που προβλζπονται λόγω του COVID-19, ςυνιςτάται θ 

αποφυγι του ςυνωςτιςμοφ και ο περιοριςμόσ των επαφϊν μεταξφ παιδιϊν, 

γονζων-κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ςτον ςχολικό χϊρο. Ωσ εκ τοφτου, κατά το 
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τρζχον ςχολικό ζτοσ θ ενθμζρωςθ των γονζων-κθδεμόνων, όςον αφορά ςτθν 

πρόοδο των παιδιϊν, κα πραγματοποιείται από κάκε υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ με τον τρόπο που ζχει επιλζξει ο/θ ίδιοσ/α και για τον οποίο κα ςασ 

ενθμερϊςει ςχετικά. Ωσ προσ τθν επίδοςθ βακμολογίασ, κα ακολουκθκοφν οι 

οδθγίεσ που κα προβλζπονται από τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

 

 

Γονείσ και κθδεμόνεσ 
 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ όλουσ τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ με τθ δζουςα ευγζνεια, ςοβαρότθτα, ευπρζπεια και ςεβαςμό που 

επιβάλλει το λειτοφργθμά τουσ και ο χϊροσ του ςχολείου. 

Επιβάλλεται  να ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων 

και να ςυνδράμουν ςτθ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ επιςκζπτονται το ςχολείο κατά τισ προγραμματιςμζνεσ 

ςυναντιςεισ με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και εκτάκτωσ, όταν κρίνεται αναγκαίο, 

ζπειτα από ςυνεννόθςθ και επικοινωνία μαηί τουσ. 

Οφείλουν ακόμθ να γνωςτοποιοφν ςτον/ςτθ δάςκαλο/α τθσ τάξθσ και ςτθ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι 

υγεία του μακθτι. 

 
 

Διδακτικό προςωπικό 
 
Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Εκτόσ από τθ 

διδαςκαλία των μακθμάτων, διαπαιδαγωγοφν με το παράδειγμα και τθν 

κακθμερινι τουσ  παρουςία τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ.  

Ρροςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο και δεν παραβιάηουν τον χρόνο ζναρξθσ 

και λιξθσ των μακθμάτων. 

Δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο μακθτι/τριασ από τθν αίκουςα για οποιονδιποτε 

λόγο πλθν εξαιρετικισ ολιγόλεπτθσ περίπτωςθσ. 

Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για το ικοσ και τθν επίδοςθ των 

μακθτϊν  ςε τακτικι βάςθ και ςε θμζρεσ και ϊρεσ που κακορίηουν και κοινοποιοφν 

από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ. 
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Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ζχουν απενεργοποιθμζνα τα κινθτά τουσ 

τθλζφωνα. 

Απαγορεφεται να καπνίηουν ςτο ςχολικό χϊρο. 

Φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν και τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο και κατά τθν πραγματοποίθςθ 

εκδθλϊςεων, που γίνονται με ευκφνθ του ςχολείου. 

Εξαςφαλίηουν τθν ευταξία μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο ςχολικό 

χϊρο με τιρθςθ των κανόνων δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ. 

Συνεργάηονται μεταξφ τουσ, ειδικά όταν διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα και 

ςζβονται τισ απόψεισ όλων των ςυναδζλφων χωρίσ να υποτιμοφν το διδακτικό 

αντικείμενο κανενόσ. 

 

Παραχώρθςθ χώρου  
 

Το Σχολείο ςυναινεί πάντα ςτθν παραχϊρθςθ των χϊρων του ςε ϊρεσ εκτόσ 

ωραρίου λειτουργίασ του για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων, 

εκδθλϊςεων ι δραςτθριοτιτων από τον Σφλλογο Γονζων ι άλλουσ τοπικοφσ φορείσ 

με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται όςα προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία και υπάρχει 

ζγκριςθ τθσ παραχϊρθςθσ του χϊρου από τθν αρμόδια δθμοτικι αρχι. 

 

Διακίνθςθ φυλλαδίων  
 

Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ διακίνθςθ φυλλαδίων ι 

ανακοινϊςεων ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου παρά μόνο αν υπάρχει 

ζγκριςθ από υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ.  

 
 

Προςφορά υλικών ι υπθρεςιών  
 

Το Σχολείο αποδζχεται δωρεάν παροχι υπθρεςιϊν ι υλικϊν εφόςον δεν 

παραβιάηεται θ νομοκεςία. 
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Ο ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ  
1.  Καλπατςινίδθσ Λάηαροσ 

2.  Αμαραντίδου Διμθτρα 

3.  Τηιοφφα Μαρία 

4.  Ραυλίδου Ευτυχία 
5.  Δουγαλι Ελζνθ 
6.  Ρλακοπίτθ Γεωργία 
7.  Ψαλίδα Αικατερίνθ                 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 
 
 
 
 
 

Γεώργιοσ Σαςόπουλοσ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ   

 

 

 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΚ/ΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ  

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 


