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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΣΘ 
ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Ειςαγωγι 

1.1. Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 

Θ εφρυκμθ και δθμοκρατικι λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ απαιτεί να επιτελείται ςε ζνα πλαίςιο 

αρχϊν, κανόνων και ορίων. Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ζνα πλαίςιο 

αρχϊν και κανόνων, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, κατανομισ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 

που αποτελοφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του 

ςχολείου. Αποτελεί ςθμαντικό παιδαγωγικό μζςο που βοθκά ςτθν ομαλι ςχολικι ηωι, ςτθ 

ςυνεργαςία, ςτθν αλλθλεγγφθ, ςτον δθμοκρατικό διάλογο και ςτθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ (ΦΕΚ 4919/9-2-21).  

Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

1.2. κοπόσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ 

κοπόσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου είναι θ κεμελίωςθ ενόσ 

πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν απρόςκοπτθ ςυμμζτοχθ όλων  ςτθν  

εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ των μακθτϊν/μακθτριϊν, θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ αςφάλειασ και τθσ 

ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (ΙΕΠ, 2021). 

1.3. Γενικόσ ςκοπόσ του Δθμοτικοφ χολείου 

κοπόσ του Δθμοτικοφ χολείου είναι θ ςυμβολι ςτθν ολόπλευρθ και αρμονικι   ανάπτυξθ   

των   διανοθτικϊν   και ψυχοςωματικϊν   δυνάμεων   των   μακθτϊν,   ϊςτε, ανεξάρτθτα   από   

φφλο   και   καταγωγι, ιςότιμα να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ και 

δθμιουργικζσ προςωπικότθτεσ (Ν 1566/30-09-1985). 
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2. Λειτουργία του ςχολείου 

2.1      Εγγραφζσ μακθτϊν: 
 

Κάκε μακθτισ εγγράφεται από τον κθδεμόνα του αυτοπροςϊπωσ, ο οποίοσ προςκομίηει όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. ε περίπτωςθ διάςταςθσ των γονζων, κα πρζπει να 

προςκομίηονται αποδεικτικά ζγγραφα  επιμζλειασ του μακθτι.  
 
 

2.2.  Φοίτθςθ μακθτϊν:  
 

 Θ  φοίτθςθ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία είναι υποχρεωτικι και ωσ 

εκ τοφτου πρζπει να είναι τακτικι.   

 Οι μακθτζσ φοιτοφν ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο, ςυμμετζχουν ενεργά ςε κάκε εκδιλωςι του και 

οφείλουν να πεικαρχοφν ςτουσ κανόνεσ του. 

 Οι μακθτζσ τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ Ωρολογίου Προγράμματοσ και 

προςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο. Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ κακϊσ και θ τιρθςθ του 

χρόνου ζναρξθσ και λιξθσ του διδακτικοφ ωραρίου, βοθκά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του 

ςχολείου. 

 

2.3  Διδακτικό ωράριο – κατανομι τάξεων – υπθρεςία διαλειμμάτων  
 

 Θ κατανομι των τάξεων πραγματοποιείται με ςυνεδρίαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων, 

μζςα από δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από το ΠΔ 

79/2017. 

 το πλαίςιο τθσ λιψθσ επιπλζον μζτρων για τον covid-19 και λόγω του μικροφ αρικμοφ 

μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο φλλογοσ Διδαςκόντων δεν προζβθ ςε τροποποίθςθ τθσ 

ϊρασ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, ωςτόςο ο/θ εκπαιδευτικόσ υπθρεςίασ 

φροντίηει και επιβλζπει τθν αυςτθρι τιρθςθ των αποςτάςεων κακϊσ και τθ χριςθ 

μάςκασ.  

 το πλαίςιο τθσ λιψθσ επιπλζον μζτρων για τον covid-19 τροποποιικθκε το πρόγραμμα 

υπθρεςίασ διαλειμμάτων, προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ μακθτϊν αυξάνοντασ τον αρικμό 

των εκπαιδευτικϊν  υπθρεςίασ.  

 

 Θ κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν και των διαλειμμάτων του ςχολείου, κακϊσ και θ 

διάρκειά τουσ, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα (Φ7/118240 /Δ1/9-9-2020): 
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ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

07.00ϋ- 07.15ϋ 15ϋ Τποδοχι μακθτϊν Πρωινισ Ηϊνθσ 

07.15ϋ- 08.00ϋ 45ϋ Πρωινι Ηϊνθ 

08.00ϋ- 08.15ϋ 15ϋ Τποδοχι μακθτϊν 

08.15ϋ- 09.40ϋ 85ϋ 1θ διδακτικι περίοδοσ 

09.40ϋ- 10.00ϋ 20ϋ Διάλειμμα 

10.00ϋ- 11.30ϋ 90ϋ 2θ διδακτικι περίοδοσ 

11.30ϋ- 11.45ϋ 15ϋ Διάλειμμα 

11.45ϋ- 12.25ϋ 40ϋ 5θ ϊρα 

12.25ϋ- 12.35ϋ 10ϋ Διάλειμμα 

12.35ϋ- 13.15ϋ 40ϋ 6θ ϊρα (Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ) 

13.15ϋ- 13.20ϋ 5ϋ 
Μετάβαςθ μακθτϊν ςτθν αίκουςα του 
Ολοιμερου Σμιματοσ 

ΟΛΟΘΜΕΡΟ ΣΜΘΜΑ 

13.20ϋ- 14.00ϋ 40ϋ 1θ ϊρα. ίτιςθ- χαλάρωςθ 

14.00ϋ -  14.15ϋ 15ϋ Διάλειμμα 

14.15ϋ -  15.00ϋ 45ϋ 2θ ϊρα. Μελζτθ 

15.00ϋ -  15.15ϋ 15ϋ Διάλειμμα 

15.15ϋ -  16.00ϋ 45ϋ 3θ ϊρα. Επιλογι διδακτικοφ αντικειμζνου 

2.4  Προςζλευςθ ςτο ςχολείο 

 Οι  εφθμερεφοντεσ  εκπαιδευτικοί  προςζρχονται  ςτο  ςχολείο  ςτισ  8.00 π. μ.  

 Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο μετά τισ 8.00 π.μ. (εκτόσ των εγγεγραμμζνων 

ςτθν Πρωινι Ηϊνθ) 

 Σόςο θ προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο, όςο και θ αποχϊρθςι τουσ από 

αυτό ανικει ςτον γονζα/κθδεμόνα τουσ.  

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

να ενθμερϊνονται για ζκτακτεσ αλλαγζσ από τα θλεκτρονικά μθνφματα που λαμβάνουν 

από το ςχολείο.  

 Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τα παιδιά τουσ το πρωί, αφοφ βεβαιωκοφν ότι οι μακθτζσ 

ειςιλκαν  ςτο προαφλιο,  αποχωροφν.  

 Θ είςοδοσ και θ παραμονι των γονζων μζςα ςτο κτιριο και ςτθν αυλι απαγορεφεται, 

εκτόσ κι αν ςυντρζχει λόγοσ ι υπάρχει προγραμματιςμζνο ραντεβοφ (Π.Δ.79/2017).  

 Αν υπάρξει λόγοσ  και μόνο  για τθν  πρϊτθ  εβδομάδα  τθσ  ςχολικισ  χρονιάσ οι  

γονείσ/κθδεμόνεσ  των   μακθτϊν  τθσ  Αϋ  τάξθσ  κα  αποχωροφν  μόλισ  χτυπιςει το 

κουδοφνι τθσ ζναρξθσ των μακθμάτων. 
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 Θ Διευκφντρια και οι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ, με απϊτερο ςτόχο τθν αςφάλεια των 

μακθτϊν, είναι υποχρεωμζνοι να διατθροφν τισ κφρεσ ειςόδου και εξόδου κλειςτζσ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου για να αποφευχκεί θ αναίτια είςοδόσ 

ατόμων, που ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τθ λειτουργία του. Λόγω κοινισ ειςόδου με το 

Νθπιαγωγείο, πόρτα κα κλείνει μετά τθν προςζλευςθ των νθπίων ςτισ 8:30 π. μ. 

(Π.Δ.79/2017). 

 τθν περίπτωςθ αργοπορθμζνθσ προςζλευςθσ κάποιου μακθτι, αν ο μακθτισ 

προςζρχεται ςυνοδευόμενοσ από τον κθδεμόνα του, ο κθδεμόνασ αναφζρει τον λόγο 

τθσ αργοπορίασ του μακθτι. 

 τθν περίπτωςθ αργοπορθμζνθσ προςζλευςθσ αςυνόδευτου μακθτι, αυτόσ μπαίνει 

ςτθν τάξθ και αιτιολογεί τθν αργοπορία του. Αν επαναλθφκεί, θ διευκφντρια ι ο/θ 

εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ επικοινωνεί με το γονζα/κθδεμόνα για εξάλειψθ του 

φαινομζνου. ε περίπτωςθ που δεν ςυνετιςτεί ο μακθτισ ι δεν ςυνεργαςτεί ο 

γονζασ/κθδεμόνασ ενθμερϊνεται και ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικοφ ζργου για τθν από 

κοινοφ διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ. Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο 

κακϊσ και θ τακτικι και ανελλιπισ φοίτθςθ είναι αναγκαία τόςο για να μθν διακόπτεται 

θ ροι του μακιματοσ όςο και για τθν προςταςία του μακθτι.  

 Θ απουςία από τα μακιματα δικαιολογείται μόνο όταν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ 

(αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα, κ.ά.). 

 Όταν ζνασ μακθτισ απουςιάηει, ο γονζασ οφείλει να ενθμερϊνει το ςχολείο για τον 

λόγο τθσ απουςίασ, όπωσ επίςθσ και το ςχολείο επικοινωνεί με τθν οικογζνεια. Για 

μακροχρόνιεσ απουςίεσ ο γονζασ πρζπει να προςκομίηει ιατρικι βεβαίωςθ.  

2.5  Αποχϊρθςθ πριν τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου 

 Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου ανικει 

αποκλειςτικά ςτουσ γονείσ γι’ αυτό οφείλουν να προςζρχονται ζγκαιρα για τθν 

παραλαβι των μακθτϊν περιμζνοντασ  ζξω από τθν είςοδο του ςχολείου.  

 ε περίπτωςθ αργοπορθμζνθσ παραλαβισ μακθτϊν που ςυνοδεφονται κακθμερινά 

κατά τθν αποχϊρθςι τουσ, οι μακθτζσ δεν φεφγουν ποτζ από το ςχολείο αςυνόδευτοι 

αλλά περιμζνουν υπό τθν εποπτεία του εκπαιδευτικοφ υπθρεςίασ.  
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 Οι μακθτζσ αποχωροφν από το ςχολείο μετά τθ λιξθ των 

μακθμάτων αςυνόδευτοι, μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο γονζασ/κθδεμόνασ ζχει 

υπογράψει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία και ζχει προςκομίςει ςτον 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ι ςτθν διευκφντρια. Ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ με τθ ςειρά του 

οφείλει να ενθμερϊςει τισ ομάδεσ εφθμερευόντων. 

 Οι μακθτζσ δε φεφγουν, ςε καμία περίπτωςθ, πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων  χωρίσ 

άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ αναχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου 

(π.χ. αςκζνεια, προγραμματιςμζνο ραντεβοφ ςτο γιατρό),  γίνεται πάντοτε με τθ 

ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα και φυςικά αφοφ ενθμερωκεί γι’  αυτό ο εκπαιδευτικόσ τθσ 

τάξθσ ι θ Διευκφντρια (Π.Δ. 79/2017).  Θ  ενθμζρωςθ  του  γονζα  και θ παράδοςθ  του  

μακθτι  γίνεται  από  τον/τθν  εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ  ι άλλον εκπαιδευτικό που ζχει 

κενό. 

2.6. Προςευχι 

Πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων πραγματοποιείται προςευχι ςτθν αυλι του ςχολείου 

(τθρουμζνων των αποςτάςεων αςφαλείασ) ι ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ όταν οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ δεν το επιτρζπουν. Θ πρωινι ςυγκζντρωςθ αποτελεί ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν που 

εφθμερεφουν ι τθσ/του εκπαιδευτικοφ τθσ 1θσ διδακτικισ ϊρασ, αν πραγματοποιείται ςτθν 

διδακτικι αίκουςα. Θ ςυμμετοχι μακθτϊν άλλου δόγματοσ ςτθν προςευχι δεν είναι 

υποχρεωτικι. Οφείλουν όμωσ να βρίςκονται ςτο χϊρο  και να ςζβονται τθν ιερότθτα τθσ 

ςτιγμισ. Με ςτόχο τθν προςταςία των μακθτϊν, γονείσ άλλου δόγματοσ οφείλουν να 

ενθμερϊνουν τθ διεφκυνςθ του ςχολείου.  

Θ παρουςία ςτθν πρωινι ςυγκζντρωςθ προςευχισ όλων των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

είναι υποχρεωτικι, διότι μετά τθν προςευχι και όταν προκφπτει ανάγκθ, γίνονται 

ανακοινϊςεισ που αφοροφν ςτο ςφνολο των μακθτϊν. 

2.7. Εξωςχολικά υλικά 

 

 Θ χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων, δεν επιτρζπεται για τουσ μακθτζσ (Φ7/118240 

/Δ1/9-9-2020). Κάκε κινθτό που εντοπίηεται  κα παρακρατείται από τθ Διεφκυνςθ και κα 

παραδίδεται ςτον κθδεμόνα του μακθτι. Επίςθσ, ςυνιςτάται οι μακθτζσ να μθν φζρνουν 
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ςτο ςχολείο αντικείμενα πολφτιμα ι επικίνδυνα για τθν αποφυγι προβλθμάτων που 

πικανόν κα προκφψουν ( φκορά/καταςτροφι, να χακεί, κ.ά.).  

 Δεν επιτρζπονται τα φαγϊςιμα κεράςματα μεταξφ μακθτϊν με αφορμι γενζκλια ι 

ονομαςτικι γιορτι, για λόγουσ προάςπιςθσ τθσ υγείασ των μακθτϊν (αλλεργίεσ, 

δυςανεξίεσ, λόγω ειδικισ διατροφισ, απαγορευμζνων τροφίμων λόγω πακιςεων, κ.ά.). Σα 

φαγϊςιμα κεράςματα μποροφν να αντικαταςτακοφν από αντάξια και ιςότιμα κεράςματα 

όπωσ χειροποίθτθ καταςκευι (π.χ. ςελιδοδείκτθσ), ζνα μικρό ςχολικό είδοσ (μολφβι, γόμα, 

κ.ά.). 

 Εξαίρεςθ ςε κατανάλωςθ βρϊςιμων ειδϊν από τουσ μακθτζσ κα γίνεται μόνο: 

- Κατά το κρθςκευτικό ζκιμο τθσ κοπισ τθσ βαςιλόπιτασ.  

- Όταν αυτό προβλζπεται/χρθςιμεφει ςε διδακτικό αντικείμενο (π.χ. Εργαςτιρια 

Δεξιοτιτων, Μελζτθ Περιβάλλοντοσ, κ.ά.) 

ε κάκε περίπτωςθ κα ενθμερϊνονται οι γονείσ/κθδεμόνεσ και κα ηθτείται θ ςυναίνεςι 

τουσ. 

3. ΧΟΛΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΗΩΘ 

3.1  Κυκλοφορία εξωςχολικϊν εντφπων  

Μζςα ςτο ςχολείο (ςυμπεριλαμβανομζνου και του προαφλιου χϊρου), απαγορεφεται θ 

διανομι και διακίνθςθ εξωςχολικϊν εντφπων και κάκε είδουσ διαφθμιςτικοφ ζντυπου υλικοφ. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ, που αντιλαμβάνεται κάποιον ιδιϊτθ να προβαίνει ςτθ διανομι πάςθσ 

φφςεωσ υλικοφ, οφείλει να τον απομακρφνει αμζςωσ και να ενθμερϊνει τον Διευκυντι του 

ςχολείου. 

 

3.2. Θζματα υγείασ και υγιεινισ  

 Σο εκπαιδευτικό προςωπικό δεν επιτρζπεται να χορθγεί οποιοδιποτε φαρμακευτικό 

ςκεφαςμα ςτα παιδιά (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010-Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 

 Ωςτόςο, κρίνεται ςκόπιμο οι γονείσ να ενθμερϊνουν για: α) ευαιςκθςίεσ ι αλλεργίεσ των 

παιδιϊν ςε φάρμακα ι τροφζσ και β) τυχόν ιατρικι αγωγι ςτθν οποία υποβάλλονται ι για 

οποιοδιποτε πρόβλθμα μπορεί να επθρεάςει τθν ςχολικι τουσ ηωι. 

 Για τουσ μακθτζσ των τάξεων Α ́  και Δ ́ απαιτείται θ προςκόμιςθ Ατο μικοφ Δελτίου Τγείασ 

(A.Δ.Τ.Μ.). Σο Α.Δ.Τ.Μ. ζχει ιςχφ τριϊν (3) ςχολικϊν ετϊν για το Δθμοτικό ςχολείο 

(Αρ.Πρωτ.Φ.6/311/79278/Γ1/21-05-2014/ΤΠΑΙΘ). 
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 ε περίπτωςθ τραυματιςμοφ παιδιοφ παρζχονται οι πρϊτεσ βοικειεσ από τουσ εκπ/κοφσ και 

καλείται ο γονζασ/κθδεμόνασ του παιδιοφ. ε περίπτωςθ ςοβαροφ τραυματιςμοφ καλείται 

το ΕΚΑΒ για άμεςθ παροχι βοικειασ και ςυγχρόνωσ γίνεται τθλεφωνικι ενθμζρωςθ των 

γονζων/κθδεμόνων.  

 Εμβολιαςμοί: «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν και για αυτό δίνονται δωρεάν ςτα πλαίςια προςταςίασ τθσ 

Δθμόςιασ Τγείασ. Μόνο ςε περιπτϊςεισ ιατρικισ αντζνδειξθσ, κα μποροφν οι γονείσ να 

αρνθκοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ». 

 Οι γονείσ που για οποιουςδιποτε λόγουσ (προςωπικά δεδομζνα και πικανζσ παρενζργειεσ) 

δεν προβαίνουν ςτον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ, οφείλουν να προςκομίηουν βεβαίωςθ 

ιατρικισ αντζνδειξθσ από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοςοκομεία, ι β) Δ/νςεισ Τγιεινισ τθσ 

οικείασ Νομαρχίασ, ι γ) Ιατροκοινωνικά Κζντρα, ι δ) Αςφαλιςτικοφσ φορείσ, ι ε) ιδιϊτεσ 

ιατροφσ. 

 

3.3  Διοικθτικό και Εκπαιδευτικό Προςωπικό  
 

Σο εκπαιδευτικό ζργο είναι πολυδιάςτατο και περιλαμβάνει τθ μάκθςθ και τθ 

διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα 

των παιδιϊν είναι κακοριςτικόσ, κακϊσ ο ίδιοσ αποτελεί πρότυπο προσ μίμθςθ. Γι’ αυτό οι 

υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν δεν αφοροφν  μόνο ςτο διδακτικό τουσ ζργο, αλλά και ςε 

πολλοφσ άλλουσ τομείσ που αφοροφν ςτθν ςυμπεριφορά ωσ υπαλλιλου και ωσ 

ευαιςκθτοποιθμζνου ανκρϊπου. Σθροφν τουσ νόμουσ και τουσ κανόνεσ του ςχολείου και 

οφείλουν να ςυμπεριφζρονται με ςεβαςμό και αγάπθ. Θ Διευκφντρια και οι εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου καταβάλουν κάκε προςπάκεια για τθν ομαλι κι εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου.  

 

3.3.1 Θ Διευκφντρια του ςχολείου (ΦΕΚ 1340/2002): 

 

 Θ Διευκφντρια είναι υπεφκυνθ για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου, τον ςυντονιςμό τθσ 

ςχολικισ ηωισ, τθν τιρθςθ των νόμων, των εγκυκλίων και των υπθρεςιακϊν εντολϊν, για 

τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο και για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων 

ανάμεςα ςτα μζλθ.   

 Είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία πάντα με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα του 

ςχολικοφ χϊρου, θ οποία προάγει τθν υγεία και τθν αςφάλεια των μακθτϊν. 
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 Είναι υπεφκυνθ για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν όςων αφορά τθ νομοκεςία και τισ 

εγκυκλίουσ που αφοροφν τθ ςχολικι μονάδα.  

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων και τθν 

αντικατάςταςθ τουσ ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

 υνεργάηεται με φορείσ του διμου, για τθ ςυντιρθςθ του κτθρίου και με φορείσ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ για κζματα που ζχουν αποφαςιςτεί από τον φλλογο Διδαςκόντων και 

εξυπθρετοφν ςτόχουσ που τίκενται ςτθ ςχολικι μονάδα ( π.χ. πολιτιςτικοί ςφλλογοι,  

μουςεία, ακλθτικά κζντρα κ.ά.). 

 Εκπροςωπεί το ςχολείο ςε όλεσ τισ ςχζςεισ του με  τρίτουσ και άλλουσ φορείσ και φροντίηει 

για τθ λιψθ κάκε μζτρου το οποίο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ λειτουργία του 

ςχολείου. 

 

3.3.2 Σο Διδακτικό προςωπικό 
 

Πρωταρχικόσ ςτόχοσ των εκπαιδευτικϊν είναι να μυιςουν τα παιδιά ςε ςυνικειεσ που 

χαρακτθρίηουν τον εγγράμματο πλθκυςμό και  προτρζπουν τθν «δια βίου μάκθςθ». Για τουσ 

λόγουσ αυτοφσ οι εκπαιδευτικοί διαμορφϊνουν ζνα ελκυςτικό, φιλικό και πλοφςιο ςε 

ερεκίςματα μακθςιακό περιβάλλον που εξαςφαλίηει κίνθτρα και προχποκζςεισ μάκθςθσ για 

όλα τα παιδιά: 

Πιο ςυγκεκριμζνα (ΦΕΚ 1340/2002 ): 

 Φροντίηουν να καταςτιςουν ςαφείσ τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και καλλιεργοφν το 

αίςκθμα αυτοπεικαρχίασ και ευκφνθσ των μακθτϊν.  

 ζβονται τθν προςωπικότθτα, τθν ιδιαιτερότθτα, τθ κρθςκευτικι ι πολιτιςτικι ταυτότθτα 

του κάκε μακθτι. 

 Επιλφουν τα προβλιματα τθσ τάξθσ με τουσ μακθτζσ τουσ και ςε εξαιρετικά δφςκολεσ 

περιπτϊςεισ τα αναφζρουν ςτθν Διευκφντρια του ςχολείου. 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ/τριεσ ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του 

Αναλυτικοφ  και του Διακεματικοφ Ενιαίου Προγράμματοσ πουδϊν. 

 Προετοιμάηουν κακθμερινά το διδακτικό τουσ ζργο εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ και 

καινοτόμεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ. 

 Ενιςχφουν τθν ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ μακθτζσ καλλιεργϊντασ ζτςι τθν μεταξφ τουσ 

ςυνεργαςία και προάγουν τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά.  
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 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν οικογζνεια και το κοινωνικό 

περιβάλλον, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν και 

προτείνουν λφςεισ για τθν καλφτερθ ζκβαςθ πικανϊν προβλθμάτων. 

 Είναι υπεφκυνοι για τθ αςφαλι παραμονι των μακθτϊν/τριϊν ςτον χϊρο του ςχολείου. 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για οποιοδιποτε ζκτακτο κζμα δθμιουργθκεί (αςκζνεια, κακι 

ψυχολογία, ςυγκροφςεισ κ.ά.). 

 υμβάλλουν ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων μεταξφ των μακθτϊν. 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

οργανϊνουν δράςεισ με τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/τριϊν των τμθμάτων τουσ (π.χ. 

γιορτζσ, εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, καινοτόμα προγράμματα κ.ά.). Κατ’ 

εξαίρεςθ για το τρζχον ςχολικό ζτοσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ των μακθτϊν από τον 

κίνδυνο λόγω του covid-19 (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ) αποφεφγονται κοινζσ 

δράςεισ μεταξφ διαφορετικϊν τμθμάτων και τάξεων.  

 υνεργάηονται με τθν Διευκφντρια, τα αρμόδια ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και τουσ γονείσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ πικανϊν προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ.  

 Εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ παρακολουκϊντασ διάφορεσ μορφζσ επιμόρφωςθσ 

(ενδοςχολικζσ, εξωςχολικζσ, αυτοεπιμόρφωςθ). 

 Ενθμερϊνονται  τακτικά από το προςωπικό τουσ e-mail για τισ εγκυκλίουσ και τισ 

ανακοινϊςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Διευκφντριασ του χολείου.  

 Αςκοφν τα κακικοντά τουσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία και τισ αποφάςεισ του υλλόγου 

Διδαςκόντων.  

 

3.3.3 φλλογοσ Διδαςκόντων 

 
Ο φλλογοσ Διδαςκόντων αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του ςχολείου και  αποτελείται απ’ 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. 

 Λειτουργεί με τρόπο ςυλλογικό, με βάςθ πάντα τθ καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου και οι 

αποφάςεισ του είναι ςφμφωνεσ με τθ ςχολικι νομοκεςία. 

 υνεδριάηει προγραμματιςμζνα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, για να ςυηθτιςει για τθν 

πρόοδο των παιδιϊν και ζκτακτα για διάφορα κζματα που προκφπτουν ςτθ διάρκεια τθσ 

χρονιάσ.   
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 υνεδριάηει, φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Διευκφντριασ ι γραπτό αίτθμα μζλουσ του 

υλλόγου Διδαςκόντων. Ο Διευκυντισ ενθμερϊνει για τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, 

κακϊσ και για τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν, τουλάχιςτον δφο  θμζρεσ πριν. Θ ενθμζρωςθ 

γίνεται με πρόςκλθςθ που αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων, ςτο γραφείο του 

υλλόγου Διδαςκόντων, κακϊσ και ςτα προςωπικά mail των εκπαιδευτικϊν. 

 Οι ςυνεδριάςεισ γίνονται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου και μζςα ςτο ςχολικό ωράριο.  Αν ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων ςυμφωνιςει, θ ςυνεδρίαςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί και 

απογευματινζσ ϊρεσ, ςτον χϊρο του ςχολείου ι λόγω ζκτακτων μζτρων (π.χ. πανδθμίασ, 

καιρικϊν ςυνκθκϊν) με τθλεδιάςκεψθ. 

 Απουςίεσ των εκπαιδευτικϊν δε δικαιολογοφνται, παρά μόνο αν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, 

για τον οποίο είναι ενθμερωμζνθ θ Διευκφντρια. 

 ε κάκε ςυνεδρίαςθ ςυντάςςεται το ςχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται απ’ όλουσ. 

3.3.4.  Απεργία 

ε περίπτωςθ απεργίασ ι ςτάςθσ εργαςίασ οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενθμερϊνουν 

ζγκαιρα τθν Διευκφντρια. Όςοι εκπαιδευτικοί δεν απεργοφν προςζρχονται ζγκαιρα και 

αναλαμβάνουν τα κακικοντά τουσ. Σθν θμζρα τθσ απεργίασ, το πρόγραμμα μπορεί να 

τροποποιθκεί και κάποιεσ τάξεισ να αποχωριςουν νωρίτερα, αφοφ προθγθκεί ενθμζρωςθ των 

γονζων.   Εάν δεν μπορεί να τροποποιθκεί το πρόγραμμά τουσ, οι μακθτζσ παραμζνουν ςτον 

χϊρο του ςχολείου και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλειά τουσ. 

 

3.3.5.  Άδειεσ – απουςίεσ εκπαιδευτικϊν 

 Οι άδειεσ εγκρίνονται από τθν Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ. Γι’ αυτό και θ 

Διευκφντρια κα πρζπει να γνωρίηει εγκαίρωσ τον λόγο απουςίασ του εκπαιδευτικοφ. 

 Θ Διευκφντρια κα πρζπει, αφοφ εγκρίνει τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ, να μεριμνιςει για 

τθν αναπλιρωςι του. Θ αναπλιρωςθ γίνεται με διακζςιμο εκπαιδευτικό, που ορίηει θ 

Διευκφντρια, ςφμφωνα με τθ ςχολικι νομοκεςία.  

 ε περίπτωςθ που απουςιάηει εκπαιδευτικόσ τθν θμζρα τθσ εφθμερίασ του, τον αντικακιςτά 

άλλοσ εκπαιδευτικόσ, με απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ. 

 Θ αναπλιρωςθ εκπαιδευτικοφ ςε περίπτωςθ απουςίασ του γίνεται από διακζςιμο 

εκπαιδευτικό όπωσ προβλζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία και όπωσ κατεγράφθ ςτον 

ετιςιο προγραμματιςμό του ςχολείου. 
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3.4.  Οι γονείσ/κθδεμόνεσ 

Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι είναι οι γονείσ του. ε περίπτωςθ διάςταςθσ κα πρζπει να 

προςκομίηεται ςτο ςχολείο θ δικαςτικι απόφαςθ που ορίηει τθν επιμζλεια του μακθτι. Οι 

γονείσ και οι κθδεμόνεσ εγγράφουν τον μακθτι ςτο ςχολείο, επικοινωνοφν με τον Διευκυντι 

και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, παρακολουκοφν με ενδιαφζρον τθ φοίτθςθ, το ικοσ, τθ 

ςυμπεριφορά, τθ ςχολικι επίδοςθ του και ενθμερϊνουν υπεφκυνα το ςχολείο για όλα τα 

ηθτιματα τα οποία ςχετίηονται με τον μακθτι και επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του και τθ 

μάκθςθ ςτο ςχολείο. 

Αναλυτικότερα: 

 Ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν προςζλευςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο αλλά και τθν 

παραλαβι αυτϊν κατά τθν ϊρα αποχϊρθςθσ. Για τον λόγο αυτό βρίςκονται ζγκαιρα ςτθν 

είςοδο του ςχολείου.  

 ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο μακθτισ δεν προςζρχεται ςτο ςχολείο κακόλου 

ι μθ ζγκαιρα, ο κθδεμόνασ ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό του τμιματοσ ι τθν Διευκφντρια. 

 ε περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ πρζπει να αποχωριςει από το ςχολείο, για ςοβαρό λόγο, 

εκτόσ τθσ προκακοριςμζνθσ ϊρασ αποχϊρθςθσ, κα πρζπει ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ του να 

ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό του τμιματοσ ι τον Διευκυντι του ςχολείου και να 

παραλαμβάνει ο ίδιοσ τον μακθτι.  

 Οι γονείσ/κθδεμόνεσ διαβάηουν όλεσ τισ ζντυπεσ ενθμερϊςεισ και παρακολουκοφν 

κακθμερινά το θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο, ϊςτε να είναι ενιμεροι για οτιδιποτε αφορά 

ςτθν λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

 Φροντίηουν για τθ ζγκαιρθ ςυμπλιρωςθ του Ατομικοφ Δελτίου Τγείασ για τουσ μακθτζσ 

των Αϋ και Δϋ  Σάξεων, απαραίτθτο για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ 

Αγωγισ, κακϊσ και τισ ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.  

 Κρατοφν ςτο ςπίτι τα παιδιά που παρουςιάηουν ζςτω και ελαφριά ςυμπτϊματα που 

ςχετίηονται με τον covid-19 (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ για το τρζχον ςχολικό ζτοσ, 

λόγω τθσ πανδθμίασ). 

 υμμετζχουν ςτισ ενθμερωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ και ςυνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου, με ςκοπό τθν πρόοδο, τθ μάκθςθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του παιδιοφ τουσ. 
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 Δικαιοφνται τθν πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για τον μακθτι, αλλά οφείλουν και οι ίδιοι 

να ενθμερϊνουν το ςχολείο για κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι τθ 

ςυμπεριφορά του μακθτι ςτο ςχολείο (ιατρικά, κοινωνικο/οικονομικά, ενδοοικογενειακά). 

 Όταν ο κθδεμόνασ γίνεται αποδζκτθσ παραπόνων από το παιδί του για οτιδιποτε ςυμβαίνει 

ςτο ςχολείο, οφείλει να ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό του τμιματοσ και ςε περίπτωςθ που 

δε δοκεί λφςθ τθν Διευκφντρια του ςχολείου. 

 Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα κζμα, το οποίο ςχετίηεται με ζναν ςυγκεκριμζνο μακθτι, 

ενθμερϊνεται ςχετικά ο γονζασ/κθδεμόνασ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του ςυνεργάηεται με το 

ςχολείο για τθν επίλυςθ του κζματοσ. 

 Οι γονείσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο είναι υπεφκυνοι για το μεςθμεριανό 

φαγθτό των παιδιϊν τουσ, το οποίο κα πρζπει να είναι υγιεινό (ςαλάτα, κυρίωσ πιάτο, 

φροφτο) και να φυλάςςεται ςε ςκεφοσ που κα μπορεί να ηεςτακεί ςτο φοφρνο 

μικροκυμάτων.  

 Οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν δθλϊνουν ςτο ςχολείο αρικμό τθλεφϊνου, ςτακεροφ ι κινθτοφ, 

για να μπορεί το ςχολείο να επικοινωνιςει μαηί τουσ ανά πάςα ςτιγμι. ε περίπτωςθ 

αλλαγισ τθλεφϊνου επικοινωνίασ ενθμερϊνουν άμεςα το ςχολείο. 

 

3.5.  Οι μακθτζσ  

 

3.5.1.  Σιρθςθ των κανόνων λειτουργίασ του ςχολείου 
 

Θ τιρθςθ των κανόνων είναι αναγκαία ςε κάκε οργανωμζνο ςφνολο και ομάδα, για τθν 

επίτευξθ των προκακοριςμζνων ςτόχων. Εκτόσ από τθν εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

του ςχολείου, κάκε τάξθ  αποφαςίηει και ςυντάςςει τον κανονιςμό τθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει εκτόσ από 

κανόνεσ και ζνα ςφςτθμα αμοιβϊν και ποινϊν.  Αναρτάται  ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ τάξθσ  και πρζπει 

να τθρείται από όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ. 

Όταν ζνασ μακθτισ παραβιάηει ζναν από τουσ κανόνεσ  τθσ τάξθσ ι του ςχολείου, ο 

εκπαιδευτικόσ, αφοφ εξαντλιςει όλα τα μζςα, που ςτθρίηονται ςτθν πεικϊ, μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει πεικαρχικά μζτρα ανάλογα με τισ επιπτϊςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ. 

Σα πεικαρχικά μζτρα είναι: 

α. Παρατιρθςθ 

β. Επίπλθξθ 

γ. Ενθμζρωςθ τθσ Διευκφντριασ 
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δ. Ενθμζρωςθ γονζων 

      Εάν, παρά τθ λιψθ των παραπάνω πεικαρχικϊν μζτρων, ο μακθτισ δε βελτιϊςει τθ ςυμπεριφορά του και 

ςυνεχίηει να παρουςιάηει τθν ίδια παραβατικότθτα, τότε το κζμα παραπζμπεται προσ ςυηιτθςθ ςτον φλλογο 

Διδαςκόντων, ο οποίοσ καλείται να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα, ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και τον 

υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου.  

 

3.5.2.  Τποχρεϊςεισ – κακικοντα μακθτϊν 
  

 Να είναι ευγενικοί με όλουσ, ιρεμοι και υπεφκυνοι. 

 Να ςζβονται τουσ εκπαιδευτικοφσ και το υπόλοιπο προςωπικό του ςχολείου. 

 Να ςζβονται τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, να μθν τουσ προςβάλλουν με λόγια ι πράξεισ. 

 Να διατθροφν τον χϊρο του ςχολείου κακαρό, να ρίχνουν τα απορρίμματα ςτουσ κάδουσ 

απορριμμάτων και τα ανακυκλϊςιμα υλικά ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ. 

 Να προςζχουν τα ζπιπλα και τον εξοπλιςμό  του ςχολείου και γενικότερα να ςζβονται τον 

χϊρο του ςχολείου.  ε περίπτωςθ καταςτροφισ και φκοράσ, ο φλλογοσ Διδαςκόντων, 

ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ, μπορεί να ηθτιςει από τουσ γονείσ να 

αποκαταςτιςουν τθ φκορά. Θ προςταςία του ςχολικοφ κτιρίου και τθσ περιουςίασ του είναι 

υπόκεςθ όλων μασ.  

 Να δανείηονται βιβλία από τθ βιβλιοκικθ του ςχολείου, ςφμφωνα με τον Εςωτερικό 

Κανονιςμό τθσ Βιβλιοκικθσ. ε περίπτωςθ καταςτροφισ ι ςοβαρισ φκοράσ κα εξετάηεται θ 

αντικατάςταςθ του βιβλίου από τον μακθτι.  

 Να χρθςιμοποιοφν τισ τουαλζτεσ ανάλογα με το φφλο τουσ και να τθροφν τουσ ςτοιχειϊδεισ 

κανόνεσ υγιεινισ (π.χ. τα χαρτιά ςτουσ κάδουσ, τακτικό πλφςιμο χεριϊν, κλείςιμο τθσ 

βρφςθσ). Δεν ειςζρχονται, για κανζναν λόγο ςτισ τουαλζτεσ του άλλου φφλου, οφτε ςε αυτζσ 

των εκπαιδευτικϊν.  

 Δεν επιτρζπεται να μεταφζρουν ςτο ςχολείο μπάλεσ, διάφορα παιχνίδια και άλλα υλικά. Ό, 

τι είναι απαραίτθτο για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία παρζχεται από το ςχολείο. 

 Θ χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων δεν επιτρζπεται ςτον χϊρο του ςχολείου, με βάςθ 

τθ ςχετικι νομοκεςία του Τπουργείου Παιδείασ. Όταν οι μακθτζσ χρειάηεται να 

επικοινωνιςουν με τουσ γονείσ τουσ, ενθμερϊνουν τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και 

χρθςιμοποιοφν το τθλζφωνο του ςχολείου. 

 Δεν επιτρζπεται ςτουσ μακθτζσ να παραμζνουν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ κατά τθν ϊρα 

των διαλειμμάτων ι ςτουσ διαδρόμουσ, οφτε να ειςζρχονται ςτισ αίκουςεσ άλλων τάξεων. 
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ε περίπτωςθ βροχισ ι όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο των μακθτϊν 

ςτθν αυλι,  οι μακθτζσ παραμζνουν μζςα ςτο ςχολικό  κτίριο, χωρίσ να τρζχουν και να 

φωνάηουν.  Οι εςωτερικοί χϊροι του ςχολείου δεν αποτελοφν χϊρουσ για τρζξιμο ι 

παιχνίδι.  Μποροφν να παραμζνουν μζςα ςτισ τάξεισ, να χρθςιμοποιοφν τθ βιβλιοκικθ τθσ 

τάξθσ και τθ βιβλιοκικθ του διαδρόμου. 

 Να μθν αςκοφν καμιά μορφι βίασ (ςωματικι, λεκτικι, πακθτικι) ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

Να δείχνουν   αυτοςυγκράτθςθ   και   να μθν  χρθςιμοποιοφν   απρεπείσ λζξεισ, ζςτω κι αν 

προκλθκοφν. 

 Να βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον, όταν χρειάηεται και να αποδεικνφουν ότι αποτελοφν μια 

οργανωμζνθ ομάδα όπου κυριαρχεί θ φιλία, θ ςυνεργαςία και θ αλλθλοβοικεια. 

 Μετά το τζλοσ τθσ προςευχισ ι με τθ λιξθ των διαλειμμάτων οι μακθτζσ κατευκφνονται 

προσ τισ τάξεισ χωρίσ τρζξιμο, βιαςφνθ και  ςυνωςτιςμό. Με τον ίδιο τρόπο αποχωροφν από 

το ςχολείο με τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου.  

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, οι μακθτζσ  οφείλουν να ςζβονται τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία και να τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. 

 
3.5.3.  Αξιολόγθςθ μακθτϊν  
 
 Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςυν-διαμορφϊνεται από: 

• Σθ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα και τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ τθσ τάξθσ 

• Σθν κακθμερινι προφορικι επίδοςι τουσ ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ 

• Σθν επίδοςι τουσ ςτισ γραπτζσ επαναλθπτικζσ δοκιμαςίεσ 

• Σθν επιμζλεια και τθ ςυνζπεια ςτισ εργαςίεσ που ζχουν για το ςπίτι 

• Σθ ςυμμετοχι και ςυμπεριφορά τουσ ςτθν ομάδα που ανικουν 

   το τζλοσ κάκε τριμινου, ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθ ςυνολικι επίδοςθ των μακθτϊν 

του και παραδίδει τθ βακμολογία ςτθν Διευκφντρια. Οι δάςκαλοι που είναι υπεφκυνοι 

τμθμάτων υποχρεοφνται να περάςουν τθν βακμολογία ςτο Βιβλίο Μθτρϊου, χειρόγραφο και 

θλεκτρονικό. Εντόσ δζκα θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου και με ευκφνθ τθσ Διευκφντριασ, 

κακορίηεται θ θμερομθνία κατά τθν οποία οι γονείσ κα ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των 

παιδιϊν τουσ και κα παραλάβουν τουσ ελζγχουσ προόδου. 
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3.6. Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων  

Ο φλλογοσ Γονζων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των Γονζων και Κθδεμόνων 

των μακθτϊν. Σο ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του υλλόγου για τθν 

προαγωγι του ςχολικοφ ζργου. Σα κζματα τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ, των ενδοςχολικϊν 

και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και το γενικότερο κλίμα ςτον ςχολικό χϊρο επθρεάηονται από 

τθν καλι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν, τθσ Διευκφντριασ και του υλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων. Σο ςχολείο ςυνεργάηεται με τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, με ςτόχο τθν 

καλφτερθ λειτουργία του και τθ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ο φλλογοσ Γονζων ςτθρίηει 

το ζργο των εκπαιδευτικϊν, αλλά ςε καμιά περίπτωςθ δεν παρεμβαίνει ςε κζματα τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ, τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ αξιολόγθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου. 

3.7.  Οι Φορείσ  

Θ χολικι Επιτροπι, το χολικό υμβοφλιο, θ Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, οι επιςτθμονικοί, οι 

καλλιτεχνικοί και οι πολιτιςτικοί φορείσ, πζρα από το κεςμικό τουσ ρόλο, είναι οι κοινωνικζσ 

ςυνιςτϊςεσ του ςχολείου. Ζνα ανοιχτό δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ 

όλων αυτϊν, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

4. χολικζσ εκδθλϊςεισ-δραςτθριότθτεσ-δράςεισ-επιςκζψεισ-γιορτζσ 

Σο ςχολείο οργανϊνει μια ςειρά δράςεων που ςτόχο ζχουν τθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ και 

κοινωνικισ ηωισ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά κζματα, τον εμπλουτιςμό των 

υπαρχουςϊν γνϊςεων των μακθτϊν και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ. χολικζσ δράςεισ 

κεωροφνται όλεσ οι προγραμματιςμζνεσ και κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ δράςεισ του ςχολείου 

που ςυμπλθρϊνουν και εμπλουτίηουν το πρόγραμμα ςπουδϊν και πραγματοποιοφνται κατά τθ 

διάρκεια του διδακτικοφ ωραρίου εντόσ ι εκτόσ του ςχολείου. Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν 

διεπιςτθμονικό, διακεματικό και βιωματικό χαρακτιρα και ενκαρρφνουν τθ διερεφνθςθ, τθ 

ςυνεργατικότθτα, τθν ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ και τθσ υπευκυνότθτασ των μακθτϊν/τριϊν 

(Π.Δ. 79/2017).  

Οι προγραμματιςμζνεσ δράςεισ του ςχολείου εντάςςονται ςτον ετιςιο προγραμματιςμό 

του ςχολείου και ενθμερϊνεται για αυτζσ ο Προϊςτάμενοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων και ο 

υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου. Οι ζκτακτεσ δράςεισ, που μπορεί να πραγματοποιθκοφν και 
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δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον ετιςιο προγραμματιςμό, εγκρίνονται από τον φλλογο 

Διδαςκόντων και ακολουκεί γραπτι ι προφορικι ενθμζρωςθ του .Ε.Ε., γραπτι ι προφορικι 

ενθμζρωςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ κι ζγκριςθ από όςουσ ορίηει ο νόμοσ. 

τισ δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται: 

 Δράςεισ που πραγματοποιοφνται εκτόσ ςχολείου (παρακολοφκθςθ κεατρικϊν 

παραςτάςεων, επιςκζψεισ ςε ΚΠΕ, μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, θμεριςια εκδρομι κ.ά. ). 

Οι δράςεισ αυτζσ απαιτοφν τθν ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων/κθδεμόνων. Τπεφκυνοι 

για τθ ςυνοδεία των μακθτϊν είναι οι εκπαιδευτικοί. Οι μακθτζσ που δεν ςυμμετζχουν ςτισ 

δράςεισ αυτζσ οφείλουν να παραμείνουν ςτο ςπίτι τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ. τθν 

περίπτωςθ που θ δράςθ δεν καλφπτει όλο το διδακτικό ωράριο, ο μακθτισ, ςυνοδευόμενοσ 

από τον γονζα του) προςζρχεται τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ ςτο ςχολείο και παραμζνει ςτο ςπίτι του 

μόνο τισ ϊρεσ τθσ δράςθσ (Π.Δ. 79/2017) .   

 Δράςεισ που πραγματοποιοφνται εντόσ ςχολείου. 

 Δράςεισ που πραγματοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία. 

 Δράςεισ με εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε κοντινι απόςταςθ από το ςχολείο, περιοριςμζνθσ 

διάρκειασ. 

 Δράςεισ με τθν παρουςία τρίτου προςϊπου ςτον χϊρο του ςχολείου (προχποκζτουν τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του .Δ. και τθν ενθμζρωςθ του .Ε.Ε.).  

 υμμετοχι ςε καινοτόμα προγράμματα (π.χ. E-Twinning)  
 

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ παρελάςεισ είναι υποχρεωτικι και ςυμμετζχουν οι μακθτζσ 

όλων των τάξεων. Οι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ φροντίηουν για τθν προετοιμαςία των 

μακθτϊν και ο φλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει ποιοι εκπαιδευτικοί κα ςυμμετζχουν 

ςτισ ανάλογεσ εκδθλϊςεισ (κατάκεςθ ςτεφάνου, δοξολογία). 

Για τθν πραγματοποίθςθ των δράςεων μπορεί να γίνει μεταφορά ωραρίου ζωσ δφο φορζσ ανά 

ςχολικό ζτοσ, και φςτερα από απόφαςθ του .Δ. για τθν οποία ενθμερϊνεται ο Διευκυντισ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ο υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου. 

5. Ποιότθτα ςχολικοφ χϊρου 

Ο ςχολικόσ χϊροσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία γιατί αποτελεί το πλαίςιο όπου διαμορφϊνεται θ 

προςωπικότθτα του παιδιοφ και καλλιεργείται θ ολόπλευρθ ανάπτυξι του.  Θ βαςικι 

κακαριότθτα του χϊρου είναι ευκφνθ του Διμου. Θ υπεφκυνθ κακαριότθτασ ακολουκϊντασ τα 
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μζτρα προςταςίασ covid-19 βρίςκεται ςτο ςχολείο τισ ϊρεσ 8:30 -15:00 και επιτελεί τα 

κακικοντα τθσ (αερίηει, απολυμαίνει τουαλζτεσ, πόμολα, πατϊματα, ςυντθρεί τον αφλειο χϊρο 

κ.τ.λ.) ζτςι ϊςτε να φοιτοφν τα παιδιά ςε ζνα υγιεινό περιβάλλον. 

τον αφλειο χϊρο του ςχολείου, μόνο εξωτερικά, και με παρότρυνςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ 

τοποκετικθκαν κάμερεσ αςφαλείασ, οι οποίεσ λειτουργοφν μετά το πζρασ των μακθμάτων. Θ 

ενζργεια αυτι ςυνζβαλε ςτον περιοριςμό των καταςτροφϊν που γίνονταν ςτο ςχολείο. 

Σο ςχολείο παρζχει ςτουσ μακθτζσ όλα τα απαραίτθτα για τθν κακαριότθτα του χϊρου και 

τθν υγιεινι των μακθτϊν. Ζχει προμθκευτεί ανζπαφθ ςυςκευι μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ και 

απολφμανςθσ μικρϊν επιφανειϊν που χρθςιμοποιοφνται από τουσ μακθτζσ. τα διαλείμματα 

αερίηονται οι αίκουςεσ και, εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν, οι μακθτζσ οδθγοφνται, με 

ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ τουσ, ςτθν αυλι, τμθματικά, τθρϊντασ τα μζτρα προςταςίασ.  

Με τθν υποςτιριξθ τθσ χολικισ Επιτροπισ γίνονται εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςτο κτιριο και 

τθν αυλι του ςχολείου με ςκοπό τθν παροχι ενόσ αςφαλζςτερου και υγειοφσ περιβάλλοντοσ 

ςτουσ μακθτζσ.  

τόχοσ  του ςχολείου είναι θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ τθσ ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ ςε 

ό, τι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου και για τον λόγο αυτόν πραγματοποιοφνται 

ςχετικζσ δράςεισ. Ο χϊροσ του ςχολείου πρζπει να διατθρείται κακαρόσ, για τον ςκοπό αυτό 

μεριμνοφν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ. Εςκεμμζνεσ φκορζσ και ηθμιζσ ςτο  χϊρου του ςχολείου 

από μακθτζσ επιδιορκϊνονται από τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν, για παιδαγωγικοφσ κυρίωσ 

λόγουσ, ζπειτα από ςυνεννόθςθ τθσ Διευκφντριασ με τουσ γονείσ κι εφόςον αυτοί ζχουν τθν 

οικονομικι δυνατότθτα να το κάνουν.  

6. χολικι βία κι εκφοβιςμόσ 

το ςχολείο αναπτφςςονται δράςεισ με ςτόχο τθν καλλιζργεια και τθν ανάπτυξθ κλίματοσ 

εμπιςτοςφνθσ, ςυνεργαςίασ, αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ μεταξφ των μακθτϊν και 

προωκείται ο ςεβαςμόσ ςτισ κλίςεισ, ςτισ ικανότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε παιδιοφ. Θ  

ανάπτυξθ ενόσ κετικοφ κλίματοσ αποδοχισ, ςυνεργαςίασ και ςεβαςμοφ αποτελεί ςθμαντικό 

παράγοντα πρόλθψθσ φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.  

 Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου οργανϊνονται και υλοποιοφνται ςχζδια δράςθσ και 

δραςτθριότθτεσ (το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ, κανόνεσ τθσ τάξθσ, μζρα τθσ διαφορετικότθτασ, 

ςυμμετοχι ςε διαπολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ). Κάκε χρόνο, ςτισ 6 Μαρτίου, Θμζρα 
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«χολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ», το ςχολείο διοργανϊνει  ςχετικζσ δράςεισ. Για τθν 

τρζχουςα χρονιά οι δράςεισ αυτζσ υλοποιοφνται ςε επίπεδο τμθμάτων.  

 Λαμβάνεται ειδικι μζριμνα προσ αποφυγι και πρόλθψθ φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ μζςα  από τθν εκπόνθςθ ςχεδίων εργαςίασ, τθ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ, 

τισ επιςκζψεισ ςε χϊρουσ πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ.  

 Για τθν πρόλθψθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ, το ςχολείο ζχει προχωριςει ςτον εμπλουτιςμό τθσ 

ςχολικισ βιβλιοκικθσ με βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό.  

 Θ παρουςία τθσ ςχολικισ ψυχολόγου κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, μζςα από 

προγράμματα ςε επίπεδο τάξεων, ςχολείου αλλά και ατομικά, κα ςυμβάλει ςτθν απόκτθςθ 

γνϊςεων και δεξιοτιτων επίλυςθσ ςυγκροφςεων.  Θ ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των  

εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με γονείσ, από τθν ςχολικι 

ψυχολόγο,  κα οδθγιςουν ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και κα ςυμβάλει αποτελεςματικά 

ςτθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ενδοςχολικισ βίασ.  

 Περιςτατικά ενδοςχολικισ βίασ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με τθ ςυνεργαςία των 

εκπαιδευτικϊν, τθσ ςχολικισ ψυχολόγου, τθσ Διευκφντριασ, του υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου και του Κζντρου Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.)    

7. Πολιτικι του ςχολείου για τθν προςταςία από πικανοφσ κινδφνουσ  

7.1.  Σθλεκπαίδευςθ 

ε περιπτϊςεισ ζκτακτων αναγκϊν (καιρικά φαινόμενα, πανδθμίεσ κ.ά.) οι 

ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι υποχρεωμζνοι/εσ να ςυμμορφϊνονται με 

τουσ κανόνεσ και τισ οδθγίεσ των αρμόδιων φορζων. 

 τισ ςυνκικεσ αυτζσ και για όςο διάςτθμα το ςχολείο παραμζνει κλειςτό, υποχρεοφνται όλοι 

οι εκπαιδευτικοί να παρζχουν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 

 Οι ϊρεσ παροχισ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ ορίηονται απ’ το υπουργείο παιδείασ.  

 Οι γονείσ, για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(ςφγχρονθ/webex και αςφγχρονθ/e-class), κα πρζπει να φροντίςουν ϊςτε τα παιδιά τουσ να 

ακολουκοφν τουσ κανόνεσ ςωςτισ ςυμπεριφοράσ τθν ϊρα του διαδικτυακοφ μακιματοσ. Οι 

γονείσ ενθμερϊνουν τον εκπαιδευτικό για τθ μθ ςυμμετοχι του μακθτι ςτο μάκθμα. τθν 
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περίπτωςθ που δεν ςυμμετζχει κάποιοσ μακθτισ παίρνει απουςία. Είναι ευκφνθ του γονζα 

θ ςυμμετοχι του παιδιοφ του ςτα μακιματα.   

 Σο παιδί κα πρζπει να κάκεται μπροςτά ςτον υπολογιςτι του, ςε χϊρο κλειςτό, ςτο δωμάτιο 

του αν γίνεται, χωρίσ να διαςπάται θ προςοχι του από άλλα άτομα. Καλό κα ιταν να ζχει 

προθγθκεί το μεςθμεριανό γεφμα, για να μθ διαςπάται θ προςοχι του παιδιοφ ςτθ διάρκεια 

του μακιματοσ.  

 Οι εκπαιδευτικοί ακολουκοφν το πρόγραμμα που διαμορφϊκθκε ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ του Τπουργείου Παιδείασ. ε περίπτωςθ άδειασ αντικακίςτανται από άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ ζπειτα από πρόταςθ τθσ Διευκφντριασ.  

7.2. Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν 

τθν αρχι τθσ χρονιάσ επικαιροποιοφνται τα δυο παρακάτω μνθμόνια: 

1. χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου ςε χολικι 

Μονάδα. 

2. Μνθμόνιο Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ Πυρκαγιϊν, Ακραίων Καιρικϊν Φαινομζνων, 

Σεχνολογικϊν Καταςτροφϊν και ΧΒΡΠ περιςτατικϊν. 

Πραγματοποιείται ςε κάκε τμιμα ενθμζρωςθ για τον ενδεδειγμζνο ορκό τρόπο 

προςταςίασ από ςειςμό και πυρκαγιά και υλοποιοφνται οι ςχετικζσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ που 

καταγράφονται μζςα ςε αυτά. Οι γονείσ ενθμερϊνονται για τισ ενζργειεσ που οφείλουν να 

κάνουν ςε περίπτωςθ ςειςμοφ για τθν αςφαλι απομάκρυνςθ των μακθτϊν από το ςχολείο. 

8.    Σρόποι επικοινωνίασ με το ςχολείο  

 ε τακτικι βάςθ θ Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ ενθμερϊνει το διοικθτικό ςυμβοφλιο 

του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, μζςα από τθν επαφι και τθ ςυνεργαςία με τον 

πρόεδρο του υλλόγου, για κζματα που αφοροφν τθ ςχολικι κοινότθτα. 

 τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, οι γονείσ ενθμερϊνονται από τον δάςκαλο τθσ τάξθσ, για 

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ, τισ απαιτιςεισ του ςχολείου και για 

κάκε κζμα που αφορά τθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Οι ςυναντιςεισ των γονζων με τουσ εκπαιδευτικοφσ πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον μία 

φορά τον μινα, ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα, που ορίηει ο κάκε εκπαιδευτικόσ, χωρίσ 

αυτό να αποκλείει και τισ ζκτακτεσ ςυναντιςεισ, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα. 
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 Οι γονείσ πρζπει να απευκφνονται πρωτίςτωσ ςτον δάςκαλο τθσ τάξθσ, για κάκε αίτθμά 

τουσ. ε περίπτωςθ που κεωροφν ότι δεν ικανοποιικθκαν, τότε μόνο μποροφν να 

απευκυνκοφν ςτον Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 υχνά το ςχολείο επικοινωνεί και ενθμερϊνει τουσ γονείσ με ζντυπα ςθμειϊματα-

ανακοινϊςεισ που επιδίδονται ςτουσ μακθτζσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Για τον 

λόγο αυτόν, οι γονείσ πρζπει να ρωτοφν κακθμερινά τα παιδιά αν ζχουν κάποιο μινυμα και 

να ελζγχουν το θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο.  

 Σο τθλζφωνο, θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ςχολείου και θ διεφκυνςθ ιςτολογίου 

αναγράφονται ςτθν ςελίδα δφο (2) του παρόντοσ κανονιςμοφ.  

9.  Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ- Διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ του  

Ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ απορρζει μζςα από τθ ςχολικι νομοκεςία και τισ αποφάςεισ 

του υλλόγου Διδαςκόντων και βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 

παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςθ από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου 

(μακθτζσ/τριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο 

ςεβαςμό ςτο διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του 

ςχολείου. Αν προκφψει ανάγκθ ανακεϊρθςισ του, το ςχολείο υποχρεοφται να προβεί ςτθν 

αναμόρφωςι του. 

 

Ο παρϊν χολικόσ Κανονιςμόσ εγκρίκθκε από το φλλογο Διδαςκόντων, το φλλογο Γονζων και 

Κθδεμόνων και τον εκπρόςωπο του Διμου Εορδαίασ και ιςχφει μζχρι τθν επόμενθ 

ανακεϊρθςθ του. 

                                                            

Ανατολικό, 18-11-2021 

                                                                Θ Διευκφντρια 

Καραγκιόηθ Μαρία 

Εγκρίνεται 

Ο υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου  

 

 

Θμερομθνία: …../…../……………….. 

Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ ΠΕ Κοηάνθσ 

 

 

Θμερομθνία: …../…../……………….. 
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