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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Οι βαςικοί κανονιςμοί λειτουργίασ του ςχολείου απευθφνονται ςε όλουσ/εσ 
τουσ/τισ μαθητζσ/τριεσ του ςχολείου και τουσ γονείσ και κηδεμόνεσ. Αποτελοφν μία 
ςφνοψη του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου. 

1. Φοίτηςη ςτο ςχολείο 
Η φούτηςη ςτο δημοτικό ςχολεύο εύναι υποχρεωτικό και οι απουςύεσ των 
μαθητών/τριών καταγρϊφονται καθημερινϊ. 
Απουςύα μαθητό/τριασ από το ςχολεύο δικαιολογεύται μόνο ςε περύπτωςη 
ςοβαρόσ αιτύασ, όπωσ αςθϋνεια ό ειδικού οικογενειακού λόγοι. 
Οι γονεύσ μπορούν με ένα απλό τηλεφώνημα ςτο ςχολεύο να δικαιολογό-
ςουν την απουςύα. Αν η απουςύα παρατεύνεται για πολλϋσ ημϋρεσ, θα 
πρϋπει να δοθεύ ςτο ςχολεύο η ςχετικό Ιατρικό Βεβαύωςη. 

2. Προςέλευςη ςτο ςχολείο 
Η καθημερινό πρωινό προςϋλευςη των μαθητών/τριών ςτο ςχολεύο 
γύνεται 8 – 8.15 πμ. και όχι πιο νωρίσ από τισ 8 πμ. Η προςϋλευςη των 
μαθητών γύνεται μόνο από την κεντρική είςοδο τησ αυλήσ του ςχολείου. 
Όταν ο καιρόσ εύναι καλόσ και μϋχρι να γύνουν το πρωύ οι γραμμϋσ, οι 
μαθητϋσ/τριεσ παραμϋνουν ςτην αυλό και δεν μπαύνουν ςτισ αύθουςεσ του 
ςχολεύου. 
Οι γονεύσ δεν επιτρϋπεται να ειςϋρχονται χωρύσ λόγο ςτον χώρο τησ αυλόσ 
του ςχολεύου. Οι γονεύσ επιτρϋπεται να μπουν ςτο ςχολεύο μόνο όταν 
υπϊρχει κϊποιοσ ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ, πχ. ϊμεςη ανϊγκη επικοινωνύασ με 
τον/την εκπαιδευτικό τησ τϊξησ ό τον διευθυντό του ςχολεύου. 
Επύςησ οι γονεύσ/κηδεμόνεσ δεν επιτρϋπεται να πληςιϊζουν ϊλλα παιδιϊ 
του ςχολεύου με ςκοπό να τα μαλώςουν ό να αςκόςουν βύα. Για οποιοδό-
ποτε πρόβλημα υπϊρχει, οι γονεύσ θα πρϋπει να ενημερώνουν το ςχολεύο. 

3. Διαλείμματα 
Κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων και όταν ο καιρόσ εύναι καλόσ, όλοι οι 
μαθητϋσ βγαύνουν από τισ αύθουςεσ και κατεβαύνουν ϋξω ςτην αυλό. ε 
περύπτωςη κακοκαιρύασ οι μαθητϋσ παραμϋνουν ςτουσ διαδρόμουσ του 
ιςογεύου. Οι αύθουςεσ κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων κλειδώνονται 
από τον/την εκπαιδευτικό. Κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου διαλεύμματοσ 
(9.40-10 πμ.) καλό εύναι οι μαθητϋσ να τρώνε το δεκατιανό τουσ. 

4. Αποχώρηςη από το ςχολείο 
Οι μαθητϋσ/τριεσ όλων των τϊξεων αποχωρούν κανονικϊ και ςε καθημερι-
νό βϊςη ςτη 1.15 μμ., εκτόσ αν φοιτούν ςτο Ολοόμερο. 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ ςυνοδού παραλαμβϊνουν τα παιδιϊ τουσ από την κε- 
ντρικό εξώπορτα τησ αυλόσ του ςχολεύου. Κϊθε επτϋμβριο με την ϋναρξη 
τησ ςχολικόσ χρονιϊσ οι γονεύσ υπογρϊφουν υπεύθυνη δόλωςη για το 
ποιοσ θα ςυνοδεύει το παιδύ τουσ ςτο ςχόλαςμα ό δηλώνουν αν το παιδύ 
τουσ θα φεύγει μόνο του για το ςπύτι. 
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ε περύπτωςη που κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ κϊποιο παιδύ νιώςει 
αδιαθεςύα ό χτυπόςει, το ςχολεύο επικοινωνεύ τηλεφωνικϊ με τουσ γονεύσ 
οι οπούοι καλούνται να ϋρθουν ςτο ςχολεύο να το παραλϊβουν. 

5. Βιβλία, τετράδια και άλλα υλικά των μαθητών/τριών 
Οι μαθητϋσ/τριεσ και οι γονεύσ τουσ θα πρϋπει να προςϋχουν να μην χϊ-
νουν τα ςχολικϊ βιβλύα τουσ, τα τετρϊδιϊ τουσ, όπωσ και τα προςωπικϊ 
τουσ αντικεύμενα (χρόματα, γυαλιϊ μυωπύασ, γραφικό ύλη κτλ.) 
Οι γονεύσ θα πρϋπει να ελϋγχουν το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των 
παιδιών τουσ και να μεριμνούν ώςτε η τςϊντα των παιδιών να περιϋχει 
μόνο τα απαραίτητα βιβλία για την κάθε ημέρα. 

6. Καθαριότητα 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να αςχολούνται με την ατομικό τουσ καθαριότητα. 
Πολύ βαςικό εύναι να πλϋνουνε καλϊ τα χϋρια τουσ πριν και μετϊ το καθη-
μερινό δεκατιανό ςτο ςχολεύο. 
Υροντύζουμε όλοι μασ να διατηρούμε καθαρό το ςχολεύο μασ, την αυλό, 
την αύθουςα, το θρανύο μασ, τουσ χώρουσ τησ τουαλϋτασ. 
το ςπύτι οι γονεύσ θα πρϋπει να ελϋγχουν ςυχνϊ τα μαλλιϊ των παιδιών 
για ψεύρεσ και να εφαρμόζουν την ανϊλογη θεραπεύα. 
Ειδικϊ για την περύοδο τησ πανδημύασ του κορωνοώού COVID-19 που 
διανύουμε, οι κανόνεσ καθαριότητασ ϋχουν  γύνει περιςςότεροι και πρϋπει 
να τηρούνται για τη διαφύλαξη τησ υγεύασ όλων μασ. 

7. Συμπεριφορά ςτο ςχολείο 
Σο πρώτο για το οπούο  πρϋπει να προςπαθόςουμε  γονεύσ και εκπαιδευτι-
κού εύναι τα παιδιϊ μασ να ϋχουν ςωςτό ςυμπεριφορϊ απϋναντι ςτα υπό-
λοιπα παιδιϊ και τουσ ενόλικεσ. Σαυτόχρονα θα πρϋπει να καλλιεργόςουμε 
ςτα παιδιϊ μασ τον αυτοςεβαςμό και την αυτοπεπούθηςη. 
ε περιπτώςεισ που παρατηρεύται  επαναλαμβανόμενη ό ιδιαύτερα επιθετι-
κό ςυμπεριφορϊ καλούνται οι γονεύσ ςτο ςχολεύο. Μϋςα από τον 
καλόπιςτο διϊλογο και τη ςυνεργαςύα επιδιώκουμε όλοι να βρούμε λύςη 
ςε όποιο πρόβλημα προκύπτει. 
Απαγορεύεται ςε κϊθε περύπτωςη (πχ. εκδρομό) οι μαθητϋσ να ϋχουν μαζύ 
τουσ κινητό τηλϋφωνο. 
Οι μαθητϋσ/τριεσ θα πρϋπει να φροντύζουν να μη γύνονται ζημιϋσ ςτην τϊ-
ξη και γενικότερα ςτο ςχολεύο. Μια απλό ζημιϊ από απροςεξύα, πχ.  ϋνα 
ςπαςμϋνο τζϊμι, μπορεύ να προκαλϋςει τραυματιςμό. 
τισ τουαλϋτεσ προςϋχουμε να μην γύνονται ζημιϋσ και δεν πετϊμε ϊςκοπα 
το κρεμοςϊπουνο ό τα χαρτιϊ. 
Να μην ξεχνάμε τέλοσ, πωσ ό,τι υπάρχει ςτο ςχολείο είναι κοινή περιουςία 
των κατοίκων τησ Γέφυρασ. 
 

Ο διευθυντήσ του ςχολείου   


