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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΓΕΥΤΡΑ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να 
εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για να 
πραγματοποιείται όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται όςο 
γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ, 
εκπαιδευτικοί, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ). 
Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο για τθν εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία 
των δθμόςιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενςωματώνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και 
είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Σχολείου και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι 
του ςχολείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελών του Συλλόγου Διδαςκόντων, των μελών 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κακώσ και εκπροςώπου 
του διμου Χαλκθδόνοσ.  
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε 
όλουσ του γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ςτο 
ιςτολόγιο (μπλογκ) του ςχολείου. Μια ςυνοπτικι μορφι του διανζμεται και ςυηθτείται 
διεξοδικά με όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ του ςχολείου. 
Η ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελών τθσ ςχολικισ μασ 
κοινότθτασ: τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοθκθτικοφ 
προςωπικοφ, των μακθτών/τριών, των γονζων και κθδεμόνων. 
Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ 
από τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελών τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι 
ώςτε να ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ 
των ςυνκθκών λειτουργίασ του Σχολείου και τισ κατά καιροφσ αποφάςεισ των αρμόδιων 
ςυλλογικών οργάνων του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ  Λειτουργίασ του ςχολείου απευκφνεται ςε όλουσ/εσ τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου, κατά το μζτρο που μποροφν να κατανοιςουν το περιεχόμενό 
του ςφμφωνα με τθν θλικία τουσ, κακώσ και ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ αυτών. 

 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι 
αρμοδιοτιτων και ευκυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ ζτςι ώςτε να διαμορφώνεται ςτο ςχολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα 
που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. 
Ταυτόχρονα, οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα που προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα 
μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και 
ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών. 
Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφώςουν τθν 
προςωπικότθτά τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και να 
αποκτιςουν δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία και ταυτόχρονα αποτελοφν δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο 
αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, ο αμοιβαίοσ 
ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε 
κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, 
κακώσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ. 
Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχών/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Σχολείου μασ 
επιδιώκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Να καλλιεργείται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 
μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ. 

 Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ αξιοπρεπϊν και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν διδαςκαλίασ, 
μάκθςθσ και εργαςίασ. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ 

 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
 

1. Φοίτηςη και απουςίεσ, προςζλευςη, ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικοφ 
Πρωινοφ Προγράμματοσ και Ολοημζρου Προγράμματοσ, αποχϊρηςη από το 
ςχολείο, γενικότερα θζματα κατά την παραμονή ςτο ςχολείο 
 
1.α. Φοίτηςη και απουςίεσ 

Η φούτηςη ςτο δημοτικό ςχολεύο εύναι υποχρεωτικό και οι απουςύεσ των 
μαθητών/τριών καταγρϊφονται καθημερινϊ. 
Η απουςύα μαθητό/τριασ από το ςχολεύο δικαιολογεύται μόνο ςε περύπτωςη 
ςοβαρόσ αιτύασ, όπωσ αςθϋνεια, επύςκεψη ςε γιατρό ό ειδικού οικογενειακού 
λόγοι.  
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ μπορούν με ϋνα απλό τηλεφώνημα ςτο ςχολεύο να 
δικαιολογόςουν την απουςύα. Αν η απουςύα παρατεύνεται για παραπϊνω από 
τρεισ ημϋρεσ, θα πρϋπει να δοθεύ ςτο ςχολεύο η ςχετικό Ιατρικό Βεβαύωςη. 
Επύςησ απαραύτητη εύναι η Ιατρικό Βεβαύωςη ςε περύπτωςη που χρειϊζεται 
αποχό για μακρύ χρονικό διϊςτημα από το μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ. 
 

1.β. Προςζλευςη ςτο ςχολείο 

Η καθημερινό πρωινό προςϋλευςη των μαθητών/τριών ςτο ςχολεύο γύνεται από 
τισ 8.00 ϋωσ τισ 8.15 πμ. Η προςϋλευςη των μαθητών γύνεται μόνο από την 
κεντρικό εύςοδο-ϋξοδο τησ αυλόσ του ςχολεύου. 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. Σε περύπτωςη κακών καιρικών 
ςυνθηκών (βροχό, κρύο κτλ.), οι μαθητϋσ πηγαύνουν κατευθεύαν ςτισ τϊξεισ 
τουσ όπου και παραμϋνουν μϋχρι να ξεκινόςουν τα μαθόματα. 
Εύναι πολύ ςημαντικό οι μαθητϋσ/τριεσ να ϋρχονται ςτην ώρα τουσ και όχι με 
καθυςτϋρηςη, ϋτςι ώςτε να εύναι παρόντεσ και παρούςεσ κατϊ την πρωινό 
ςυγκϋντρωςη κατϊ την οπούα γύνονται κϊποιεσ ανακοινώςεισ, αλλϊ και κυρύωσ 
να εύναι παρόντεσ/παρούςεσ ςτην τϊξη τουσ από την αρχό του μαθόματοσ. 
Σε περύπτωςη που κϊποιοσ/α μαθητόσ/τρια αργόςει κατϊ την πρωινό 
προςϋλευςη ςτο ςχολεύο, θα πρϋπει εφόςον η εύςοδοσ τησ αυλόσ του ςχολεύου 
ϋχει κλεύςει, να χτυπόςει το κουδούνι του θυροτηλεφώνου και να ειςϋλθει 
κατευθεύαν ςτην τϊξη του/τησ. 
Οι γονεύσ δεν επιτρϋπεται να ειςϋρχονται χωρύσ ειδικό λόγο ςτον χώρο τησ 
αυλόσ και ςτο κτύριο του ςχολεύου. Οι γονεύσ επιτρϋπεται να μπαύνουν ςτο 
ςχολεύο μόνο όταν υπϊρχει κϊποιοσ ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ, πχ. ϊμεςη ανϊγκη 
επικοινωνύασ με τον/την εκπαιδευτικό τησ τϊξησ ό τον διευθυντό του ςχολεύου. 
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1.γ. Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικοφ Πρωινοφ Προγράμματοσ 

Το καθημερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημϊτων και διαλειμμϊτων του υπο-
χρεωτικού Πρωινού Προγρϊμματοσ διαμορφώνεται υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ  
ωσ εξόσ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων και όταν ο καιρόσ εύναι καλόσ, όλοι οι 
μαθητϋσ βγαύνουν από τισ αύθουςεσ και κατεβαύνουν ϋξω ςτην αυλό. Οι 
αύθουςεσ κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων κλειδώνονται από τον/την 
εκπαιδευτικό τησ προηγηθεύςασ διδακτικόσ ώρασ. Κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου 
διαλεύμματοσ (9.40-10 πμ.) καλό εύναι οι μαθητϋσ να τρώνε το δεκατιανό τουσ. 
Σε περύπτωςη κακών καιρικών ςυνθηκών οι μαθητϋσ/τριεσ παραμϋνουν ςτουσ 
διαδρόμουσ του ιςογεύου του ςχολικού κτιρύου. 
 

1.δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοημζρου Προγράμματοσ 

Στο Δημοτικό Σχολεύο Γϋφυρασ μετϊ τη λόξη των μαθημϊτων του υποχρεωτι-
κού Πρωινού Προγρϊμματοσ (8.15 πμ.-1.15 μμ.), λειτουργεύ το Ολοόμερο 
Πρόγραμμα (1.20-4.00 μμ.) ωσ επιλογό για όςουσ γονεύσ επιθυμούν.  
Το Ολοόμερο Πρόγραμμα ϋχει ωσ βαςικούσ ςτόχουσ: 

 να βοηθόςει τουσ/τισ μαθητϋσ/τριεσ ςτα καθημερινϊ μαθόματα του ςχολεύου 

 να παρϋχει τη δυνατότητα για διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ 

 να εξυπηρετόςει τισ οικογϋνειεσ ςτισ οπούεσ εργϊζονται και οι δύο γονεύσ. 
Στο ςχολεύο λειτουργούν κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2021-2022  δύο τμόματα Ολοημϋ-
ρου Προγρϊμματοσ: 
Στο 1ο Τμόμα Ολοημϋρου φοιτούν οι μαθητϋσ/τριεσ από τισ  Α΄, Β΄ και Γ΄ τϊξεισ. 

 
 

Ώρεσ που ιςχφουν για 
όλεσ τισ τάξεισ 

Προςζλευςθ ςτο ςχολείο 8.00-8.15 

1θ ώρα και 
2θ ώρα (ςυνεχόμενεσ) 

8.15-9.00 
9.00-9.40 

1ο διάλειμμα 9.40-10.00 

3θ ώρα και 
4θ ώρα (ςυνεχόμενεσ) 

10.00-10.45 
10.45-11.30 

2ο διάλειμμα 11.30-11.45 

5θ ώρα 11.45-12.25 

3ο διάλειμμα 12.25-12.35 

6θ ώρα 12.35-1.15 

Αποχώρθςθ από το ςχολείο 1.15 
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Στο 2ο Τμόμα Ολοημϋρου φοιτούν οι μαθητϋσ/τριεσ από τισ  Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τϊξεισ. 
Το καθημερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοημϋρου εύναι το εξόσ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.ε. Αποχϊρηςη από το ςχολείο 

Οι μαθητϋσ/τριεσ όλων των τϊξεων αποχωρούν κανονικϊ και ςε καθημερινό 
βϊςη ςτη 1.15 μμ., εκτόσ αν φοιτούν ςτο Ολοόμερο από το οπούο αποχωρούν 
ςτισ 4 ό ςτισ 3 μμ.  
Κανϋνασ/καμύα μαθητόσ/τρια δεν επιτρϋπεται να φύγει χωρύσ ϊδεια από το 
ςχολεύο πριν από την προβλεπόμενη ώρα ςχολϊςματοσ ςτη 1.15 μμ. ό την ώρα 
που ϋχει δηλωθεύ από τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ για αποχώρηςη από το Ολοόμερο. 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ ςυνοδού παραμϋνουν ςτο πεζοδρόμιο ϋξω από την αυλό 
του ςχολεύου και παραλαμβϊνουν τα παιδιϊ τουσ από την κεντρικό εύςοδο-
ϋξοδο τησ αυλόσ του ςχολεύου. Κϊθε Σεπτϋμβριο με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ 
χρονιϊσ οι γονεύσ/κηδεμόνεσ υπογρϊφουν ϋντυπη Υπεύθυνη Δόλωςη όπου 
δηλώνουν ποιοσ θα παραλαμβϊνει το κϊθε παιδύ ςτο ςχόλαςμα ό δηλώνουν αν 
το παιδύ τουσ θα αποχωρεύ από το ςχολεύο χωρύσ ςυνοδό.   

 Ώρεσ  

Μετάβαςθ μακθτϊν Ολοθμζρου 
ςτθν αίκουςα ςίτιςθσ 

1.15-1.20 μμ. 

1θ ώρα 
Γεφμα μακθτών 
(Διατροφικι Αγωγι) 

1.20-2.00 

Διάλειμμα 2.00-2.15 

2θ ώρα  
1ο Τμιμα  
Μελζτθ-Προετοιμαςία μακθμάτων 
τθσ θμζρασ 
2ο Τμιμα 
Δραςτθριότθτεσ  

2.15-3.00 

Διάλειμμα 3.00-3.15 

3θ ώρα  
1ο Τμιμα 
Δραςτθριότθτεσ  
2ο Τμιμα 
Μελζτθ-Προετοιμαςία μακθμάτων 

3.15-4.00 

Αποχϊρθςθ 4.00 
(Υπάρχει δυνατότθτα  επιλογισ  
για αποχϊρθςθ ςτισ 3.00) 
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Σε περύπτωςη που κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ κϊποιο παιδύ νιώςει αδιαθεςύα ό 
χτυπόςει, το ςχολεύο επικοινωνεύ τηλεφωνικώσ με τουσ γονεύσ οι οπούοι 
καλούνται να ϋρθουν ςτο ςχολεύο και να το ςυνοδϋψουν ςτο ςπύτι. 
Οι μαθητϋσ/τριεσ ςχολϊνε πϊντοτε τη ςυγκεκριμϋνη ώρα που λόγει το 
καθημερινό τουσ πρόγραμμα και ποτϋ νωρύτερα, ακόμα και αν απουςιϊζει 
εκτϊκτωσ ό ϋχει ϊδεια κϊποιοσ/α εκπαιδευτικόσ από το ςχολεύο. Σε περύπτωςη 
απουςύασ εκπαιδευτικού, η τϊξη επιτηρεύται από κϊποιον ϊλλο εκπαιδευτικό. 
 
      1.ςτ. γενικότερα θζματα κατά την παραμονή ςτο ςχολείο  

Οι μαθητϋσ/τριεσ και οι γονεύσ τουσ θα πρϋπει να προςϋχουν να μην ξεχνούν ό 
χϊνουν τα ςχολικϊ βιβλύα, τα τετρϊδιϊ τουσ, όπωσ και ϊλλα προςωπικϊ τουσ 
αντικεύμενα (ρούχα, 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 
απαραύτητα βιβλύα και τετρϊδια για το πρόγραμμα τησ ημϋρασ, ϋτςι ώςτε η 
ςχολικό τςϊντα να μην γύνεται υπερβολικϊ βαριϊ και δημιουργεύται πρόβλημα 
κατϊ τη μεταφορϊ τησ. 
Οι μαθητϋσ/τριεσ καθημερινϊ ςτο ςχολεύο θα πρϋπει να αςχολούνται με την 
ατομικό τουσ καθαριότητα. Πολύ βαςικό εύναι να πλϋνουν καλϊ τα χϋρια τουσ 
πριν και μετϊ το καθημερινό δεκατιανό ςτο ςχολεύο.  
Φροντύζουμε όλοι μασ να διατηρούμε καθαρό το ςχολεύο μασ, την αυλό, την 
αύθουςα, το θρανύο μασ, τουσ χώρουσ τησ τουαλϋτασ. 
Στο ςπύτι οι γονεύσ, πϋρα από όλα τα ϊλλα θϋματα υγιεινόσ, θα πρϋπει να 
ελϋγχουν ςυχνϊ τα μαλλιϊ των παιδιών για ψεύρεσ και να εφαρμόζουν την 
ανϊλογη θεραπεύα. 
Επύςησ κϊθε πρωύ οι γονεύσ θα πρϋπει να λαμβϊνουν υπόψη τουσ τυχόν 
παρϊπονα του παιδιού και ενδεύξεισ ότι υπϊρχει κϊποιο πρόβλημα υγεύασ (π.χ. 
πυρετόσ, καταρροό, κοιλόπονοσ κτλ.) ϋτςι ώςτε το παιδύ να παραμϋνει ςτο 
ςπύτι και να μην επιδεινώνεται περιςςότερο η κατϊςταςό του με τη μετακύνηςη 
ςτο ςχολεύο. 
 
2. Συμπεριφορά των μαθητϊν/τριϊν ςτο ςχολείο και πρόληψη φαινομζνων  

ςχολικοφ εκφοβιςμοφ  

Το πρώτο για το οπούο  πρϋπει να προςπαθόςουμε  γονεύσ και εκπαιδευτικού, 
εύναι τα παιδιϊ/μαθητϋσ μασ να ϋχουν ςωςτό ςυμπεριφορϊ απϋναντι ςτα 
υπόλοιπα παιδιϊ και τουσ ενόλικεσ. Ταυτόχρονα όμωσ θα πρϋπει να 
καλλιεργόςουμε ςτα παιδιϊ μασ τον αυτοςεβαςμό και την αυτοπεπούθηςη, 
αλλϊ και την αύςθηςη τησ ελευθερύασ. Μύασ ελευθερύασ όμωσ που ϋχει όρια και 
που ςϋβεται και αποδϋχεται τα δικαιώματα των ϊλλων, αλλϊ και που 
αναγνωρύζει τον ρόλο για τον οπούο εύναι προοριςμϋνο το ςχολεύο. Οι γονεύσ 
ενόσ παιδιού παύζουν επύςησ πολύ βαςικό ρόλο ςτην καλλιϋργεια του ςεβαςμού 
που πρϋπει να διακρύνει το κϊθε παιδύ απϋναντι ςτο ςχολεύο και τουσ 
εκπαιδευτικούσ, αλλϊ και απϋναντι ςτα υπόλοιπα παιδιϊ του ςχολεύου. 
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Τα παιδιϊ με τον ερχομό τουσ ςτο δημοτικό και με την ϋναρξη τησ φούτηςησ 
ςτην Α΄ τϊξη, θα διδαχθούν από τουσ εκπαιδευτικούσ τουσ κανόνεσ με τουσ 
οπούουσ καθορύζεται η επιθυμητό και κοινωνικϊ αποδεκτό ςυμπεριφορϊ ςτουσ 
χώρουσ του ςχολεύου, ςυνεχύζοντασ ςε αυτόν τον τομϋα ό,τι ϋχει προηγηθεύ ςτο 
Νηπιαγωγεύο.  
Όπωσ εύναι γνωςτό, και ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, ςτο δημοτικό δεν 
υπϊρχουν ποινϋσ, με την ϋννοια των ποινών που υπϊρχουν πχ. ςτο Γυμνϊςιο. 
Ποινϋσ όπωσ η αποβολό από την αύθουςα ό από το ςχολεύο, δεν υφύςτανται και 
δεν εύναι δυνατό να εφαρμοςτούν ςτο δημοτικό. Εύναι αυτονόητο, ότι ειδικϊ οι 
ςωματικϋσ ποινϋσ δεν εύναι επιτρεπτϋσ ςε καμύα περύπτωςη.  
Σε περιπτώςεισ που παρατηρεύται  ςτο ςχολεύο παρορμητικό ό ενοχλητικό 
ςυμπεριφορϊ μαθητό/τριασ ό, ακόμα περιςςότερο, ςε περιπτώςεισ λεκτικόσ ό 
ςωματικόσ επιθετικόσ ςυμπεριφορϊσ εκ μϋρουσ κϊποιου/ασ μαθητό/τριασ, 
γύνεται ςυζότηςη με το παιδύ και, αν το κρύνει αναγκαύο ο/η εκπαιδευτικόσ, 
ενημερώνονται τηλεφωνικώσ οι γονεύσ. Αν αυτό η ςυμπεριφορϊ εύναι 
επαναλαμβανόμενη, καλούνται οι γονεύσ/κηδεμόνεσ ςτο ςχολεύο. Μϋςα από τον 
καλόπιςτο διϊλογο και τη ςυνεργαςύα επιδιώκουμε όλοι να βρούμε λύςη ςε 
όποιο πρόβλημα προκύπτει. 
Κϊτι πολύ βαςικό που πρϋπει πϊντα να το τηρούν οι γονεύσ/κηδεμόνεσ, εύναι ότι 
δεν επιτρϋπεται να απευθύνονται προσ τα ϊλλα παιδιϊ του ςχολεύου με ςκοπό 
να κϊνουν παρατηρόςεισ ό ακόμα περιςςότερο να αςκόςουν οποιαςδόποτε 
μορφόσ λεκτικό ό ςωματικό βύα. Για οποιοδόποτε πρόβλημα ςυμπεριφορϊσ και 
ςχϋςεων ανϊμεςα ςε μαθητϋσ, οι γονεύσ θα πρϋπει να ενημερώνουν το ςχολεύο 
και όχι να επικοινωνούν απευθεύασ και με δικό τουσ πρωτοβουλύα με κϊποιο 
ϊλλο παιδύ ό και γονϋα του ςχολεύου. Ο κανόνασ που πρϋπει να τηρεύται από 
όλουσ τουσ γονεύσ εύναι, ότι ςε τϋτοιεσ περιπτώςεισ και εφόςον θεωρεύται ότι 
υπϊρχει κϊποιο πρόβλημα, γνωςτοποιούμε το πρόβλημα που πιςτεύουμε ότι 
προϋρχεται από την ςυμπεριφορϊ ενόσ μαθητό, αποκλειςτικϊ και μόνο ςτο 
ςχολεύο και ςτουσ εκπαιδευτικούσ. Οι εκπαιδευτικού εύναι εκεύνοι που θα 
αναλϊβουν να ερευνόςουν και να διευθετόςουν οποιοδόποτε πρόβλημα 
υπϊρχει ςτισ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςε μαθητϋσ/τριεσ, να ενημερώςουν και να 
ςυζητόςουν με τουσ γονεύσ και να τροποποιόςουν τυχόν ανεπιθύμητεσ ςυμπερι-
φορϋσ. 
Το ςχολεύο μασ μϋςα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus 3 «Προώθηςη 
Θετικήσ υμπεριφοράσ» (ΠροΘευ) που εφαρμόζει από τον Ιανουϊριο του 2020, 
μαζύ με ϊλλα ςχολεύα τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρώπησ, προωθεύ ςε όλεσ τισ τϊξεισ 
την ενύςχυςη τησ ςωςτόσ και αποδεκτόσ ςυμπεριφορϊσ μϋςω θετικών 
ενιςχύςεων και επιβραβεύςεων. Με λύγα λόγια, οι αρχϋσ που διϋπουν αυτό το 
πρόγραμμα εύναι, ότι  οι εκπαιδευτικού πρϋπει να τονύζουν και να ενιςχύουν τισ 
εκδηλώςεισ θετικόσ και ςωςτόσ κοινωνικϊ ςυμπεριφορϊσ των παιδιών, 
δικαιολογώντασ και επεξηγώντασ τα οφϋλη από τη θετικό ςυμπεριφορϊ μασ 
απϋναντι ςτουσ ϊλλουσ και ςτη κοινωνύα. Ιδιαύτερη βαρύτητα δύνεται ςτο να 
μιλϊνε οι μαθητϋσ μασ με ευγϋνεια και ςεβαςμό απϋναντι ςτουσ ςυμμαθητϋσ 
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τουσ, να μην τουσ διακόπτουν όταν μιλϊνε και να περιμϋνουν τη ςειρϊ τουσ για 
να πϊρουν τον λόγο μϋςα ςτην τϊξη. 
 

3. Άλλα θζματα ςυμπεριφοράσ και προςταςίασ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 

Δεν επιτρϋπεται ςε κϊθε δραςτηριότητα του ςχολεύου (πχ. ςτην τϊξη, ςτο 
διϊλειμμα ό ςε εκδρομό) οι μαθητϋσ να ϋχουν μαζύ τουσ κινητό τηλϋφωνο 
ςμϊρτφον.  
Οι μαθητϋσ/τριεσ θα πρϋπει να φροντύζουν να μη γύνονται ζημιϋσ ςτην τϊξη και 
γενικότερα ςτο ςχολεύο. Μια απλό ζημιϊ από απροςεξύα, πχ.  ϋνα ςπαςμϋνο 
τζϊμι, μπορεύ να προκαλϋςει τραυματιςμό.  
Στισ τουαλϋτεσ προςϋχουμε να μην γύνονται ζημιϋσ και δεν πετϊμε ϊςκοπα το 
κρεμοςϊπουνο ό τα χαρτιϊ.  
Ασ μην ξεχνϊμε, πωσ το ςχολεύο αποτελεύ δημόςια περιουςύα, κοινό για όλουσ 
μασ, και ωσ πολύτεσ τησ χώρασ ϋχουμε πληρώςει για την δημιουργύα και τον 
εξοπλιςμό του ςχολικού κτιρύου και φυςικϊ ςυνεχύζουμε να δαπανούμε για τη 
ςυντόρηςό του. 
 
Σύμφωνα με τισ οδηγύεσ του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ για τα Δημοτικϊ Σχολεύα, 
ςχετικϊ με την λειτουργύα των ςχολεύων για το χρονικό διϊςτημα από την αρχό 
μϋχρι τη λόξη του διδακτικού ϋτουσ 2021-2022, ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό 
Λειτουργύασ του ςχολεύου προςτύθεται κϊποιεσ ειδικϋσ προβλϋψεισ και 
τροποποιόςεισ. Με τισ προβλϋψεισ και τροποποιόςεισ αυτϋσ γύνεται προςπϊθεια 
να λαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα μϋτρα προςταςύασ από τον κορονοώό που 
προκαλεύ τη νόςο COVID-19.  
Όλα τα επιπλϋον μϋτρα προςταςύασ και υγιεινόσ (μϊςκα, χρόςη αντιςηπτικού 
κτλ.), καθώσ και οι αλλαγϋσ ςτον τρόπο λειτουργύασ του ςχολεύου (ξεχωριςτϊ 
διαλεύμματα, διαφορετικϋσ ώρεσ λόξησ των μαθημϊτων κτλ.) λόγω τησ 
πανδημύασ, γνωςτοποιούνται ςτουσ γονεύσ μϋςω email, μϋςω του ιςτολογύου 
(blog) του ςχολεύου και με κϊθε ϊλλο πρόςφορο τρόπο. Το βαςικότερο εύναι ότι 
γύνεται καθημερινϊ ενημϋρωςη ςτουσ μαθητϋσ από τουσ/τισ εκπαιδευτικούσ, οι 
οπούοι και επιβλϋπουν την τόρηςη των μϋτρων προςταςύασ ςε όλουσ τουσ 
χώρουσ του ςχολεύου.  
 

4. Σχολικζσ εκδηλϊςεισ και δραςτηριότητεσ  - Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Το ςχολεύο μπορεύ να διοργανώςει για κϊθε τϊξη ποικύλεσ δρϊςεισ και 
εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ εκτόσ ςχολεύου. Οι επιςκϋψεισ πραγματοποιούνται 
εύτε με λεωφορεύο, αν εύναι εκτόσ Γϋφυρασ εύτε με τα πόδια, αν πρόκειται για 
μύα δραςτηριότητα εντόσ του οικιςμού. Σε κϊθε περύπτωςη, για τη ςυμμετοχό 
του κϊθε παιδιού ςτην εκπαιδευτικό επύςκεψη απαιτεύται Υπεύθυνη Δόλωςη 
υπογεγραμμϋνη από τον γονϋα/κηδεμόνα.  
Επύςησ εύναι δυνατόν η εκπαιδευτικό δραςτηριότητα να γύνει και εντόσ του 
ςχολεύου, με το κϊλεςμα κϊποιου ομιλητό, μύασ θεατρικόσ ομϊδασ κ.ϊ. 
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Επιπλϋον το ςχολεύο μπορεύ να ςυμμετϋχει ςε ϋνα οργανωμϋνο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το οπούο εύναι δυνατόν να διαρκϋςει ϋνα ςχετικϊ μακρύ χρονικό 
διϊςτημα. 
Για παρϊδειγμα, το ςχολεύο μασ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus 3 
«Προώθηςη Θετικήσ υμπεριφοράσ» (ΠροΘευ) που εφαρμόζεται από τον 
Ιανουϊριο του 2020, εκτόσ από την προώθηςη ενόσ προτύπου ςυμπεριφορϊσ 
που να διϋπεται από ευγϋνεια και ςεβαςμό απϋναντι ςτουσ ςυμμαθητϋσ, όπωσ 
προαναφϋρθηκε, προωθεύ ςε όλεσ τισ τϊξεισ και την καλλιϋργεια τησ αντύληψησ 
για την ανϊγκη τησ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. Με ςυγκεκριμϋνεσ 
βιωματικϋσ δρϊςεισ, όπωσ εύναι  η ςυλλογό κυρύωσ χαρτιού και πλαςτικού για 
την ανακύκλωςη, γύνεται  προςπϊθεια ϋτςι ώςτε οι νεότερεσ γενιϋσ να 
αναπτύξουν μύα πιο ςυνειδητό και ςυνεπό οικολογικό ςυμπεριφορϊ απϋναντι 
ςτο περιβϊλλον.  
Επύςησ μύα επιπλϋον δρϊςη του εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ ΠροΘευ που 
προωθεύται από όλεσ τισ τϊξεισ του ςχολεύου, αναφϋρεται ςτη μϋριμνα για τη 
ςωματικό αςφϊλεια και προςταςύα του εαυτού τουσ και των ςυμμαθητών τουσ 
από ατυχόματα, χτυπόματα κτλ. που οφεύλονται ςε απροςεξύα, κατϊ το 
χρονικό διϊςτημα που οι μαθητϋσ βγαύνουν από και μπαύνουν ςτην αύθουςϊ 
τουσ. 
 

5. Συνεργαςία ςχολείου - οικογζνειασ - Συλλόγου Γονζων και Κηδεμόνων 

Ο/η κϊθε εκπαιδευτικόσ του ςχολεύου προγραμματύζει τακτικϋσ ό ϋκτακτεσ 
ςυναντόςεισ με τουσ γονεύσ: 

 Στην αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, οπότε οι γονεύσ ενημερώνονται για τη 
λειτουργύα του ςχολεύου και τησ τϊξησ. 

 Στο τϋλοσ κϊθε τριμόνου κατϊ την επύδοςη των Ελϋγχων Προόδου. 
              Το διδακτικό ϋτοσ χωρύζεται ςε τρύα τρύμηνα: 
              Α΄ τρύμηνο: από 11 Σεπτεμβρύου μϋχρι 10 Δεκεμβρύου. 
              Β΄ τρύμηνο: από 11 Δεκεμβρύου μϋχρι 10 Μαρτύου. 
              Γ΄ τρύμηνο: από 11 Μαρτύου μϋχρι 15 Ιουνύου. 

 Ο/η κϊθε εκπαιδευτικόσ επύςησ ορύζει ςυγκεκριμϋνη ημϋρα και ώρα 
επικοινωνύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ εβδομϊδασ, για την ενημϋρωςη όποιου 
γονϋα επιθυμεύ να επικοινωνόςει με το ςχολεύο διϊ ζώςησ ό τηλεφωνικώσ. 

 Επιπλϋον ο/η εκπαιδευτικόσ μπορεύ να ορύςει ϋκτακτη ςυνϊντηςη με 
κϊποιον γονϋα ό όλουσ τουσ γονεύσ, αν κρύνει ότι χρειϊζεται. 

Σε κϊθε περύπτωςη, όταν προκύπτει κϊποιο ζότημα ςτη φούτηςη, ςτη 
ςυμπεριφορϊ, ςτην απόδοςη και πρόοδο ενόσ μαθητό, ο/η εκπαιδευτικόσ τησ 
τϊξησ ό ειδικότητασ ό η διεύθυνςη του ςχολεύου, ενημερώνουν τον γονϋα/κηδε-
μόνα του/τησ μαθητό/τριασ.  
Ο Σύλλογοσ Γονϋων και Κηδεμόνων εύναι πολύ ςημαντικόσ θεςμόσ και εύναι 
απαραύτητη η  ςυνεργαςύα του με το ςχολεύο για ζητόματα και προβλόματα που 
μπορεύ να προκύπτουν καθημερινϊ. Η ενεργόσ ςυμμετοχό  όλων των γονϋων 
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ςτον Σύλλογο Γονϋων και Κηδεμόνων, εύναι πϊντοτε προσ όφελοσ όλων των 
μαθητών. 
Όλεσ οι ανακοινώςεισ για τη λειτουργύα του ςχολεύου αποςτϋλλονται ςτη 
διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου που ϋχει δοθεύ ςτο ςχολεύο από τουσ 
γονεύσ και αναρτώνται επύςησ ςτο ιςτολόγιο (blog) του Δημοτικού Σχολεύου 
Γϋφυρασ ςτη διεύθυνςη: http://blogs.sch.gr/dimgefyr/ 
Στο ιςτολόγιο του ςχολεύου επύςησ δημοςιεύονται ϊρθρα και κεύμενα ςχετικϊ με 
διϊφορεσ δραςτηριότητεσ και εκδηλώςεισ των τϊξεων και γενικϊ του ςχολεύου. 
 
Για επιπλϋον πληροφορύεσ πϊνω ςε θϋματα που αφορούν τα Δημοτικϊ Σχολεύα 
και τη ςχετικό νομοθεςύα, ςτον χολικό Οδηγό για γονείσ (ϋκδοςη Φεβρουϊριοσ 
2019) ςτη διεύθυνςη: 
https://blogs.sch.gr/dimgefyr/tag/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c
%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.sch.gr/dimgefyr/
https://blogs.sch.gr/dimgefyr/tag/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82/
https://blogs.sch.gr/dimgefyr/tag/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82/
https://blogs.sch.gr/dimgefyr/tag/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82/
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ΑΠΟΣΙΜΗΗ – ΑΝΑΣΡΟΥΟΔΟΣΗΗ – ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ  
 
Ο κοινϊ ςυμφωνημϋνοσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ βαςύζεται ςτην 
ιςχύουςα νομοθεςύα και ςτισ ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ αρχϋσ.  

 Η τιρθςι του από τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ, με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ, ϊςτε να ζχει 
πλθρότθτα, γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ του ςχολείου.  

 Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ 
ςτόχουσ και το όραμά του.  

 Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται 
κατά περίπτωςθ από τον Διευκυντι του ςχολείου και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, κακϊσ 
και από τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ 
επιςτιμθσ και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ.  

 Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ιςχφει για ζνα ςχολικό ζτοσ.  
 

5/10/2021 
 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου 
Βαςίλειοσ Βαςιλειάδθσ 

 
 
 
 
 

Εγκρίνεται 

 
Ο Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομθνία: ………………………………………………. 
 

 
Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομθνία: …………………………………………………. 
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