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Εισαγωγή 

      Βασική επιδίωξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας 
είναι η επιδίωξη της εξασφάλισης των προϋποθέσεων και των συνθηκών για την 
πραγματοποίηση και την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί από τη σχολική 
κοινότητα, που αποτελείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, άλλο 
επιστημονικό προσωπικό και τους γονείς /κηδεμόνες. 

   Ο Εσωτερικός Κανονισμός στηρίζεται σε όσα προβλέπει η πολιτεία για την 
εκπαίδευση και  τη λειτουργία των σχολείων, υιοθετώντας αποδεκτές παιδαγωγικές 
αρχές, προσαρμοσμένες όμως στις ιδιαίτερες συνθήκες του Σχολείου. 

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

    Ο Εσωτερικός Κανονισμός   Λειτουργίας   συντάχθηκε ύστερα από την εισήγηση 
της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου 
μας, όπως επίσης και από τη Διευθύντρια εκπαίδευσης. 

 

Όραμα του σχολείου μας 

      Το σχολείο μας οραματίζεται να διαμορφώσει μια πολύπλευρη, στέρεα 
δομημένη και σφαιρικά αναπτυγμένη προσωπικότητα του μαθητή,  να εμπνεύσει 
και να καθοδηγήσει στην ουσιαστική γνώση και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
δημιουργώντας έναν αυριανό δυνατό και αξιόμαχο άνθρωπο στην κοινωνία. 

     Επιπλέον,  θέτει την αγωγή των μαθητών σε πρωτεύοντα ρόλο, η οποία θα 
στηρίζεται σε αρχές που εμπνέουν την ειλικρίνεια, την αξιοπρέπεια, τον 
αυτοσεβασμό, την ευγένεια, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, τη 
δημοκρατικότητα και την ανθρώπινη ευαισθησία. 
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1.Στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

    Η  τήρηση των  κανόνων  και ο διαμοιρασμός   αρμοδιοτήτων,  υποχρεώσεων  και 
δικαιωμάτων  δημιουργεί κατάλληλο διδακτικό  και παιδαγωγικό κλίμα, που οδηγεί 
στην απρόσκοπτη και μεθοδική λειτουργία του σχολείου, ενώ τα προβλήματα που 
μπορούν να σημειωθούν  είναι δυνατόν  να αποτελέσουν ευκαιρίες βελτίωσης των 
παιδαγωγικών ή άλλων πρακτικών. 

  Κύριοι στόχοι του κανονισμού είναι  η δημιουργία μιας υγιούς προσωπικότητας 
των μαθητών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην 
ίδια τη ζωή. Τέτοιες είναι ο αυτοέλεγχος, η δημιουργικότητα, η συναίσθηση της 
ευθύνης, η συνεργασία, η  ενσυναίσθηση,   η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο 
σεβασμός των κανόνων, η περιβαλλοντική συνείδηση,  καθώς και η άνθηση της 
ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

    Οι συμφωνημένες αρχές  του Κανονισμού   του Σχολείου μας  επιδιώκουν να 
επιτευχθούν τα εξής: 

 Άριστες συνθήκες για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και την 
απρόσκοπτη συμμετοχή όλων κατά  την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η καλλιέργεια  και η ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή αλλά 
και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Η διασφάλιση της σωματικής και  της ψυχικής υγείας  . 
 Η  δημιουργία  κατάλληλων συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας. 

 

2.      Λειτουργία του Σχολείου 

 

α.  Πρόγραμμα 

 

 Σύμφωνα με τις   κείμενες  διατάξεις  και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ,  για το σχολικό 
έτος 2020-2021, το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποχρεωτικό  πρόγραμμα 

 υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο : 08 : 00-08 : 15. 
 έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08 : 15. 
 λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και 

μαθητριών: 13:15 ( εξάωρο) 
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Ολοήμερο     πρόγραμμα 

 έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος : 
13:20 

 λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 15:00 
 
 

β. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών 

     Η ώρα  προσέλευσης των μαθητών είναι : 08:00 έως 08:15. 

     Ένας  από τους σημαντικότερους παράγοντες  που συντελούν στην πραγμάτωση 
του διδακτικού έργου και στην εύρυθμη  λειτουργία  του σχολείου  είναι η έγκαιρη 
προσέλευση και ελεγχόμενη αποχώρηση  των  μαθητών , που σε συνδυασμό με την 
υπηρεσία των εφημερευόντων  εκπαιδευτικών  αποτελούν τον μηχανισμό  
προστασίας τους. 

    Για λόγους ασφαλείας των μαθητών, όπως επίσης και για την  ομαλή  λειτουργία 
του προγράμματος, η είσοδος του σχολείου μας κλείνει στις 8:15. Σε περίπτωση που 
κάποιος μαθητής προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην 
δημιουργείται αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά, θα 
εισέρχεται  στην τάξη του μετά την ολοκλήρωση του πρώτου δίωρου (9 : 40). 

    Οι μαθητές και οι μαθήτριες δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των 
μαθημάτων, σε καμία περίπτωση, χωρίς να πάρουν άδεια. Σε περίπτωση που 
χρειαστεί να αποχωρήσει (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να 
συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί το σχετικό 
έντυπο. 

    Οι εφημερεύοντες, υπεύθυνοι  εκπαιδευτικοί  υποδέχονται τους μαθητές και τις  
μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου, ενώ οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται κανένας 
επισκέπτης στο χώρο του σχολείου. Μετά από το ηχητικό σήμα (κουδούνι), οι 
εκπαιδευτικοί εφημερίας έχουν την ευθύνη να κλείσουν την είσοδο του σχολείου. 

     Με τη λήξη του σχολικού ωραρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες που 
συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν  τον γονέα τους 
και δεν αποχωρούν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Οι γονείς 
προσέρχονται εγκαίρως στο Σχολείο για να παραλάβουν τους μαθητές και 
παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου,  για την ασφαλή διαδικασία 
αποχώρησής τους. Η καθυστέρηση της  προσέλευσης των συνοδών  δημιουργεί 
κινδύνους για τους μαθητές που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και 
εκείνων που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. 
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     Οι μαθητές που αποχωρούν χωρίς συνοδεία γονέων/κηδεμόνων,  έχουν μαζί 
τους την κάρτα εξόδου, την οποία έχουν προμηθευτεί από τη Διεύθυνση του 
Σχολείου, μετά από κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης των γονέων, την οποία 
επιδεικνύουν καθημερινά. 

   Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί να πάρει το παιδί του για 
ειδικούς λόγους, είναι απαραίτητο να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

 

γ.  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

     Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται  από τις 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη 
της Διευθύντριας. 

       Σε περίπτωση αλλαγής του Ωρολογίου Προγράμματος κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, οι γονείς ενημερώνονται έγκαιρα. 

 

 

 

3.   Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

 

α.  Φοίτηση 

     Η   φοίτηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική.  Ο  
υπεύθυνος εκπαιδευτικός τάξης  καταγράφει τις καθημερινές απουσίες , τις οποίες 
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς θα πρέπει να 
γνωρίζουν, ότι η ελλιπής φοίτηση των μαθητών δυσκολεύει το σχολικό έργο και την 
πρόοδό  τους. Επιπλέον, την τυπική και ουσιαστική ευθύνη απέναντι στο Σχολείο 
και την πολιτεία σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά τον νόμο οι 
γονείς/κηδεμόνες. 

    Η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  και στις αθλητικές 
δραστηριότητες  πραγματοποιείται, με την απαραίτητη συμπλήρωση του Ατομικού 
Δελτίου Υγείας για τους μαθητές που φοιτούν στις  Α΄ και  Δ΄ τάξεις. 
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  β.  Σχολικοί   χώροι 

 

       Βασική υποχρέωση και  κοινός στόχος όλων των μελών της ενότητας αποτελεί ο 
σεβασμός του σχολικού χώρου, των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών, του 
εξοπλισμού αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, φροντίδα όλων είναι  να διατηρούνται  οι χώροι  του σχολείου  καθαροί, 
όπως επίσης να επιμελείται η  τάξη και  η καλαισθησία των σχολικών αιθουσών, 
καθώς αποτελούν έναν ιδιαίτερο χώρο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

γ.    Διάλειμμα 

    Το  διάλειμμα   ταυτίζεται με τον χρόνο παιχνιδιού, ανάπτυξης  κοινωνικών  
σχέσεων   αλλά  και με τον χρόνο για φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών. Κατά συνέπεια    
οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο,  σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει κάθε 
τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα. 

  Κατά την περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς οι 
προκαθορισμένοι  χώροι παραμονής ων μαθητών. 

   Μετά από κάθε διδακτική περίοδο  ή  διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός εξέρχεται 
τελευταίος από την τάξη και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να παραμένουν στις 
αίθουσες  ή στους διαδρόμους, αλλά στον προαύλιο χώρο.   Εκεί, έχουν τη 
δυνατότητα  να παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα   ή   δυσκολία 
που αντιμετωπίζουν αναφέρονται στους  εκπαιδευτικούς   που βρίσκονται στο 
προαύλιο και κάνουν εφημερία. 

    Επιπροσθέτως,  στη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται  κανένας 
ανήλικος ή ενήλικας να παρακολουθεί και να συνομιλεί με τους μαθητές μας ή να 
παραδίδει αντικείμενα από τα  κάγκελα  του σχολείου. Σε περίπτωση παράδοσης 
φαγητού από γονέα στο παιδί του, παραδίδεται στον   εφημερεύοντα εκπαιδευτικό 
του σχολείου μας. 

   Αμέσως ,  μόλις   χτυπήσει το κουδούνι  για μάθημα, οι μαθητές συγκεντρώνονται 
σε προκαθορισμένο   χώρο για κάθε τάξη, όπου παραλαμβάνονται από τους 
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς με τους οποίους έχουν μάθημα και συνοδεύονται 
στην αίθουσα διδασκαλίας ή στην αυλή του σχολείου, όταν πρόκειται  για τη 
Φυσική Αγωγή. 
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δ.   Σχολική εργασία –Ρόλος του γονέα στη μελέτη 

     Οι μαθητές και οι μαθήτριες    οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς  στη 
διδακτική διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν παρεμποδίζουν την πορεία του 
μαθήματος , αποδίδοντας τον πρέποντα σεβασμό στο δικαίωμα κάθε μαθητή να 
διευρύνει τις γνώσεις του. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να φέρνουν μαζί τους όσα 
βιβλία χρειάζονται και οτιδήποτε θεωρείται χρήσιμο και αναγκαίο για την 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

     Διασαφηνίζεται, ότι οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι, είναι σχεδιασμένες 
και προσαρμοσμένες από  τους  εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις ανάγκες και το 
επίπεδο του κάθε μαθητή. Ενίοτε, αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που 
πραγματοποιείται μέσα στην τάξη και ενεργοποιούν δεξιότητες  των μαθητών όπως, 
να εργάζονται μόνοι τους, να αυτενεργούν, να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους 
και να δείχνουν υπευθυνότητα. 

      Στη διαδικασία της μελέτης των μαθητών, οι γονείς συμμετέχουν  με την 
επίβλεψή τους , βοηθώντας τα  να   αναστοχαστούν τις καλές πρακτικές κατάκτησης 
των  γνώσεων. Σημαντική κρίνεται η συνεχής επιβράβευση της προσπάθειας των 
παιδιών  (όχι περιστασιακά και όχι μόνο μετά από καλούς βαθμούς). 

   Σημαντικός είναι ο ρόλος του γονιού στην οργάνωση  του διαβάσματος για τα 
παιδιά: 
  

 Διαμορφώνοντας το χώρο (ήσυχος,  χωρίς διασπαστικά αντικείμενα επάνω 
στο γραφείο, σωστός φωτισμός). 
 

 Τηρώντας το χρονοδιάγραμμα (τηρώντας προτεραιότητες στο διάβασμα 
κάθε μέρας, επαναλήψεις όταν χρειάζονται, τακτοποιώντας λοιπές 
δραστηριότητες με τρόπο που να μην παρεμβάλλονται στο διάβασμα). 

 
 Οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να κάθονται συνέχεια δίπλα όσο τα παιδιά 

διαβάζουν ούτε και να είναι απόντες. Χρειάζεται να είναι κάπου κοντά και 
διαθέσιμοι να απαντήσουν σε απορίες.  

 
 Η στάση του σώματος, η σωστή διατροφή και οι αρκετές ώρες ύπνου 

μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση του παιδιού στο σχολείο. 
 

 Ο γονιός πρέπει πάντα να αποφεύγει να κάνει πράγματα για το παιδί αλλά 
να το βοηθάει να σκεφτεί εναλλακτικούς τρόπους λύσεων. 

 
 Η στιγμή του διαβάσματος είναι ιερή, για αυτό δεν πρέπει να συμπίπτει με 

άλλες δραστηριότητες (π.χ. ύπνος, φαγητό, αγγλικά, άθλημα κ.α.). Καλό 
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είναι να έχει συμφωνηθεί με το παιδί από την αρχή της χρονιάς ποια είναι η 
καλύτερη ώρα να αφιερωθεί στο διάβασμα. 

  
   Στόχος μας είναι να μάθει το παιδί να διαβάζει μόνο του, καλλιεργώντας  με τον 
καλύτερο τρόπο τις εν δυνάμει ικανότητές του, ώστε να  αναπτυχθεί η δημιουργική 
και κριτική σκέψη αλλά και η προσπάθεια ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και 
αξιών. 

   Τέλος,  διαπιστώνεται ότι η θετική και συνεργατική στάση των γονέων  με τους 
εκπαιδευτικούς , έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
τη διεύρυνση του πεδίου μάθησης και την επιτάχυνση στη βέλτιστη απόδοση του 
μαθητή. 

 

 ε.  Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

       Η    Διευθύντρια 

 Η  Διευθύντρια   συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής 
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, στη διαμόρφωση ευνοϊκού σχολικού 
κλίματος, στη συνεργασία και επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό, 
ώστε να εμπνέει, να ενθαρρύνει, να ενισχύει και να αξιοποιεί όλο το 
δυναμικό των εμπλεκόμενων στη διδακτική διαδικασία. 
 

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία 
του Σχολείου, όπως επίσης και την εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. 

 
 Προσανατολίζει το σχολικό έργο στην επιτυχία των καλύτερων 

αποτελεσμάτων,  θέτοντας υψηλούς στόχους, δημιουργώντας κλίμα 
υψηλών προσδοκιών, σαφή μαθητικό προσανατολισμό, ενθαρρύνοντας 
την προσπάθεια για  επιτυχή παροχή ευκαιριών μάθησης, αλλά επιπλέον 
αξιοποιεί εντατικά τον  διδακτικό χρόνο και παρέχει ψυχολογική 
ασφάλεια στους μαθητές. 

 
 Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

τον ευπρεπισμό των χώρων διδασκαλίας, καθώς και για την προστασία 
της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. 

 
 Απευθύνει   συστάσεις στους διδάσκοντες, όταν αυτό είναι απαραίτητο, 

με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. 
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 Καθοδηγεί τους νέους δασκάλους στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού  λειτουργού. 

 

Οι   εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί  επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 
περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους 
της εκπαίδευσης και το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την 
καθοδήγηση των Στελεχών της εκπαίδευσης. 

 Οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας  σύγχρονες και κατάλληλες 
παιδαγωγικές  μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών 
και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

  Ενισχύουν τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, 
καλλιεργούν και εμπνέουν τη δημοκρατική συμπεριφορά, κυρίως με το 
παράδειγμά τους. 

 Επιδιώκουν τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και 
συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών, 
ενημερώνοντάς τους για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των 
παιδιών τους. 

 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών και τους προσφέρουν 
παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. 
 

 Στοχεύουν στη δημιουργία ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού και 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 
 Λαμβάνουν  υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και 

συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες πρακτικές, 
ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. 

 
 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν 

τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα 
αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

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

την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων 
συμπεριφοράς , σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιωμάτων των 
μαθητών. 
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 Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής, τόσο μέσω των διαφόρων 
μορφών επιμόρφωσης και  επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, 
που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, 
όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

 

Οι   μαθητές/μαθήτριες 

 Όλοι  οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν όλους 
τους διδάσκοντες, το βοηθητικό προσωπικό, τις σχολικές 
δραστηριότητες και όλα τα μαθήματα με τον ίδιο σεβασμό. 
 

 Η διδακτική ώρα είναι ιερή. Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα 
να διακόπτει ή να παρακωλύει τη μαθησιακή διαδικασία, κάνοντας 
φασαρία ή δημιουργώντας αναστάτωση στην τάξη. 
 

  Απουσιάζουν από το σχολείο μόνο για σοβαρούς λόγους. 
 

 Οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν όλη την υλικοτεχνική 
σχολική υποδομή (πίνακες, θρανία, πόρτες, παράθυρα, καρέκλες,  
τοίχους, δάπεδα, υπολογιστές, προτζέκτορες). 

 
 Διατηρούν  τη θέση τους μέσα στην τάξη, όπως αυτή έχει οριστεί 

από το δάσκαλο και δεν αλλάζουν θέση αν δεν πάρουν την έγκρισή 
του. 

 

 
  Την ώρα της προσευχής, οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν 

ευλάβεια και σεβασμό. 
 

 Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, οι μαθητές πρέπει να 
βγαίνουν από την αίθουσα, παίρνοντας ό, τι χρειάζονται για το 
διάλειμμα. 

 
 Προσέρχονται στην τάξη τους αμέσως μόλις λήξει το διάλειμμα. 

 
 Δεν τρώνε ποτέ μέσα στην τάξη.  

 
 

 Επειδή όλοι μας νιώθουμε πιο όμορφα και αποδίδουμε καλύτερα 
μέσα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον, έτσι και οι μαθητές 
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οφείλουν να συμβάλουν από την πλευρά τους στη διατήρηση της 
σχολικής αίθουσας καθαρής και τακτοποιημένης. 

 
 

 Το σχολείο μας, σε ευδιάκριτα σημεία του προαυλίου, διαθέτει 
μικρούς κάδους απορριμμάτων. Ο μαθητής δεν πρέπει να λερώνει το 
προαύλιο, πετώντας κάτω χαρτιά, φαγητά και μπουκάλια. 

 
 Δεν επιτρέπεται το παιχνίδι με μπάλα στα διαλείμματα, παρά μόνο 

στο μάθημα της γυμναστικής, παρουσία της γυμνάστριας. Κανένα 
παιδί δε φέρνει από το σπίτι του μπάλα. Το παιχνίδι με μπάλα θα 
γίνεται με τις μπάλες που διαθέτει το σχολείο. Η ταυτόχρονη 
συνύπαρξη στο διάλειμμα μαθητών διαφορετικών τάξεων, 
εγκυμονεί κινδύνους αν συνδυαστεί με χρήση μπάλας. 

 
 Ο μαθητής στα διαλείμματα είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 

απόλυτα με τις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. 
 

 Απαγορεύεται να βγει μαθητής για οποιοδήποτε λόγο από το χώρο 
του σχολείου χωρίς τη συνοδεία εκπαιδευτικού ή γονέα. 

 
 Δεν επιτρέπεται από μέρος του μαθητή η άσκηση βίας σε 

οποιαδήποτε μορφή (σωματική ή λεκτική), οι βωμολοχίες, η εμπλοκή 
σε καυγάδες. 

 

 Προσπαθούν να λύσουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, 
ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 

 

 
                                1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 
                                2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος . 
                                3. Απευθύνονται στη Διευθύντρια. 
 

 
      Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης      

λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν    
άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 
 

 Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση  ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.  
 

 Οι μαθητές δεν επισκέπτονται για κανέναν λόγο τις τουαλέτες του 
άλλου φύλου. 

 
  Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. 
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 Δεν εισέρχονται σε οποιαδήποτε αίθουσα χωρίς να χτυπήσουν  

πρώτα την πόρτα και πάρουν την σχετική άδεια. 
 

  Οφείλουν να είναι ευπρεπείς και σοβαροί κατά τη διάρκεια 
σχολικών εκδηλώσεων, ενώ στις διδακτικές επισκέψεις ακολουθούν 
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια.  

 
 Κάθε μαθητής οφείλει να συμμετέχει στις μεγάλες εθνικές και 

θρησκευτικές εκδηλώσεις (εκκλησιασμούς, γιορτές, παρελάσεις κτλ.) 
 

 Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των 
τηλεφώνων του Σχολείου. 
 

 

Γονείς   και   κηδεμόνες 

 Φροντίζουν,  ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο 
και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. 
 

 Ενημερώνονται, διαβάζοντας όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που 
μεταφέρουν τα παιδιά  μας, ώστε  να έχουν γνώση θεμάτων λειτουργίας του 
σχολείου. 
 
 

 Συνεργάζονται με αρμονική διάθεση σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω 
του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο  Διδασκόντων, για 
θέματα που αφορούν τους μαθητές. 
 

 Γνωστοποιούν έγκαιρα στη Διεύθυνση του Σχολείου, προσκομίζοντας τα 
σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν,  κάποια  ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά  - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, 
θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν την  επίδοση, τη φοίτηση αλλά και τη συμπεριφορά τους, 
ζητώντας τη συνδρομή του σχολείου. 
 

 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο και ειδικότερα τον 
εκπαιδευτικό της τάξης που φοιτά, για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή που 
μπορεί να επηρεάσει την ψυχοσύνθεση ή την απόδοση του παιδιού στο 
σχολείο. Η συνεργασία σας σε αυτό το κομμάτι είναι καθοριστική. 
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 Στις συγκεντρώσεις γονέων και στις εκδηλώσεις του σχολείου, ο γονιός 
πρέπει να είναι παρών. Η παρουσία του δίνει άλλη ώθηση στο παιδί και το 
θωρακίζει με θάρρος, αυτοπεποίθηση και συναισθηματική σταθερότητα. 
 

στ.   Παιδαγωγικός  έλεγχος 

     Η  μη αποδεκτή συμπεριφορά στο σχολείο αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας 
των γονέων/κηδεμόνων με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό  της τάξης, τη Διευθύντρια 
της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 
αντιμετώπιση του θέματος. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση και πρώτα από 
όλα, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 
δικαιωμάτων  του παιδιού και εξετάζεται κάθε παράμετρος. 

    Είναι γνωστό, ότι το σχολείο ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι 
ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες και  
επομένως ο καθένας θα πρέπει να αναλαμβάνει  την ευθύνη των επιλογών του με 
στόχο τη διαμόρφωση ενός μελλοντικού  υπεύθυνου πολίτη. Στην περίπτωση  που η 
συμπεριφορά του μαθητή δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και 
αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου,   
αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο,  σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις. 

   Το Σχολείο ενημερώνει τους γονείς /κηδεμόνες για την όποια μη αποδεκτή 
συμπεριφορά των παιδιών τους αλλά και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Σε 
κάθε περίπτωση, η στενή συνεργασία σχολείου και γονέων/κηδεμόνων είναι 
αναγκαία και επιβεβλημένη. 

ζ.   Άλλα   θέματα 

Προσωπικά   δεδομένα 

   Τηρείται   απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία  για τα προσωπικά δεδομένα όλων 
των μελών της  σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως,  σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης (GDPR),επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη 
συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους. 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

    Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά 
είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του 
Βιβλιαρίου Υγείας . 
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4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων / Κηδεμόνων- Σχολείου 

α. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

     Η  συνεργασία σχολείου- οικογένειας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός 
παράγοντας στην υγιή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών. Κατά συνέπεια αυτών, διαπιστώνεται,  ότι η επικοινωνία και η 
εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς /κηδεμόνες αποτελεί  μία από τις 
σημαντικότερες παραμέτρους της σωστής λειτουργίας του Σχολείου. Επιπλέον, 
υπογραμμίζεται, ότι η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη 
θετική  στάση των γονέων/κηδεμόνων προς αυτό. 

     Για  οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή 
συνεννόηση, απευθύνονται στη  Διευθύντρια του Σχολείου. 

 

β.  Διαδικασίες ενημέρωσης  και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 

   Οι   συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 
προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

 Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται 
για ζητήματα που αφορούν γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου και ειδικότερα: 

1. για τη διδακτική διαδικασία των μαθημάτων,  
2. για τον τρόπο μελέτης, 
3. για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ εκπ/κού και γονέων. 
 Μία φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό της τάξης ημέρα και ώρα, για θέματα αγωγής και προόδου των 
μαθητών. 

 Κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός  της τάξης κρίνει ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί έκτακτη συνάντηση. 

 Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου, στο τέλος κάθε τριμήνου.( Μετά τη 
λήξη του τριμήνου, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα «10» ημερών , λαμβάνει 
χώρα παιδαγωγική συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για την 
πρόοδο των παιδιών τους.) 

 Στο τέλος κάθε σχολικού έτους για τους Τίτλους προόδου-σπουδών. 
 

      Οι  γονείς μπορούν να εισέρχονται στο σχολικό χώρο μόνο κατά τις 
προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 
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      Είναι αναγκαίο να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να 
ενημερώνουν  τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, προκειμένου το σχολείο να 
έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις  τους για 
την επιστολή ενημερωτικών  μηνυμάτων.  Θα πρέπει να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα   του Σχολείου και να ενημερώνονται για θέματα που έχουν σχέση με το  
Σχολείο. Τέλος , να έχουν φροντίσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες 
έκτακτες περιπτώσεις. 

    γ. Σύλλογος   Γονέων  και  Κηδεμόνων 

   Ο  Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων  συγκροτείται από τους γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών του Σχολείου, όπου φέρει την επωνυμία του Σχολείου μας  και  οι 
οποίοι συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Πρόκειται για έναν σημαντικό θεσμό,  
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας, ενώ η συμβολή του 
διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Καταλήγοντας, 
υποσημειώνεται , ότι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διευθύντρια, τον 
Σύλλογο Διδασκόντων  του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου. 

δ. Σχολικό  Συμβούλιο 

     Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο  
συμμετάσχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων  και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του 
Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Η  λειτουργία  του συμβουλίου είναι συλλογική, 
ενώ μπορεί να προτείνει  παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην 
ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε 
ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής. 

ε.    Η   σημασία της σύμπραξης όλων 

    Επιθυμία των μελών της σχολικής κοινότητας είναι  , να δημιουργήσουμε ένα 
Σχολείο ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό, το οποίο έχει 
ανάγκη τη σύμπραξη όλων, δηλαδή των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της 
Διευθύντριας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,  της Σχολικής Επιτροπής, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε εν τέλει ,να καταφέρει να επιτύχει την αποστολή του. 

   Άρθρο  5  :  Πολιτική του  σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους  

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

  Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι φυσικές καταστροφές, με 
ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως 
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λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας 
πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τέτοιοι κίνδυνοι. 

   Επικαιροποιείται   τακτικά  το Σχέδιο  Μνημονίου  Ενεργειών, για τη διαχείριση 
του Σεισμικού κινδύνου και  υλοποιούνται  ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους.   

    Η  Διευθύντρια   του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους  και σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο  Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις ρητά τις οδηγίες απαιτούμενες 
ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός 
του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνονται οι μαθητές για τους βασικούς κανόνες 
και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. 

     Σημειώνεται, ότι  οι μαθητές παραδίδονται στους γονείς/ κηδεμόνες ή σε άλλα 
πρόσωπα τα οποία έχουν οριστεί, γραπτώς από τους γονείς , για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση.  

    Τέλος , σε περιπτώσεις πανδημίας ή ακραίων –επικίνδυνων φαινομένων, οι 
εκπαιδευτικοί, οι  μαθητές,  οι γονείς/κηδεμόνες και η Διευθύντρια οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να ακολουθούν  ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε 
αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, 
για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης, λόγω έκτακτων συνθηκών     

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί 
σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας τρεις (3) φορές τον 
χρόνο. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΡΜΑΤΟΣ
2020-2021

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΣΕΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΛΠ.) 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ *   
* 1η Γ΄-Δ΄ -> 2η Ε‘-> 3ηΣΤ΄ 
*  Α΄  (ανεξάρτητα)
* Β ΄   (ανεξάρτητα)

Άρμα, 10-9-2020

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΤ΄   
ΑΙΘΟΥΣΑ           

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α΄

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
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Νομοθεσία 
 
·      Ν.4692/2020,«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 
διατάξεις» 
 
·  ΠΔ 79/2020,«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων» 
 
·      Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ με αρ. Φ7/ 118240/Δ1 / 09-09-2020 
με θέμα : «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 
2020-2021» 
 
·      Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ με αρ. 74261/Δ1/13-05-2019 με 
θέμα : 
 
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου  Δημοτικών Σχολείων για 
το σχολικό έτος 2020-2021 » 
 
·      Εγκύκλιοι του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας για την 
προστασία από τον COVID-19 
 
·      ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού(1989)-
Συνήγορος του Παιδιού 

 

 

 

 

 

 

 


