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 Εισαγωγή

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών,

σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Η δημιουργία ισορροπημένων και

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Το  σχολείο  είναι  ο  χώρος  που  οι  μαθητές  ζουν  πολλές  ώρες,  μαθαίνουν,

σκέφτονται,  δημιουργούν,  παίζουν,  κάνουν  φιλίες,  διαμορφώνουν  χαρακτήρα,

στάσεις και αξίες ζωής.

Για  να  υλοποιηθεί  αποτελεσματικά  το  πολυδιάστατο  έργο  του  σχολείου  είναι

απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί  με τον

γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο

σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.



Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων

που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και

αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.  Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν

στη  διαμόρφωση  ενός  παιδαγωγικού  και  διδακτικού  κλίματος  το  οποίο  θα

εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και

συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. 

Ο  Κανονισμός  Εσωτερικής  Λειτουργίας  του  Σχολείου  δεν  αντιφάσκει  ούτε

υποκαθιστά την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι

πλήρως  εναρμονισμένος  με  αυτήν  και  με  αυτή  στοιχίζεται  σε  όσα  θέματα  δεν

περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.

Φέτος,  βρισκόμαστε  στη  δυσάρεστη  θέση,  να  εναρμονίσουμε  τον  εσωτερικό

κανονισμό λειτουργίας του σχολείου με τους  – μη φιλικούς στην παιδαγωγική και

διδακτική διαδικασία – όρους της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ

του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, της μαθητικής κοινότητας, του Δ.Σ του

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

1. Άφιξη στο σχολείο

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική

και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η άφιξη των μαθητών το πρωί ολοκληρώνεται έως τις 8.15 που χτυπά το κουδούνι.

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται

στο χώρο του σχολείου και αποχωρούν από τον περιβάλλοντα χώρο μόλις χτυπήσει

το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.

Η εξωτερική καγκελόπορτα θα κλειδώνει στις 08 20.

Όσοι  μαθητές προσέρχονται με καθυστέρηση  θα πρέπει οι συνοδοί να καλούν στο

τηλέφωνο του σχολείου  (23330 71206) για να  μπορέσουν  να εισέλθουν.

2. Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από

τη  λήξη  των  μαθημάτων,  χωρίς  άδεια.  Αν  παρουσιαστεί  ανάγκη  έκτακτης

αποχώρησης,  κατά   τη  διάρκεια  του  σχολικού  ωραρίου  (π.χ.  ασθένεια),

ενημερώνεται  ο/η  γονέας/κηδεμόνας  για  να  παραλάβει  το παιδί  του/της,  και,

φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.

Οι  εφημερεύοντες  εκπαιδευτικοί  μεριμνούν  για  την  ασφαλή  αποχώρηση  των

παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.



Οι  εκπαιδευτικοί  που  διδάσκουν  την  τελευταία  ώρα  αποχωρούν  από  την  τάξη,

αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή. 

Η  ευθύνη για  την  ασφάλεια  των  παιδιών  μετά το  ωράριο  λειτουργίας  βαραίνει

αποκλειστικά  τον  γονέα/κηδεμόνα.  Οι  γονείς-κηδεμόνες  είναι  υποχρεωμένοι  να

γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις

του σχολείου.

Οι  ενήλικοι  που  συνοδεύουν  τους  μαθητές  κατά  την  αποχώρησή  τους,  τους

περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα

για την παραλαβή τους. 

3. Ζητήματα υγείας

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των

υπόλοιπων εργαζομένων του σχολείου και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα

πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση

της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα: 

Α.  Αποφεύγεται  ο  συγχρωτισμός των  μαθητών  και  για  αυτόν  τον  λόγο

διπλασιάστηκε  ο  αριθμός  των  εκπαιδευτικών  που  εφημερεύουν  στα

διαλείμματα.

Β.  Συχνός  καθαρισμός  των  χεριών με  χρήση  νερού  και  σαπουνιού  ή  με

αλκοολούχο αντισηπτικό  διάλυμα.  Σε  κάθε αίθουσα θα υπάρχει  αλκοολούχο

διάλυμα.

Γ. Καλός αερισμός των αιθουσών.

Δ.  Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι

απολύτως απαραίτητο.

Ε.  Τα  παιδιά  και  οι  εκπαιδευτικοί  που  εμφανίζουν  πυρετό  ή/και  άλλα

συμπτώματα  συμβατά  με  λοίμωξη  COVID-19 απαγορεύεται  να  προσέρχονται

στο  σχολείο.  Συστήνεται  προς  τους  γονείς  ο  έλεγχος  των  παιδιών  για

ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την

αναχώρησή τους από το σπίτι.



ΣΤ.  Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και μέλους του προσωπικού

με συμπτώματα περιστατικών COVID-19

 Εάν  ένας/μία  μαθητής/τρια  εκδηλώσει  συμπτώματα  που  μπορεί  να

εμφανιστούν σε παιδί  με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου,

παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/

κηδεμόνων. 

Εάν  ο/η  μαθητής/τρια  βρίσκεται  στη  σχολική  μονάδα,  λαμβάνουν  χώρα  εκ

μέρους  του  Υπευθύνου  COVID-19  της  σχολικής  μονάδας  τα  παρακάτω:  -

Επικοινωνία  με  την  οικογένεια  για  παραλαβή  του/  της  μαθητή/τριας.  -

Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο,

με  επίβλεψη,  μακριά  από  τα  υπόλοιπα  παιδιά  και  εφαρμογή  απλής

χειρουργικής μάσκας. - Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής

από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν. 

 Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες

μετά  την  αναχώρηση  του/της  μαθητή/τριας  με  χρήση  εξοπλισμού  ατομικής

προστασίας.  -  Γίνεται  ιατρική  αξιολόγηση  με  πρωτοβουλία  των

γονέων/κηδεμόνων και  σε  συνεργασία με  αυτούς.  Εφόσον,  σύμφωνα με την

αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-

19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδού COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο

μοριακού ελέγχου (PCR).).

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση

κατ` οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.

Τα μέτρα θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ

μεταβάλλεται.

Υπενθυμίζεται  ότι  οι  μαθητές-  μαθήτριες  της  Α΄  και  Δ΄  Τάξης προσκομίζουν

το Ατομικό Δελτίο Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.

Τέλος,  επισημαίνεται  ότι  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  να  ενημερώνουν  οι  γονείς

άμεσα τη  Δ/νση του  Σχολείου για  οποιοδήποτε  θέμα υγείας  των  παιδιών  τους.

Επίσης,  να  ενημερώνουν  για  πιθανές μαθησιακές  δυσκολίες και  να  αναφέρουν

τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε

να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή

τους στους σχολικούς χώρους. Σε κάθε σχετική περίπτωση τηρείται το εμπιστευτικό

πρωτόκολλο.



4. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος - Ποινές

Αποκλίσεις  των  μαθητών  από  τη  δημοκρατική  συμπεριφορά,  τους  κανόνες  του

σχολείου,  τους  όρους  της  ισότιμης  συμμετοχής  στη  ζωή  του  Σχολείου,  από  τον

οφειλόμενο  σεβασμό  στον/στην  εκπαιδευτικό,  στη  σχολική  περιουσία,  στον

συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.

Οι μαθητές /τριες επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται ή να χειροδικούν ή

να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή)

προς  τους  συμμαθητές  τους. Η  βία  απαγορεύεται  κάτω  από  οποιεσδήποτε

συνθήκες  και  τιμωρείται  αυστηρά. Για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  αντιμετωπίζουν

οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο

προαύλιο και στο διάδρομο του ισογείου.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η συμπεριφορά των μαθητών  θα πρέπει  να είναι

ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές.

Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ.

για το ύψος ή το  βάρος  τους),  εθνικούς  (π.χ.  για την  καταγωγή τους  από άλλη

χώρα),  θρησκευτικούς  (π.χ.  τους  μουσουλμάνους)  ή  φυλετικούς  (π.χ.  χρώμα

δέρματος, μαλλιών).

Δεν  θα πρέπει  να  διαδίδουν  φήμες  ούτε  να  αποκλείουν  συμμαθητές  τους  από

ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να

τους ειρωνεύονται και να τους ασκούν κακόβουλη κριτική.

Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που

δεν τους ανήκουν.

Θα  πρέπει  να  βοηθούν  τους  μαθητές  των  μικρών τάξεων στα  προβλήματα  που

τυχόν  αντιμετωπίζουν  (π.χ.  να  τους  δίνουν  χώρο  για  παιχνίδι  ή  αν  έχουν

τραυματιστεί)  και  τους  νέους  μαθητές  του  σχολείου  δείχνοντάς  τους  ότι  είναι

καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον.  

Θα  πρέπει  να  συμπεριφέρονται  φιλικά  σε  όλους  τους  συμμαθητές  τους  και  να

προστατεύουν  ενεργητικά  όσους  δέχονται  πειράγματα  ή  άλλου  είδους  βία

καταγγέλλοντας στους δασκάλους αυτούς τους μαθητές που συμπεριφέρονται με

άσχημο τρόπο. 

Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια

και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να

μην τα ξεχνούν.  



Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, νερού ή τσίχλας την ώρα του

μαθήματος. Εξαίρεση για την κατανάλωση νερού, αποτελεί η περίπτωση ανάγκης ή

ιατρικής γνωμάτευσης.

Δεν επιτρέπεται να σηκώνονται από τις θέσεις τους χωρίς άδεια ή να συνομιλούν

δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου.

Οι  μαθητές  φροντίζουν  να  πετούν  τα  σκουπίδια  τους  στους  κάδους  και  όσα

ανακυκλώνονται  στους  ειδικούς  κάδους,  ώστε  οι  τάξεις  και  το  σχολείο  να  είναι

καθαρά.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο.  Δεν

επιτρέπεται  η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους.  Σε περίπτωση

κακοκαιρίας παραμένουν στον διάδρομο. Κανένας δεν μένει  μέσα στην αίθουσα

μόνος του.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για έξοδο οι μαθητές δεν σηκώνονται ούτε αποχωρούν

χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.

Όταν  το  κουδούνι  χτυπήσει  για  μάθημα,  προσέρχονται  γρήγορα  στην  αίθουσα

χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται και κάθονται στις θέσεις.

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

Οι  μαθητές  /τριες  οφείλουν να προσέχουν τα  έπιπλα και  τις  εγκαταστάσεις  του

σχολείου. Κάθε καταστροφή εκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης

υποβαθμίζει τον χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά.

Χρησιμοποιούν μόνο τις  τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και

τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό

πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου

ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο.   

Οι  μαθητές /τριες  δεν γράφουν,  ούτε  χαράζουν τους  τοίχους  και  τα θρανία του

σχολείου.

Οι μαθητές /τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή

επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και

ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.

Μαθητής/μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται

για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.



Δεν αποχωρούν ποτέ από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια του δασκάλου τους.

Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται  από το σχολείο, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι  η κατασταλτική αντιμετώπιση

αυτών  των  φαινομένων  πρέπει  να  είναι  η τελευταία  επιλογή,  χωρίς  όμως  να

αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Τα  θέματα  παραβατικής  συμπεριφοράς  των  μαθητών/  μαθητριών  στο  Σχολείο

αποτελούν  αντικείμενο  συνεργασίας  του/της  εκπαιδευτικού  της  τάξης  με   τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον

Συντονιστή/τη  Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού  Έργου,  προκειμένου  να  υπάρξει

η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν

από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της

προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση

β. Επίπληξη

γ. Παραπομπή στον διευθυντή

δ. Ενημέρωση γονέων

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων

στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου

ζ. Αλλαγή τμήματος

η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι

εκπαιδευτικοί του σχολείου, της περίπτωσης δ, ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό

της τάξης, των ε, στ και ζ, ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της η ο

σύλλογος  διδασκόντων  με  τη  συναίνεση  του  γονέα.  Οι  σωματικές  ποινές  δεν

επιτρέπονται. 

5. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H  ανάπτυξη  θετικού  σχολικού  κλίματος  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  της

διαδικασίας  πρόληψης  ή/και  αντιμετώπισης  φαινομένων  βίας,  παρενόχλησης,

εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς

σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας,

η προώθηση  της  συνεργασίας  με  Φορείς,  η συνεργασία  του  Σχολείου  με  την

οικογένεια, κ.ά.

6. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 



Οι  σχολικές  γιορτές,  εθνικές,  θρησκευτικές  ή  άλλου τύπου  (π.χ.  λήξης  σχολικού

έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και

βοηθούν  στην  αποτελεσματική  πραγμάτωση  του  σχολικού  έργου,  γι’αυτό  οι

μαθητές / τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

Η  συμπεριφορά και  οι  υποχρεώσεις  των  μαθητών/τριών  κατά τη  διάρκειά  τους

είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό

ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής

του προς γονείς και μαθητές.

Στις  σχολικές  γιορτές  το  ωράριο  διαμορφώνεται  κατά  περίπτωση  και  οι  γονείς

ενημερώνονται  εκ  των  προτέρων  για  το  πρόγραμμα  της  γιορτής  (στις  Εθνικές

γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής.

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη

σύνδεση  σχολικής  και  κοινωνικής  ζωής,  τον  εμπλουτισμό  των  υπαρχουσών

γνώσεων  των  μαθητών/μαθητριών,  την  απόκτηση  δεξιοτήτων  ζωής  και  την

ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. 

Οι  ενδοσχολικές  εκδηλώσεις,  οι σχολικές  δραστηριότητες  και  η συμμετοχή  σε

καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες,  ιδέες και

ευθύνη των  ίδιων  των  μαθητών/μαθητριών,  διότι  έτσι  αυτοί/αυτές  αισθάνονται

υπεύθυνοι/υπεύθυνες,  αναδεικνύουν  τις  ικανότητές  τους,  τις  κλίσεις  τους,

τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

7. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Το  Σχολείο  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  αγαστή  συνεργασία  με  την  οικογένεια  του

μαθητή/της  μαθήτριας,  με  τον  Σύλλογο  Γονέων/Κηδεμόνων  και  Φορέων,  των

οποίων  όμως ο ρόλος  πρέπει  να  είναι  διακριτός.  Κάθε  φορά που δημιουργείται

θέμα  το οποίο  σχετίζεται  με  συγκεκριμένο  μαθητή/συγκεκριμένη  μαθήτρια,

ο πρώτος  που  θα  πρέπει  να  ενημερωθεί  σχετικά  είναι  ο γονέας/κηδεμόνας,

ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους 

εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που 

επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον

μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και  συμπεριφορά του παιδιού τους από τον

δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες

έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του σχολείου). 



Οφείλουν  να  προσέρχονται  στο  σχολείο  και  στο  τέλος  κάθε  τριμήνου,  κατόπιν

πρόσκλησής  τους  για  τη  παραλαβή  της  βαθμολογίας  και  για

ενημέρωση.                                  

Διαβάζουν  προσεκτικά  όλες  τις  ανακοινώσεις  που  μεταφέρουν  οι  μαθητές  (και

αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στο ιστολόγιο)

και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε

ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας  ενήλικος  δεν  έχει  δικαίωμα  να  νουθετεί,  να  επιπλήττει  ή  να  τιμωρεί

ΚΑΝΕΝΑ  ΠΑΙΔΙ  στο  χώρο  του  σχολείου.  Όταν  υπάρχει  οποιοδήποτε  πρόβλημα,

συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το

πρόβλημα) και στη συνέχεια , αν δεν επιλυθεί, με τον Διευθυντή.

 Σε  περίπτωση  απουσίας  μαθητή  /τριας,  και  ιδιαίτερα  μακροχρόνιας  ή

επαναλαμβανόμενης,  είναι  απαραίτητο να ενημερώνεται  έγκαιρα το σχολείο.  Το

τηλέφωνο του  σχολείου (23330  71206)  είναι  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε

ενημέρωση.  Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι  οι  δάσκαλοι έχουν όλα τα τηλέφωνά

σας.    
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Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή/τριας που συλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλισμούς

στη  σχολική  περιουσία  παραπέμπεται  στην  αρμόδια  σχολική  επιτροπή  για  την

αποκατάσταση των ζημιών.

Οι  γονείς  και  κηδεμόνες  οφείλουν  να  συμμετέχουν  στις  συνεδριάσεις  των

συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.

8. Διδακτικό προσωπικό

Οι  εκπαιδευτικοί  επιτελούν  έργο  υψηλής  κοινωνικής  ευθύνης.  Στο  έργο  τους

περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

Προσέρχονται  έγκαιρα στο  σχολείο και  δεν  παραβιάζουν τον χρόνο έναρξης  και

λήξης των μαθημάτων.

Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην

εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.

Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών

τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες  που

καθορίζουν  και  κοινοποιούν  από  την  αρχή  του  σχολικού  έτους  και  πάντως

απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. 



Επιμελούνται  την  ποιοτική  διδασκαλία  των  αντικειμένων  τους,  με  τη  χρήση

κατάλληλων  εποπτικών μέσων και Η/Υ.

Σέβονται απόλυτα τον χρόνο διαλείμματος των μαθητών.                

Προσέχουν  το  ύφος  και  τη  μορφή  της  γλώσσας  που  χρησιμοποιούν  και

συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.

Απαγορεύεται να  καπνίζουν στον χώρο του σχολείου.                                      

Φροντίζουν  για  την  ασφάλεια  των  μαθητών  και  την  τήρηση  της  τάξης  κατά  τη

διάρκεια  της  παραμονής  τους  στο  σχολείο  και  κατά  την  πραγματοποίηση

εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο

με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, προσπαθούν να

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την

υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.

 Σέβονται  την  προσωπικότητα,  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  και  τις  κοινωνικές,

πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά. 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του

σχολείου  από  την  προηγούμενη  ημέρα  ή  αυθημερόν  πριν  από  τις  8  π.μ.  Σε

περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.

Αναφέρουν  στον  Διευθυντή  του  σχολείου  κάθε  υποψία  που  έχουν  για  τυχόν

οικογενειακή  κακοποίηση  μαθητή  και  φροντίζουν  να  ενημερώνονται  για  άλλα

προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον

Σύλλογο Διδασκόντων  για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για

κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.

Αξιοποιούν τον σχολικό ιστότοπο με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους

γονείς.,  έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτό. 

Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις

απόψεις  όλων  των  συναδέλφων  χωρίς  να  υποτιμούν  το  διδακτικό  αντικείμενο

κανενός.

Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη

διαμόρφωση ήρεμου,  ευχάριστου και  συνεργατικού κλίματος  μέσα στο  σχολείο.

Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους.



Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και

να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη

σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει, επίσης, να καλλιεργείται ανάμεσα σε

αυτούς και τον Διευθυντή του σχολείου.

9. Ιστότοπος της σχολικής μονάδας

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστότοπο  στη βάση του Πανελλήνιου

Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ):  https://bloύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδοgs.sch.gr/dimkleid/  Για κάθε άλλη ιστοσελίδα

που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και

το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη. 

Υπεύθυνος για τη διαχείριση του είναι ο Διευθυντής του σχολείου.

Κάθε  εκπαιδευτικός  του  σχολείου  μπορεί  να  αναρτά  σε  συνεννόηση  με  τον

Διευθυντή,  στον  ιστότοπο  ό,τι  θεωρεί  σχετικό  με  το  εκπαιδευτικό  έργο  του

σχολείου. 

Με  ευθύνη  των  εκπαιδευτικών  μπορεί  να  γίνονται  αναρτήσεις  και  από  τους

μαθητές /τριες της τάξης τους. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης

έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές / τριες.  

Στον  ιστότοπο  του  σχολείου  αναρτώνται  ανακοινώσεις  που  επιθυμεί  να

δημοσιοποιήσει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.  

Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων

προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και  ακολουθεί  τις  σχετικές

οδηγίες του ΠΣΔ.

10. Σχολική Βιβλιοθήκη

Το σχολείο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1 (ΦΕΚ 3035/Β΄/09-07-

2021)  Υ.Α.  είναι  ενταγμένο  στο  Σύστημα  Δικτύου  Σχολικών  Βιβλιοθηκών  της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχ. έτος 2021-22.

Η λειτουργία της ορίζεται σύμφωνα με την  παρ. 3,  του κεφ. Γ, του άρθρου 8  της

Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 (Β 688) Υ.Α .  Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ένας/μία (1) ́688) Υ.Α .  Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ένας/μία (1)
εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, ο/η οποίος/α μπορεί να

συμπληρώνει  το  διδακτικό  του/της  ωράριο  προσφέροντας  έργο  στη  Σχολική

Βιβλιοθήκη   αφού έχει διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας

ως  προς  τις  διδακτικές  ανάγκες.  Μετά  την  επιλογή  του/της  Υπευθύνου/ης,  ο/η

Διευθυντής/τρια  της  σχολικής  μονάδας  κοινοποιεί  την  απόφαση  του  Συλλόγου

Διδασκόντων στην οικεία Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

https://blogs.sch.gr/dimkleid/


Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, περιοδικά ή CD  σε ποσότητες και για

όσες ημέρες ορίζεται από τον  υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Τα δανειζόμενα έντυπα ή υλικά της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή

κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με  καινούργια. 

11. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι  φυσικές  καταστροφές  παρουσιάζουν  αυξητική  τάση  τα  τελευταία  χρόνια  με

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται

κάθε  χρόνο  το  Σχέδιο  Ενεργειών  για  τη  διαχείριση  του  Σεισμικού  Κινδύνου  και

υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με

τον  Σύλλογο  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.

Διευκρινίζεται ότι 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.

Τέλος,  σε  καταστάσεις  πανδημίας  ή  ακραίων-επικίνδυνων  φαινομένων  οι

εκπαιδευτικοί,  μαθητές/μαθήτριες,  γονείς/κηδεμόνες,  Διευθυντές,  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.

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί

σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

Επισημαίνεται ότι το μνημόνιο Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών,

ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών

(Δ.Α.Ι.), καθώς και το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού

Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα, έχουν επικαιροποιηθεί και φυλάσσονται στο αρχείο

της σχολικής μονάδας.

11. Επικοινωνία με το Σχολείο



Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου είναι τα παρακάτω :

 Τηλέφωνο: 2333071206

 Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου

                                              Τ.Κ. 59032 – Κλειδί – Aλεξάνδρεια-   Ημαθία

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dim-kleid.ima.sch.gr

 Ιστότοπος: https  ://  bloύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδοgs  .  sch  .  gr  /  dimkleid  /   

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  τον  Διευθυντή  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  ενημερώνονται

ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

                                                   Κλειδί,   26 Σεπτεμβρίου 2022                               

                             Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου

                                            

Εγκρίνεται

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Αμανατίδης Νικόλαος

Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης

                     Γώτη Ευθυμία
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