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Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς    Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 

     Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται 
όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι 
που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό 
προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για την εκπαίδευση και τη 
λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές 
και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα 
χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας 

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του 
Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων          και Κηδεμόνων.  

Στη συνέχεια αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο Σχολικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 
13 Οκτωβρίου 2021, με τη συμμετοχή της Δ/ντριας και τριών Εκπαιδευτικών της σχολικής μας 
μονάδας, της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης του Δ. Δελφών και της εκπροσώπου του Δήμου, όπου και εγκρίθηκε. 

Η συμμετοχή του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων  είναι άτυπη και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας. 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας δεν έχει εναρμονιστεί με τις προβλέψεις της 
με Αρ. Πρ.: Δ4 / 662 / 23-12-1998 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ με Θέμα    «Όργανα 
Οργανώσεων Γονέων». 

Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 
σχολείου μας καθώς και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας θα 
αποσταλεί στα mail των γονιών/ κηδεμόνων. Μια συνοπτική μορφή του θα συζητηθεί διεξοδικά με 
όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου με την δια ζώσης επαναλειτουργία της σχολικής 
μας μονάδας. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας 
κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, 
των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.  

Ο Κανονισμός θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από 
τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να 
συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών 
λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 
του. 
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Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 
 

    Το όραμα της σχολικής μας μονάδας είναι τα λόγια του μεγάλου παιδαγωγού Ι. Ε. Πεσταλότσι: 
«Η παιδεία δεν αξίζει τίποτε, αν κάνει το παιδί να χάσει το χαμόγελό του».  
Πιστεύουμε σε ένα σχολείο κοινωνικό στον προσανατολισμό, ενταξιακό, λειτουργικό και ευέλικτο, 
ώστε να προσαρμόζει την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία στις ανάγκες των μαθητών, 
δημιουργικό, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία αξιών. Συνεργατικό και 
συμμετοχικό, ανοιχτό στην κοινωνία. Αποτελεσματικό, με παρεμβάσεις προσανατολισμένες στη 
δημιουργία υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, για την γνωστική, κοινωνικοσυναισθηματική 
και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.  
  

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να 
διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την 
απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα 
προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως 
προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και 
άλλων πρακτικών. 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την 
προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν 
δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα 

αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, 
η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική 
συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας 
επιδιώκεται: 

 Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε 
μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 
 Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, 

μάθησης και εργασίας. 

 
2. Λειτουργία του Σχολείου  

I.       Διδακτικό ωράριο 
 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, 
τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη 
του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. 
Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 
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Για το σχολικό έτος 2021-2022 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) 

Ολοήμερο πρόγραμμα 
            (μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο) 

 έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 
 λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 15:00. 

(Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο 
πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το 
σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00.) 

 
II.     Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.  
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο 
μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του 
προσωπικού του σχολείου. 

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:15. 

Μαθητής/τρια που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει, προσέρχεται στο σχολείο  
συνοδευόμενος από τον γονέα/κηδεμόνα του. 

Αν κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια πρόκειται να απουσιάσει ο γονέας/κηδεμόνας του 
ενημερώνει το πρωί ή από την προηγούμενη ημέρα τη Δ/ντρια του σχολείου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο 
Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό 
έντυπο (Υπεύθυνη Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης).  

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες 
στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν.  

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή οι μαθητές επιδεικνύουν την Σχολική Κάρτα με αρνητικό αποτέλεσμα 
διενέργειας self-test  

 Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του 
σχολείου. Κατά τη διάρκεια του  χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται 
χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.  

Η είσοδος στον αύλειο χώρο του Σχολείου γονέων/κηδεμόνων και άλλων επισκεπτών γίνεται 
μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το σχολείο (Email σχολείου: mail@dim-
desfin.fok.sch.gr , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2265051296) και με τήρηση απαρέγκλιτα των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.     

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, 
περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. 
Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και 

mailto:mail@dim-desfin.fok.sch.gr
mailto:mail@dim-desfin.fok.sch.gr
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παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία 
αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την 
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που 
παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

Οι υπόλοιποι μαθητές αποχωρούν χωρίς συνοδεία, σύμφωνα με τη σχετική Υπεύθυνη  Δήλωση 
των γονέων/κηδεμόνων τους, που παραλήφθηκε στην αρχή του σχολικού έτους και φυλάσσεται 
από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της Τάξης.  

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη 
λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και να  
συμπληρώσει το σχετικό έντυπο. 

III.     Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές 

εγκυκλίους του  ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύντριας 

του Σχολείου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες 

αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως 

επίσης και για αλλαγές των διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

 

3.     Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

 

I. Πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου για την πρόληψη και τον περιορισμό  διασποράς του     

         κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19). 

 Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ: 

Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό και επισκέπτες του 
σχολείου στους ακόλουθους χώρους: σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, στους εξωτερικούς χώρους 
κατά την προσέλευση, αποχώρηση από το σχολείο και κατά την ώρα του διαλείμματος. 

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της 
γυμναστικής.  Σε περίπτωση που μαθητής δεν φορά μάσκα δεν του επιτρέπεται η είσοδος στην 
αίθουσα. Παραμένει σε ειδικό χώρο απομονωμένος από μαθητές και προσωπικό, μέχρι την παραλαβή 
του από τους γονείς/κηδεμόνες του. 

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test) Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο με την επίδειξη 
βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) δύο φορές την εβδομάδα 
(Τρίτη και Παρασκευή), ο οποίος διενεργείται και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, να αποστέλλεται στο mail του σχολείου: 
mail@dim-desfin.fok.sch.gr 

Εξαιρούνται: οι μαθητές με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, οι οποίοι προσκομίζουν 
και σχετική βεβαίωση από τον ΕΟΔΥ. 

Υποδοχή μαθητών: Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται από τις 08.00-08.15. Οι 
μαθητές δεν θα παραμένουν στο προαύλιο και θα πηγαίνουν κατευθείαν στην αίθουσά τους, όπου θα 
τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί. Η καθυστερημένη προσέλευση θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς. Καθυστερημένος μαθητής προσέρχεται με συνοδεία του γονιού του κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

Αποχώρηση μαθητών: Τα παιδιά θα αποχωρούν ως εξής: Τάξεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ: Κεντρική πόρτα της 
αυλής.  
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Παρακαλούνται οι γονείς να μη συνωστίζονται και να μην παρκάρουν στην είσοδο ώστε να αφήνουν 
χώρο για την ασφαλή έξοδο των παιδιών.  

Καθώς κατά την ώρα αποχώρησης τα παιδιά θα κινούνται σε όλο το εύρος του δρόμου παραπλεύρως 
του προαυλίου, παρακαλούνται οι   οδηγοί   των   οχημάτων   να προσέχουν.  

Παρακαλούμε κρατήστε τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις και μην εισέρχεστε στον χώρο της αυλής.  

Επίσης είναι χρήσιμο οι γονείς να βρίσκονται στο σχολείο την καθορισμένη ώρα αποχώρησης, ώστε να 
μην υπάρχει συνωστισμός μαθητών περιμένοντας τους γονείς τους. 

Διεξαγωγή μαθήματος: Τα θρανία έχουν διευθετηθεί σε μετωπιαία διάταξη. Κατά την ώρα των 
μαθημάτων δεν θα γίνεται ανταλλαγή βιβλίων, τετραδίων, υλικών γραφής κ.λπ. μεταξύ των μαθητών. 
Το μάθημα της πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με σχολαστικό καθαρισμό του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (πληκτρολόγια/ποντίκια) και των επιφανειών μετά από κάθε χρήση, 
πριν εισέλθουν οι μαθητές, με χρόνο αερισμού της αίθουσας κατά την εναλλαγή των τμημάτων. Στο 
μάθημα της φυσικής αγωγής δεν θα γίνεται χρήση αθλητικών υλικών (μπάλες, σκυτάλες κ.λπ.) χωρίς 
απολύμανση. 

Διάλειμμα: Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές κάθε τμήματος θα παραμένουν σε 
καθορισμένους χώρους, σε απόσταση από τους συμμαθητές τους, ενώ δεν επιτρέπονται παιχνίδια που 
απαιτούν φυσική εγγύτητα και σωματική επαφή, όπως κυνηγητό, κρυφτό κ.λπ. 

Καθαριότητα -Τήρηση μέτρων προφύλαξης: Προβλέπεται ο φυσικός αερισμός των αιθουσών κατά την 
ώρα του μαθήματος (όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) και των διαλειμμάτων.  

Οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά (βρύσες, πόμολα, κουπαστές κ.λπ.) θα 
καθαρίζονται σε κάθε διάλειμμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος και οπωσδήποτε 
μετά τη λήξη του.  

Κατά την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες θα γίνεται εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος. Κρίνουμε επιθυμητό, επιπρόσθετα των αντλιών με αντισηπτικό που θα υπάρχουν στους 
χώρους των αιθουσών, οι μαθητές να έχουν και δικό τους αντισηπτικό διάλυμα σε μικρή συσκευασία 
ή απολυμαντικά μαντιλάκια, καθώς και χαρτομάντιλα για την προσωπική τους υγιεινή. 

Κολατσιό και νερό: Το κυλικείο θα διαθέτει μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν 
ετοιμαστεί πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο 
υλικό. Κατά την αναμονή στο κυλικείο πρέπει να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.  

Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. Οι μαθητές θα φέρουν 
μαζί τους μπουκάλια με νερό. Ειδικά για τους μικρούς μαθητές που δυσκολεύονται να ξεβιδώσουν τα 
καπάκια από τα μπουκάλια τους λόγω της ταινίας ασφαλείας, παρακαλούμε να έχετε απασφαλίσει 
από πριν το καπάκι και μετά να το βιδώσετε πάλι σταθερά. 

Αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος: Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19: 

 Απομονώνεται σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη από το προσωπικό 
του σχολείου. 

 Εφαρμόζεται υγιεινή χεριών (χρήση αντισηπτικού διαλύματος) και αναπνευστική υγιεινή 
(χρήση μάσκας). 

 Το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια για άμεση παραλαβή του παιδιού. Ακολούθως 
προτείνεται ιατρική αξιολόγηση και ενέργειες σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος 
ιατρού του παιδιού. 

Σε περίπτωση που προκύψει θετικό τεστ για τον νέο κορωνοϊό πρέπει άμεσα να ενημερωθεί από την 
οικογένεια του παιδιού η Διευθύντρια του σχολείου, προκειμένου να γίνει η επιδημιολογική 
διερεύνηση του κρούσματος. (Αλλά και στην περίπτωση αρνητικού τεστ, παρακαλούμε ενημερώστε 
μας) 
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Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. Άλλα 
συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: Δυσκολία στην αναπνοή, Μυαλγίες, Ρίγος, 
Πονοκέφαλος, Δυσκαταποσία, Ρινική καταρροή/συμφόρηση, Ναυτία / έμετος , Κοιλιακός πόνος, 
διαρροϊκές κενώσεις 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προσέρχονται στο σχολείο τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/και οποιοδήποτε 
από τα παραπάνω συμπτώματα. Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 
τουλάχιστον τριών 24/ωρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 
και την ύφεση των συμπτωμάτων του. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων στον χώρο του σχολείου, εκτός και αν υπάρχει 
ειδικός λόγος, οπότε και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη ώρα 
και με τήρηση απαρέγκλιτα των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον 
νομικό πλαίσιο. 

Συστήνεται ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με 
θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 

ΙΙ.            Φοίτηση 
 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται 
από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και 
τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς 
σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την 
ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 
μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

 Η απουσία τους από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος 
(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Μαθητής/τρια που απουσιάζει λόγω ασθενείας 
προσκομίζει σχετική ιατρική βεβαίωση με την επάνοδό του στο σχολείο.   

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις 
αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου 
Υγείας (ΑΔΥΜ) για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ' σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. 

ΙΙΙ.      Σχολικοί χώροι 
 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά 
στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου 
αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό 
υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο 
ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές 
ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. 

 
ΙV.      Διάλειμμα 

 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει 
καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα 
ατυχημάτων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι 
παραμονής των μαθητών και μαθητριών. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, 

από την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή 

στους διαδρόμους του σχολείου. 
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Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος 
ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών).  

Κάθε Τάξη έχει το δικό της χώρο που προαυλίζεται και δεν αναμιγνύεται με τις άλλες,  σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα των υγειονομικών Πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε 
πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που 
βρίσκονται στο προαύλιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 
παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από 
τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό 
από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους 
προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι 
εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή 
στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

V. Σχολική εργασία 

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική 
διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και 
συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί 
τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. 

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη 
από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της 
κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται 
στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να 
είναι υπεύθυνα.  

Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας 
το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του.  

Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας 
την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης.  

Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν 
να του προκαλούν άγχος.  

Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή 
ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

 
VI. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

          Η Διευθύντρια  

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία 
με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

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

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση 
τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς 

 Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των 
χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
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μαθητών/μαθητριών. 
 

          Οι εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της 
εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των 
Στελεχών της εκπαίδευσης. 

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και 
κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις 
ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν 
και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης 
επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για 
τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

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

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες 
παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και 
το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

 Συνεργάζονται με την Διευθύντρια, τους γονείς  και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την 
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών. 

 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και 

επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της 
οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

 Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 
κοινότητας. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην 
καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το 
δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση. 

 Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη 
βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη 
σχολική ζωή και πρόοδό τους 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα 
ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Επίσης, δεν καταστρέφουν 
τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την Πολιτεία. 

 Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική). 
 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα 
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παρακάτω βήματα: 
 Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 
 Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 
 Απευθύνονται στην 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. 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου 
ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του σχολείου, 
αφού ζητήσουν άδεια. 

Οι γονείς και κηδεμόνες 

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

 Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που δίδονται στα παιδιά  ή 
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Σχολείου, ώστε να 
ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 

 Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο με την Διευθύντρια, τον/την εκπαιδευτικό 
της τάξης και τον Σύλλογο των  Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους 
μαθητές/μαθήτριες. 

 Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό   
θέμα  που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες 
ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να 
επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη 
συνδρομή του σχολείου. 

 

VII.     Παιδαγωγικός έλεγχος 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των 
γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της 
σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, 
προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε 
περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού 
της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες 
να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την 
ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.  

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα 
και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον 
παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά και τις αρχές της ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το  σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά 
των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν.  

Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 
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VIII.     Σχολικές Δραστηριότητες και Καινοτόμα προγράμματα  

 

Το σχολείο μας συμμετέχει σε Καινοτόμα  και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Υλοποιεί δράσεις εντός 
και εκτός σχολείου που στόχο έχουν την εξωστρέφεια της σχολικής μας μονάδας  και τη σύνδεση 
της Σχολικής με την Κοινωνική ζωή.  

Μέσα από αυτά τα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή και αποκτούν δεξιότητες ζωής που θα αποτελέσουν 
σημαντικά εφόδια για τη μελλοντική τους εξέλιξη. Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σε διάφορα 
θέματα (Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, κ.α) ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά οφέλη και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.  

Το Σχολείο μας κατά την περσινή σχολική χρόνιά ήταν Πιλοτικό σχολείο, ένα από τα 52 Δημοτικά 
πανελλαδικά που εφαρμόστηκε το διδακτικό αντικείμενο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.  Τα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία 
συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης (κριτική σκέψη, 
επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα). Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
αναπτύσσονται δεξιότητες ζωής, δεξιότητες του νου, δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης. 
Από την τρέχουσα σχολική χρονιά και με την ίδια στοχοθεσία τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν 
υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο και εφαρμόζεται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.    

Από την προηγούμενη σχολική χρονιά το Σχολείο μας υλοποιεί δύο Προγράμματα Erasmus+ με τίτλο: 
1. «Préservation de la Planète, Développement Durable et Écocitoyenneté - Βιώσιμη 

Ανάπτυξη - Οικοπολιτειότητα» 
Υλοποίηση  Σχεδίου «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής 
Εκπαίδευσης Erasmus+ 2020. 
Σε συνεργασία με τα σχολεία Ecole primaire publique Mouguerre-Bourg (Γαλλία), Ecole Elementary 
De La Jaille (Γουαδελούπη – Γαλλία), Ceip Tostόn (Ισπανία – Κανάρια νησιά) και το Istituto 
Comprensivo «Giuseppe Lombardo Radice»- Siracusa (Ιταλία – Συρακούσες). Στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού θα υλοποιηθούν δράσεις από κοινού με τους μαθητές των σχολείων αυτών και 
έχουν προγραμματιστεί κινητικότητες ομάδας μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων στα Κανάρια 
νησιά (Fuerteventura) και στην Γαλλία (Mouguerre-Bourg) 

2. «Η  Πολιτιστική  μου  Κληρονομιά,  το  Βιώσιμο  Μέλλον  μου»  
Υλοποίηση   Σχεδίου  Μαθησιακής  Κινητικότητας  ΚΑ1  Σχολικής  Εκπαίδευσης, Erasmus+. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δύο κινητικότητες 
εκπαιδευτικών στην Πράγα και στο Βέλγιο και έχει προγραμματιστεί άλλη μία για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά στις Συρακούσες. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα 
eTwinning σε συνεργασία με σχολείο των Συρακουσών και  του Βελγίου. 

     Για τις δραστηριότητες του σχολείου μας μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά από το σχολικό 
μας ιστολόγιο στη διεύθυνση: https://blogs.sch.gr/dimdesfin/ 

VIIII.  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. 

https://blogs.sch.gr/dimdesfin/
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Το σχετικό έντυπο δόθηκε στην αρχή του σχολικού έτους. 
 

           Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα 
εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα 
δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το 
οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

           Λειτουργία Κυλικείου 

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται 
στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών/μαθητριών 
και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής. 
Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί 
χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), 
αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο 
κ.λπ.). 

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι.        Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που 
δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες 
των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων.  

Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των 
γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

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

 
 

ΙI.        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 λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν 

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
 Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος 

ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. 

 Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση 
 Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη 

του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης 
με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την 
πρόοδο των παιδιών τους. 

 Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών. 
Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες 

ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 
Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να 

ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα 
τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών 
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σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την 
παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά 
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα 
θέματα του Σχολείου.  

Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει   είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν 
εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις. 

 

III.    Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

    Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε 
αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των 
γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων 
του Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

 
IV.    Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν η Δ/ντρια και 
τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου, τους οποίους έχει ορίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων, η Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και δύο εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που για αυτή τη σχολική χρονιά είναι ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής 
του Δ. Δελφών και μία διοικητική υπάλληλος του Δήμου. 

 Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας. 

 Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση 
θεμάτων που αφορούν  

 στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης (ολοήμερο),  

 στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο  

 καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής 
 και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του. 
 

V.      Η σημασία της σύμπραξης όλων 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη 
σύμπραξη όλων, μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του. 

 

5. Πολιτική του Σχολείου για την  προστασία από πιθανούς κινδύνους  

I. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 
συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας 
και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας 
έναντι των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το 
Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις 
ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

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

Ο «Εσωτερικός κανονισμός και Μνημόνιο Ενεργειών για την διαχείριση του Σεισμικού 
κινδύνου» και ο  «Εσωτερικός κανονισμός Δ.Α.Ι. και μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση 
πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών» 
που συντάχθηκαν από το Σύλλογο Διδασκόντων και εγκρίθηκαν με την 6η /2021-2022 και 7η /2021-
2022 Πράξη αντίστοιχα,  έχουν κοινοποιηθεί στα mail των γονιών/κηδεμόνων και έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες και η Δ/ση του Σχολείου, οφείλουν να συμμορφώνονται και 
να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, 
ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας 
και την ασφάλεια των μελών της.  
      Για τη φετινή δύσκολη σχολική χρονιά τηρείται απαρέγκλιτα το υγειονομικό Πρωτόκολλο του 
ΕΟΔΥ και έτσι όπως αυτό επικαιροποιείται κάθε φορά.  
Ακολουθούνται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3. Ι σελίδα 7 του παρόντος Εσωτερικού 
Κανονισμού   

II. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

         Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 
διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 
 Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς συγκεντρώνονται στον προκαθορισμένο χώρο 
συγκέντρωσης στο προαύλιο του σχολείου. 
 Παραμένουν στον χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από 
τον Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα 
πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν όλοι οι μαθητές από τους 
γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  
       Ο πρώτος χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό είναι το προαύλιο, όπου θα γίνει και 
καταμέτρησή τους.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να 
μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής που είναι : ο χώρος έξω και μπροστά από την Κεντρική 
είσοδο του Σχολείου 

 Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το 
σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι 
γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.  

Οι γονείς /κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την δυτική εξώθυρα του σχολείου. 
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                                       Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
 

 

 

 6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του
  

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.  

Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, 
άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό 
στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου 
και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους 
και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της 
παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά σχετικά για τον 
Εσωτερικό  Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας με mail. O Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας   θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

Χώρος Συγκέντρωσης 
1ος Χώρος Καταφυγής 

Σχολείο 
Κεντρι 

Ν
έε

ς 
Α

ίθ
ο

υ
σ

ες
 

Δυτική 
Εξώθυρα 

Κεντρική 
Είσοδος 

2ος Χώρος 
Καταφυγής 
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13 Οκτωβρίου 2021 
 

Η Διευθύντρια του Σχολείου 
 
 
 

Αικατερίνη Μασούρα 
 
 

 
                                                                     Ε  γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

   Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  

 

 
 
 

Ιωάννης Παπαγεωργίου  

 

Ημερομηνία:  

…………………………………………………. 

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
 
 
 
 

 
Αμαλία Παπαϊωάννου 

 
 

Ημερομηνία:  

…………………………………………………. 
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Π   Α   Ρ   Α   Ρ   Τ   Η   Μ   Α      

Ν ο μ ο θ ε τ ι κ έ ς    κ α ι  ά λ λ ε ς     Π η γ έ ς 

 

 Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491/Β΄/09-02-2021) 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» 

 
 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-09-1985) 

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
με τις τροποποιήσεις του (Ν. 4823/2021) 

 
 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/01-08-2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» με τις τροποποιήσεις του  
11-6-2021 (Ν. 4521/2018, 4559/2018, 

        4589/2019, 4610/2019, 4633/2019, 4653/2020, 4692/2020, ΠΝΠ 1/5/20,     

                                                                                                                                                                                      Ν.4777/2021, Ν. 4807/2021) 

 
 Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/02-10-2008) 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4823/2021 (ΚΕΔΑΣΥ,  ΣΔΕΥ,ΕΔΥ αρθ.11- 17 και 53-55) 
 

 Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/03-08-2021) 
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωσή των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 
(Αυτονομία Σχολικής Μονάδας / Αυτονομία εκπαιδευτικών Διευρυμένες 
αρμοδιότητες Δ/ντή σχολείου (Μέρος Δ΄) / Αυξημένη Διαφάνεια και Λογοδοσία (κεφάλαιο Γ΄)  
 

 Υπουργική Απόφαση 111525/ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ.4188/Β΄/10-09-2021) 
«Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» 

 
 Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Φ.Ε.Κ. 4187/Β΄/10-09-2021) 

«Λειτουργία των εκπ/κών μονάδων … και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊου 
COVID-19 κατά τη λειτουργία τους». 

 
 Εγκύκλιος Φ7/111089 /Δ1/ 09-09-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022» 
 
 Εγκύκλιος Φ7/111145/Δ1/ 09-09-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

«Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022». 
 
 Εγκύκλιος 103235/ΓΔ4/24-08-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021- 2022» 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8W94P8Q45cUR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuczr6iPzC8bIfidUki4H67ZnQejlDep-KLvE5kfeFXdU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueTSjfij5RTT15un-EjPQ7l2-jXyKQUoyx7R0teAs6F3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDJTUikySq64InsaBXZBdxGqxZR0FDpe-sHrnv0ki5_l
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCJxRgA3hvbAichhc_BqKx7hQaBieK_Hu2FVUsv_FXVc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP667FmbQ9Yg4E3EKLZs7E6EgYLU5SCyfcmc_6sLitmR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX30tiQPUN_CK_ehuQ6VGCQTSHxoCNQWyfhAzPL0KBzO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QOHhv6y7tVntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNl-lCmpo0h_AZvxmt6FFZ4Ps-hHP7ELOLX1uHag2Kt-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYIy9uuYpqo2VuefDBgX4bIFU-4xYp9kgFPw06XHuFNL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDcHl61yzNP2F-e_diIsee059YzygiogrL79huPuvg2C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijESDwUbXZVQWNAoHJDYKYOSPfqMAJcOXNzGw2Kcvdgvn
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 Υπουργική Απόφαση 94236/ΓΔ4/2021 (ΦΕΚ 3567/Β΄/4-8-2021): 

«Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων  σχολικών 
μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων» 

 
 Υπουργική Απόφαση 117956/Δ1 (ΦΕΚ 4477/Β΄/29-9-2021) 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/19-05-2017 (Β΄1800) Υ.Α. με θέμα: 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» 

 
 Υπουργική Απόφαση 94189/Δ3/2021 (ΦΕΚ 3540/Β΄/03-08-2021) 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85317/Δ3/29.05.2019 απόφασής της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου 
προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου» (Β΄ 2171) «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
 

 Ολοήμερο Πρόγραμμα: «Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος» 

 Εγκύκλιος: Εμβολιασμός μαθητών/τριών : Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010  

 Καθηκοντολόγιο  Καθορισμός Καθηκόντων – Αρμοδιοτήτων  Προϊσταμένων Εκπαίδευσης,    

      Διευθυντών - Υποδιευθυντών, Συλλόγου Διδασκόντων, ΦΕΚ 1340/2002 –-353.1/324/105657/Δ1/2002) 

 Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/03-08-2021) Σχολικό Συμβούλιο   Άρθρο 51  

 Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων:  

   άρθρο 53 του Ν. 1566/85,  

 το άρθρο 2 του Ν. 2621/98  

 Δ4/662/23.12.98 Υ.Α.  

2.   Άλλες πηγές 
 
  Σχολικός Οδηγός - Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των     
      Δημόσιων                 Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
   ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού (1989) - Συνήγορος του Παιδιού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QS12kTAP2Ur3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUlr6LsZN3cNMRr2Jsv7_r9FFiUuvxRmyKgPlE-PouHL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EYtpUznKYRP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfZhd3yqvK7LhdxWF0q_co64mIZ5IQ7M4-y3Mk8GZ50W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PG0CFuU2E_bNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcYNgYqCnXzPI-bscimXJZsHobwWxMHCqJSC1zh2i5sQ
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/oloimero.pdf
http://users.sch.gr/skontax/autosch/joomla15/nomothesia/loipa/emvoliasmos_mathiton_16_09_2010.pdf
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueTSjfij5RTT15un-EjPQ7l2-jXyKQUoyx7R0teAs6F3
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_1566_1985.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Ekp_Themata/N.%202621%20-1998-%20FEK.%20136%20-A-%2023-6-1998.pdf
https://blogs.sch.gr/dimdesfin/files/2021/04/%CE%944-%CE%99662_23-12-1998_%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91-6.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/25_02_19sch_odigos.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/25_02_19sch_odigos.pdf
https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/sp.pdf
https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/sp.pdf
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                     Αναφορικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας 
 
     Η συμμετοχή του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Σχολικό Συμβούλιο και στη σύνταξη 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας, είναι άτυπη και στο πλαίσιο της 

καλής συνεργασίας. 

     Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας δεν έχει εναρμονιστεί με τις προβλέψεις της 

με Αρ. Πρ.: Δ4 / 662 / 23-12-1998 Υπουργικής απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ με Θέμα « Όργανα Οργανώσεων 

Γονέων» παρόλο που το θέμα έχει απασχολήσει το Σχολικό Συμβούλιο τα τελευταία 5 χρόνια. 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην Δ4 / 662 / 23-12-1998 Υπουργική απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ, Άρθρο 

5, Μεταβατικές διατάξεις: Οι Σύλλογοι Γονέων που υπάρχουν και λειτουργούν στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.53 ν. 1566/85, ως 

ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του με το άρθρο 2 παρ.1 β του ν.2621/1998, οφείλουν να 

τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να το προσαρμόσουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν.2621/1998 και της απόφασης αυτής. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν ως 

σύλλογοι και να λειτουργούν σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Δεν μπορούν όμως τα Δ.Σ. ή τα μέλη των 

συλλόγων να μετέχουν στις διαδικασίες, τα όργανα και τις σχολικές δραστηριότητες, όπως αυτά 

προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο ν. 1566/85, όπως ισχύει. 

Έχει επιδοθεί η σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και τη σύσταση οργάνων των 

Συλλόγων γονέων, στο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας όπως φαίνεται από 

τις σχετικές Πράξεις του Σχολικού Συμβουλίου. (Πράξη 2η/13.2.2014-2015, Πράξη 2η/6.4.2015-2016, 

Πράξη 2η/11.12.2018-2019).  

 

 


