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 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 τριών (3) μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, έναν (1) εκπρόσωπο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των δύο (2) εκπροσώπων 
του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
     Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε 
όλους του γονείς/κηδεμόνες.               
     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 σχολικός κανονισμός δεν έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός καθηκοντολογίου αλλά 
συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον, το χρόνο, την παιδαγωγική και  τις ιδιαίτερες συνθήκες.  Όσο 
οι παράγοντες αυτοί θα αλλάζουν, ο κανονισμός  θα προσαρμόζεται, θα εμπλουτίζεται και θα 
τροποποιείται  μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών 
της σχολικής κοινότητας. 

 Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας

    Η φιλοσοφία του σχολείου είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και 
αυτογνωσία και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό που διαθέτουν με βασικές αρχές τον 
αυτοσεβασμό, τον σεβασμό προς τους άλλους και το περιβάλλον και την εκτίμηση της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας μέσα στην κοινότητά τους.
    Όραμά μας, πέρα από τη μέριμνα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών, 
είναι να φτιάξουμε ένα σχολείο ανθρώπινο, δημοκρατικό, χαρούμενο, όπου όλα τα παιδιά έχουν ίσες 
ευκαιρίες μάθησης και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας να είναι 
τέτοιος που να προάγει την καλλιέργεια και την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας, στο 
γνωσιολογικό, στον συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα.
    Οι μαθητές να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους δυνατότητες, ώστε να μάθουν 
πώς να μαθαίνουν, πώς να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πώς να συνεργάζονται και να 
συνυπάρχουν με τους άλλους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
      Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που να καλλιεργεί την ασφάλεια, την αποδοχή και την αναγνώριση 
και το κάθε παιδί θα γεύεται την επιτυχία και τη χαρά.

 1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
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    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/τριες 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. 
     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

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 16:00  

   Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 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

Α΄ Προσέλευση - Καθυστερημένη προσέλευση 

 Η άφιξη των μαθητών γίνεται από τις 8:00΄ μέχρι στις 8:15. (φορώντας τη μάσκα τους)
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 Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του 
Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν 

 Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 Οι μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο προσέρχονται στο σχολείο 

συνοδευόμενοι από τον σχολικό τροχονόμο.
 Οι γονείς που χρησιμοποιούν τροχοφόρα θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και να υπακούν στις υποδείξεις του Σχολικού Τροχονόμου.
 Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/τριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:15.
 Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει  δικαιολογημένα (π.χ. επίσκεψη σε γιατρό), 

έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του, με τη σύσταση αυτό να γίνει στην 
αλλαγή της  διδακτικής ώρας (09.00) ή ακόμη καλύτερα στο διάλειμμα (09.40).

Β΄ Αποχώρηση μαθητών/τριών-Αποχώρηση μαθητών/τριών (Ολοήμερου Προγράμματος) - 
Αποχώρηση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου

 Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται  κατά τμήματα (φορώντας τη μάσκα τους) στις 13:15. 
 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 10 

λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων. 
 Οι μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο συνοδεύονται από τον σχολικό 

τροχονόμο..
 Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα συνοδεύουν τους μαθητές/τριε του 

τμήματος  στην έξοδο.
 Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή στο ολοήμερο πρόγραμμα, η αποχώρηση για το τρέχον σχολικό 

έτος γίνεται στις 15:00.
 Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν 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. 

 Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον 
γονέα/κηδεμόνα τους και δεν φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών 
και παραμένουν έξω από την είσοδο 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. 

 Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής 
δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες, το self-test θα 
πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από 
την προσέλευση στο σχολείο

    Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, τόσο η προσέλευση όσο και η αποχώρηση των 
μαθητών/τριών γίνεται από διαφορετικές εισόδους/εξόδους και συγκεκριμένα:
    Οι τάξεις Α, Β, Γ και οι μαθητές που μεταφέρονται με λεωφορείο από την  κεντρική είσοδο του 
σχολείου μαζί τα μεγαλύτερα αδέλφια των Δ, Ε, και ΣΤ τάξεων.
     Οι τάξεις Δ, Ε, και ΣΤ από την πίσω είσοδο (είσοδο Νηπιαγωγείου). 
     Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να στέκονται σε απόσταση από τις εξόδους, να κρατούν 
αποστάσεις και να αποχωρούν αμέσως μετά την παραλαβή του μαθητή/ τριας για να μη γίνεται 
συνωστισμός.
Επισήμανση: Πριν από τις 8:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15 δεν υπάρχει στο 
σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο 
δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς τη δική σας επιτήρηση, έξω από την πόρτα.
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III.  Άδεια εισόδου-χρήση ηλεκτρονικών, παιχνιδιών, κινητών,  μεταφορά  
μαθητών/τριών  

 Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/τριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια 
στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει 
δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια. 

 Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν πρώτες βοήθειες σε μαθητές, που έχουν ανάγκη αλλά όχι 
φαρμακευτική αγωγή. Όπου αυτό είναι απαραίτητο γίνεται απ’ τους γονείς ή πρόσωπο που θα 
υποδειχτεί απ’ αυτούς.

 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή κάμερας ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
 Δεν φέρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας, γιατί σε περίπτωση απώλειας ή 

φθοράς τους δεν ευθύνεται το σχολείο.
 Οι μαθητές/τριες που μεταφέρονται  από και προς το σχολείο με σχολικά λεωφορεία , μέσα στο 

λεωφορείο δεν μετακινούνται, δεν αλλάζουν θέσεις, υπακούν στον συνοδό, απευθύνονται σ’ 
αυτόν με σεβασμό, σέβονται την ξένη περιουσία και επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται με τάξη και 
ευπρέπεια που αρμόζει σε μαθητές. Κάθε αποδεδειγμένη ζημιά στο μέσο μεταφοράς θα βαρύνει 
τον γονέα του μαθητή που την προκάλεσε.

 Σε καμία περίπτωση η συμπεριφορά και οι πράξεις του μαθητή δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλειά του και των άλλων μαθητών. Μια τέτοια στάση εκθέτει τον εαυτό του, την 
οικογένειά του και το Σχολείο. Μαθητές των οποίων η κατοικία είναι σε απόσταση μικρότερη 
των 1.200 μ. από τον τόπο κατοικίας δεν δικαιούνται μεταφοράς.
Ειδικά για φέτος οι μαθητές/τριες που μεταφέρονται από και προς το σχολείο με σχολικά 
λεωφορεία, συστήνεται η τοποθέτησή τους σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Η 
συστηματική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από όλους τους επιβαίνοντες 
είναι απαραίτητη. Στα σχολικά λεωφορεία συνιστάται να υπάρχουν ανοικτά παράθυρα όσο 
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση λεωφορείου με 
παράθυρα που δεν ανοίγουν, να επιλέγεται ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα (όχι 
ανακύκλωση), εάν είναι δυνατόν από σημεία της οροφής.

IV. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

   Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του 
ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύντριας.
     Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως 
εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του 
σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα 
γνωστικά αντικείμενα. 

 3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή                                                               .
  Ι. Φοίτηση  

   Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό η 
συμμετοχή των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η φοίτηση είναι 
υποχρεωτική και παρακολουθείται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος καταγράφει 
τις καθημερινές απουσίες. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς λόγο δυσχεραίνει το σχολικό έργο 
και οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη 
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απέναντι στο σχολείο και στην πολιτεία, για την φοίτηση των μαθητών, φέρουν σύμφωνα με το νόμο 
οι γονείς/κηδεμόνες τους.
   Για να ολοκληρωθεί η φοίτηση θα πρέπει ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση (αν απουσιάσει 
αδικαιολόγητα για διάστημα μεγαλύτερο του μισού έτους) επαναλαμβάνει την τάξη.
   Η φοίτηση των εγγεγραμμένων στο Ολοήμερο είναι υποχρεωτική και πρέπει να τηρείται η ώρα 
αποχώρησης όπως έχει δηλωθεί από τους γονείς. Η συμπλήρωση 15 συνεχόμενων απουσιών έχει ως 
συνέπεια τη διαγραφή του μαθητή από το Ολοήμερο.
   Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.
   Σε περίπτωση που η απουσία οφείλεται σε ασθένεια, η επιστροφή στο σχολείο προϋποθέτει πλήρη 
ίαση.
   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 
για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ'.
   Βασικό καθήκον κάθε μαθητή είναι η μελέτη. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να μελετούν στο σπίτι 
τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα – ωράριο μελέτης.
   Για τους μαθητές που κατ’ εξακολούθηση έρχονται αδιάβαστοι και δεν ενδιαφέρονται για τα 
μαθήματά τους κι εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, 
ενημερώνονται οι κηδεμόνες των μαθητών. Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό δυναμικό του 
σχολείου αναζητούνται λύσεις.

Υποστήριξη των μαθητών της σχολικής μονάδας
    Όλοι οι μαθητές έχουν κάπου τα δυνατά τους σημεία. ... αλλά μαθαίνουν με διαφορετικούς 
τρόπους σε διαφορετικές στιγμές και επειδή όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν, απαιτείται 
διδασκαλία, που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών και ιδιαίτερα 
αυτών που παρουσιάζουν μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες.
     Το σχολείο μέσα από τις δομές στήριξης που διαθέτει, Τμήμα Ένταξης, Ε.Δ.Υ., παρέχει 
πρόσθετη στήριξη σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες, να 
βελτιωθούν σύμφωνα με τις ειδικές ικανότητες, δυνατότητες και ενδιαφέροντά τους
   Η Ε.Δ.Υ. αναλαμβάνει διερευνητικό αξιολογικό και υποστηρικτικό έργο για τους
μαθητές/τριες του σχολείου που παρουσιάζουν μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες.
Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και όλες τις δημόσιες 
δομές υποστήριξης για θέματα αρμοδιότητάς της και ιδιαίτερα για την εφαρμογή στοχευμένων 
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε ατομική και ομαδική βάση και παρέχει 
ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές και γονείς που απευθύνονται σ’ αυτή.

II. 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/τριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να 
διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

ΙΙΙ. Διάλειμμα 

    Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο (για φέτος στον χώρο 
που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη), αφού πάρουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται και οι αίθουσες 
κλειδώνουν  με ευθύνη του διδάσκοντα.(Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι αίθουσες δεν 
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κλειδώνουν προκειμένου να αερίζονται επαρκώς και να απολυμαίνονται οι επιφάνειες από την 
καθαρίστρια.) 
    Κανένας και για κανένα λόγο δεν μένει στην αίθουσα μόνος του. Όταν επικρατούν δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες παραμένουν στο στεγασμένο χώρο του ισογείου. (Για φέτος, το διάλειμμα γίνεται 
στις στεγασμένες βεράντες , ακριβώς έξω από κάθε τμήμα. Μόνο οι τάξεις Β΄και Γ΄ κατεβαίνουν 
στο ισόγειο στους χώρους έξω από το κυλικείο, που δεν λειτουργεί, και τα γραφεία αντίστοιχα.)
    Το διάλειμμα είναι χρόνος ικανοποίησης ατομικών αναγκών, αλλά και παιχνιδιού και ανάπτυξης 
κοινωνικών σχέσεων. Οι μαθητές/τριες παίζουν και συζητούν χωρίς να τσακώνονται και για 
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς .
   Με τη λήξη του διαλείμματος οι μαθητές συντάσσονται σε γραμμές και με τη συνοδεία του 
εκπαιδευτικού με τον οποίο έχουν μάθημα πηγαίνουν στις αίθουσες. (Για φέτος δεν συντάσσονται 
σε γραμμές)

IV.  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 ότι 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.
    Για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εκπαιδευτικούς των 
τμημάτων. 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

Η Διευθύντρια

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/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 μαθητών/τριών. 

 Επικοινωνεί με τους μαθητές και απευθύνεται σε αυτούς με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για 
όποιο ζήτημα προκύπτει.                                                                                              

 Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 
ανάμεσα στο Σχολείο και την Οικογένεια, με στόχο πάντα το όφελος των μαθητών.
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Οι εκπαιδευτικοί

 Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουν το μάθημά τους με διδακτική 
αρτιότητα και σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη της διδακτικής και της παιδαγωγικής 
επιστήμης.

 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. 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες τους.                                                                              

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

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

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

 Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, οι οποίες γίνονται με 
ευθύνη του σχολείου.                                                                                                       

  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/τριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές 
ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

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

 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.  

 Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις 
όλων των συναδέλφων. Με την  συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση 
θετικού, ήρεμου, ευχάριστου, εποικοδομητικού και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. 
Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις 
χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.  

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. 
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 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 

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

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 
σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.  

  Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφόρων 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. 

Γονείς και κηδεμόνες

   Παρακινήστε τα παιδιά σας να σέβονται τη σχολική περιουσία και να φροντίζουν για την ποιότητα 
του σχολικού χώρου. Τα παιδιά πρέπει με τη βοήθεια όλων μας να καταλάβουν ότι οι αίθουσες 
διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας είναι περιουσία όλων μας. Η 
καταστροφή τους αποδυναμώνει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και εθίζει τα παιδιά στην αντίληψη 
της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
   Προσπαθήστε να μην αντιδράτε «εν θερμώ», όταν τα παιδιά σας μεταφέρουν πληροφορίες για 
προβλήματα που προέκυψαν με συμμαθητές τους ή με τους δασκάλους τους. Να θυμάστε πάντα ότι 
η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα. Μην προσπαθείτε να λύνετε εσείς τις όποιες διαφορές προκύπτουν 
μεταξύ των παιδιών. Συνεργαστείτε με το δάσκαλό του παιδιού σας και αυτός με τις γνώσεις και την 
εμπειρία του θα εξετάσει τη σημαντικότητα «του προβλήματος» και θα πάρει τα κατάλληλα 
παιδαγωγικά μέτρα.
     Δεν επιτρέπεται σε κανέναν σας, ως γονείς και κηδεμόνες, αλλά και γενικότερα, σε κανένα 
ενήλικο άτομο να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί παιδί στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει 
οποιοδήποτε πρόβλημα, ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια οι οποίοι θα 
φροντίσουν να επιλυθεί κατά το δυνατόν το θέμα .
     Ποτέ δεν δεχόμαστε τη σωματική βία ως μέσο επίλυσης των διαφορών μας. «Αν σε χτυπήσουν, 
χτύπα και εσύ» είναι μια παραίνεση που ποτέ δεν πρέπει να δίνετε στα παιδιά σας. Πρέπει όλοι να 
μάθουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν τον διάλογο ως μέσο επίλυσης των διαφορών και όχι τη 
βία σε οποιαδήποτε μορφή της. 
    Σας συστήνουμε να βοηθάτε τα παιδιά θέτοντας σε αυτά όρια με αγάπη και κατανόηση αλλά και 
με σεβασμό στο θεσμό του σχολείου, έχοντας στο νου, πάντοτε, ότι η οικογένεια αποτελεί τον κύριο 
και βασικότερο παράγοντα αγωγής και ανατροφής των παιδιών. 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος - Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
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    Βασικό  στόχο της σχολικής κοινότητας, για την επιτυχία του παιδαγωγικού έργου, αποτελεί η 
ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων 
    Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αφιερώνουν χρόνο και συζητούν  τακτικά με τα 
παιδιά σχετικά με τη συνεργασία και τη συνύπαρξη τους στο σχολείο και για τον τρόπο επίλυσης 
τυχόν συγκρούσεων και διαφόρων προβλημάτων.
    Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου αποτελούν αντικείμενο 
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια 
του σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων και την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου 
να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματος
   Στο σχολείο μας έχει συσταθεί Ο.Δ.Π. η οποία μαζί με την Ε.Δ.Υ., είναι αρμόδιες για τη 
διαχείριση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες και ενδεδειγμένες 
ενέργειες και δράσεις, για την επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά τους μαθητές/τριες, ώστε τα 
φαινόμενα αυτά να μην επαναληφθούν.
    Επίσης, αν κριθεί απαραίτητο ζητείται βοήθεια και άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη 
γνώμη του γονέα/κηδεμόνα.
    Το σχολείο ως φορέας αγωγής λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι 
κάθε πράξη τους έχει συνέπειες ανάλογες με τη σοβαρότητά της, να μάθουν να αναλαμβάνουν τη 
ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.  
   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.
   Τέλος στην παιδαγωγική διαδικασία περιλαμβάνονται δράσεις ευαισθητοποίησης των 
μαθητών/τριών για όλο το φάσμα των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά προβλέπονται από τις διεθνείς 
συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία π.χ. σεβασμός της διαφορετικότητας, αποφυγή ρατσισμού, 
ξενοφοβίας, πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και 
σχολικού εκφοβισμού.
.
VII.  Άλλα θέματα

Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης
    Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας 
με την εποπτεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
    Κάθε μαθητής/τρια να δανειστεί βιβλία, για όσες ημέρες ορίζεται από τον κανονισμό της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης.
    Τα δανειζόμενα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ο/η 
μαθητής/τρια οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούρια.

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

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 
     Σύμφωνα με 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.

Φαρμακευτική αγωγή
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    Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό 
σκεύασμα εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για:
 α) αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και
 β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται τα παιδιά ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το 
οποίο  μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική τους εξέλιξη

Λειτουργία Ολοήμερου
    Οι μαθητές που μένουν στο Ολοήμερο, καλό θα ήταν να έχουν κάθε μέρα κανονικό φαγητό το 
οποίο θα τοποθετείται στο ψυγείο μόλις έρχονται στο σχολείο. Το φαγητό θα πρέπει να είναι σε 
δοχείο που θα μπορεί να ζεσταίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων. Το δεκατιανό τους  θα πρέπει να το 
έχουν μέσα στην τσάντα τους γιατί η τραπεζαρία παραμένει κλειστή μέχρι την ώρα του φαγητού στο 
Ολοήμερο  

Λειτουργία Κυλικείου 
     Επειδή στο σχολείο μας δεν λειτουργεί κυλικείο θα πρέπει οι μαθητές/τριες να έχουν μαζί τους 
κολατσιό για να τρώνε στα διαλείμματα, που καλό θα είναι να εναρμονισμένο με τους κανόνες της 
υγιεινής διατροφής.

Λοιποί Εργαζόμενοι της Σχολικής Μονάδας – Βοηθητικό Προσωπικό
   Το βοηθητικό προσωπικό (επιστάτες, καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες) οφείλει να
βρίσκεται στο χώρο του σχολείου το καθορισμένο ωράριο και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά 
του. Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο βοηθητικό προσωπικό για ό,τι σχετίζεται με το έργο 
του, αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στο/η Διευθυντή/ντρια και εκείνος/η φροντίζει για τα 
περαιτέρω. Οι καθαρίστριες οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους 
μαθητές και να κρατούν την αποθήκη πάντα κλειδωμένη, ενώ απευθύνονται στον/η Διευθυντή/ντρια 
για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δέχονται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο τους 
μόνο από αυτόν/ή. Το βοηθητικό προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται στους μαθητές, τους γονείς 
τους και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά 
του.

   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 Σύλλογό 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 στο δάσκαλο/στη δασκάλα 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: 
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 Στην αρχή του διδακτικού έτους για ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του 
Σχολείου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του Σχολείου καθώς και τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία από το σπίτι.

 Μία φορά τουλάχιστον τον μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ημέρα 
και ώρα συνάντησης για θέματα που αφορούν την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους. 
Δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο αξιολόγησης και γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών για τα 
παιδιά π.χ. δυνατότητες, αδυναμίες, ενδιαφέροντα, κ.τ.λ. 

 Στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους, για την παραλαβή της βαθμολογίας των 
μαθητών και για ατομική ενημέρωση.

 Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών
 Κάθε φορά που ο/η εκπ/κός της τάξης ή η Διευθύντρια κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.
 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου 
 Στις ειδικές συγκεντρώσεις γονέων/κηδεμόνων.

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν 

 Να προσέρχονται στο σχολείο έχοντας σαφή, ξεκάθαρο και διακριτό τον ρόλο τους. 
 Να φροντίζουν για τη έγκαιρη προσέλευση και παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και 

παραμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία 
προσέλευσης- αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί 
κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών /τριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά 
και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 Να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές αλλά και 
παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, ώστε να ενημερώνονται για θέματα  του 
Σχολείου. 

 Να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά 
στη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

 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 σημειωμάτων ή/και 
βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λ.π

 Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όποιος από τους γονείς έχει την κηδεμονία του μαθητή (με 
προσωρινή επιμέλεια είτε δικαστική απόφαση), οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.

 Σε περίπτωση μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης απουσίας μαθητή, είναι απαραίτητο να 
ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2227031481) είναι στη διάθεση 
των γονέων για οποιαδήποτε ενημέρωση. 

 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. 

 Γονείς- κηδεμόνες ή ενήλικες που για κάποιο λόγο εισέρχονται στο σχολείο, οφείλουν να 
δηλώσουν τον λόγο της παρουσίας τους στο διδακτικό προσωπικό του Σχολείου ή στη 
Διευθύντρια και περιμένουν στον προθάλαμο του γραφείου χωρίς να περιφέρονται στους 
άλλους χώρους του Σχολείου. (Ειδικά για φέτος απαγορεύεται η είσοδος σε όλους, λόγω 
πανδημίας. Η είσοδος τρίτων στο χώρο του Σχολείου επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και 
αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση,)

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 
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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 τον Διευθυντή/Διευθύντρια, 
Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την 
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
    Σκοπός του Συλλόγου είναι συνεργασία με το σχολείο για την επίλυση προβλημάτων, που 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους γονείς και στον 
Σύλλογο Διδασκόντων.
     Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Συλλόγου των 
εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της λειτουργίας, των 
ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα επηρεάζονται από την καλή 
συνεργασία των εκπαιδευτικών, της Διευθύντριας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
     Η άριστη συνεργασία με την διοίκηση του σχολείου, συντελεί ώστε να υπάρχει
επικοινωνία και ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς ο Διευθυντής μπορεί πραγματικά να
προσφέρει πολλά στους μαθητές και να επιλύει προβλήματα εκμεταλλευόμενος την
ευελιξία που έχει ο σύλλογος σε σχέση με την γραφειοκρατία που συνήθως απαιτείται για να 
οργανωθεί και να υλοποιηθεί κάθε τι μέσα στο σχολείο.

IV. Σχολικό Συμβούλιο

      Στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν:
α) Η Διευθύντρια του σχολείου, η οποία είναι η Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Η
Διευθύντριας αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας που καθορίζεται με
απόφαση της Διευθύντριας.
β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος
είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος του
οικείου Δήμου (οι οποίοι ορίστηκαν από το πρακτικό της αρίθμ. 17ης/20-9-2021 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου).
γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. (οι
οποίοι ορίστηκαν με την Πράξη 2/10-9-2021 του Συλλόγου Διδασκόντων).
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι
προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων.
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, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον
σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων

     Ένα ανοιχτό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων, −μαθητών/τριών, 
εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του.
     Η συνεργασία του σχολείου με όλους τους παραπάνω φορείς είτε στον τομέα της συντήρησης και 
του εξωραϊσμού του σχολείου είτε στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο του σχολείου.
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 5. Πολιτική προστασίας του σχολείου από πιθανούς κινδύνους        .

    Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά 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 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 από τον τελικό χώρο συγκέντρωσης.
   Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, 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. 
Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών
     Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί 
σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

 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, Χώρος 
συγκέντρωσης βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους 
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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 ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον 
κανονισμό του σχολείου.
Η Επικύρωση του κοινά συμφωνημένου Κανονισμού έγινε από το Σχολικό Συμβούλιο με την 
Πράξη: 1/13-10-2021

Λίμνη   18  Οκτωβρίου 2021

Η Διευθύντρια

Μαρία Πλέρου


		2021-10-18T15:28:20+0300
	Maria Plerou




