
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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 στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και τη 
λειτουργία των δηµόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωµατώνει σύγχρονες 
αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρµοσµένος στις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και 
ευρύτερης κοινότητας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή, µε τη συµµετοχή όλων των µελών του Συλλόγου Διδασκόντων και στη 
συνέχεια συζητήθηκε εκ νέου και εγκρίθηκε από το Σχολικό Συµβούλιο της σολικής 
µονάδας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µε την έναρξη του σχολικού έτους 
κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεµόνες και αναρτάται µε την έναρξη του 
σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου, εφόσον υπάρχει. Μια συνοπτική µορφή 
του διανέµεται και συζητείται διεξοδικά µε όλους τους/τις µαθητές/µαθήτριες του 
Σχολείου. 

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

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

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

     Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας, περιλαµβάνει όρους και κανόνες, 
κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα 
µέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαµορφώνεται στο σχολείο ένα 
παιδαγωγικό και διδακτικό κλίµα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, µεθοδική και 
αποτελεσµατική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που 
προκύπτουν αντιµετωπίζονται από τα µέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις 
και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάµωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, 
και άλλων πρακτικών. 
     Βασικοί στόχοι του Κανονισµού είναι οι µαθητές/µαθήτριες να διαµορφώσουν 
την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη 



µαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η 
δηµιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η 
ενσυναίσθηση, ο αµοιβαίος σεβασµός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, ο σεβασµός όλων σε κοινούς συµφωνηµένους κανόνες, η 
περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της 
ισότητας, της αλληλεγγύης και της δηµοκρατίας. 
     Μέσω των συµφωνηµένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισµού του Σχολείου 
µας επιδιώκεται: 
• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγµατοποιείται µε 
επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συµµετοχή όλων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
• Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίµα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε µαθητή/µαθήτριας αλλά και όλων των µελών της σχολικής κοινότητας. 
• Να διασφαλίζεται η σωµατική και ψυχική υγεία όλων των µελών της σχολικής 
κοινότητας. 
• Να δηµιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών 
διδασκαλίας, µάθησης και εργασίας. 
 
 
2.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Λειτουργία 
Η προσέλευση των µαθητών γίνεται στις 08.00΄ µε 08.15΄ καθηµερινώς. Το 

σχολείο µας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 π.µ. µε σύνταξη και προσευχή και 
συµπληρώνει τις 6 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 13.15 µ.µ η πρωινή 
λειτουργία και στις 16.00΄ η λειτουργία του Ολοήµερου. Οι εφηµερεύοντες 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους στις 8.00 π.µ. 
Όλοι οι µαθητές και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί της 1ης ώρας του ωρολογίου 

προγράµµατος οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή, που γίνεται 
στο προαύλιο του σχολείου. Οι µαθητές που δε θα βρίσκονται στην πρωινή σύνταξη, 
θα γίνονται δεκτοί το αργότερο µέχρι τις 08:25. Για τους µαθητές που προσέρχονται 
αργότερα από τις προαναφερόµενες ώρες θα πρέπει οι γονείς τους να τηλεφωνούν 
στο σχολείο και να ενηµερώνουν για την καθυστέρηση, διότι σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία οι πόρτες κλείνουν στις 08.15 µε την ευθύνη του διευθυντή και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος να ακούσει το κουδούνι του αργοπορηµένου 
παιδιού, υπάρχει ο κίνδυνος να περιµένει για πολλή ώρα έξω το παιδί. 
Η ώρα του µαθήµατος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

τάξεις που κάνουν µάθηµα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους µαθητές. 
Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι δικαίωµα και υποχρέωση 
των µαθητών-τριών. 
Δεν επιτρέπεται η παραµονή γονέων ή οποιουδήποτε προσώπου ξένου στη 

µαθητική κοινότητα στο χώρο του σχολείου σε όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων. Η 
προσέλευση Γονέων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο χώρο του σχολείου θα 
πρέπει να γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους εκπαιδευτικούς ή στον 
προκαθορισµένο χρόνο επίσκεψης, έτσι όπως έχει οριστεί µε σχετική απόφαση του 



Συλλόγου Διδασκόντων ή από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του κάθε τµήµατος. Σε 
κάθε έκτακτη περίπτωση Γονείς γίνονται δεκτοί µετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 
Οι εκπαιδευτικοί των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του σχολείου συνοδεύουν και 

παραδίδουν τους µαθητές στην ανατολική εξώπορτα του αύλειου χώρου του σχολείου 
ή στην πόρτα εισόδου του κτιρίου του παλαιού κτιρίου, ανάλογα µε την αίθουσα 
διδασκαλίας. Σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας και µόνον όταν κρίνεται αναγκαίο 
από το σχολείο θα επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο σχολείο. 
Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος ο εφηµερεύων εκπαιδευτικός δεν επιτρέπει: 
• Την έξοδο µαθητών από το Σχολείο.  
• Την είσοδο και παραµονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη 

σχολική κοινότητα. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυµεί να επικοινωνήσει µε µαθητή 
του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στον εκπαιδευτικό υπηρεσίας ή στο Διευθυντή 
και ο µαθητής θα ειδοποιηθεί. 
Οι µαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, για 

λόγους υγιεινής, καλαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισµού. 
Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν τρόφιµα ή αναψυκτικά στις αίθουσες. 
Κατά την αναµονή των µαθητών στο κυλικείο για να ψωνίσουν, τηρείται 

υποχρεωτικά σειρά προτεραιότητας, την οποία κανένα παιδί δεν πρέπει να 
παραβιάζει. 
Οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας παραµένουν στους χώρους ευθύνης τους σε όλη τη 

διάρκεια του διαλείµµατος. 
Οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να αναφέρουν στο διευθυντή 

οποιαδήποτε απρεπή συµπεριφορά ή φθορά των χώρων που εποπτεύουν κατά τη 
διάρκεια του διαλείµµατος. 

 
Οι εκπαιδευτικοί: 

• Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος να µεριµνούν 
για την αποµάκρυνση όλων των µαθητών από τις αίθουσες , οι οποίες παραµένουν 
κλειδωµένες σε όλη τη διάρκεια του διαλείµµατος. 

• Αποχωρούν από την τάξη συνοδεία των µαθητών του τµήµατος και τους 
συνοδεύουν στην αυλή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

• Επιµελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειµένων τους µε τη χρήση 
κατάλληλων εποπτικών και ψηφιακών µέσων. 

• Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείµµατος των µαθητών. 
• Προσέχουν το ύφος και τη µορφή της γλώσσας που χρησιµοποιούν και 
συµπεριφέρονται µε σεβασµό στους µαθητές. 

• Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος έχουν απενεργοποιηµένα τα κινητά τους 
τηλέφωνα, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων της εγκυκλίου 
Φ.25/103371/Δ1/22-6-2018. 

• Οφείλουν, και όταν ακόµη δεν είναι εφηµερεύοντες, να ελέγχουν τους µαθητές, 
όταν αντιλαµβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους. 



• 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. 

• 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. 

• Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθηµα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής 
συνείδησης, υπευθυνότητας και ευθύνης στους µαθητές. 

• Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, 
πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του µαθητή. 

• Αναφέρουν στον/τη Διευθυντή/ντρια κάθε υποψία που έχουν για τυχόν 
κακοποίηση µαθητή. 

• Φροντίζουν να ενηµερώνονται για τυχόν χρόνια 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. 

• 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. Τις µεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αµοιβαίος 
σεβασµός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη 
επικοινωνία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Αρµοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης 
 
Οι µαθητές του σχολείου είναι υποχρεωµένοι για οποιοδήποτε πρόβληµα να 

απευθύνονται πρώτα στον υπεύθυνο τµήµατος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτό 
κρίνεται σκόπιµο, στον διευθυντή. 

 
1. Ο/Η Διευθυντής-τρια: 

• Είναι υπεύθυνος/η µαζί µε τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική 
των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των µαθητών. 

• Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 
εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ηµερήσιο πρόγραµµα διδασκαλίας, αναθέτοντας 
την ευθύνη της τάξης σε διαθέσιµο εκπαιδευτικό ή κατ' άλλον τρόπο και πάντα 
σύµφωνα µε το γράµµα και το πνεύµα της κείµενης νοµοθεσίας. 



• Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράµµατος µε γνώµονα την 
αποδοτική λειτουργία του. 

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

2.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

     Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και 
αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων 
(Σ.Δ.) κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας. Ο τρόπος 
λειτουργίας και τα καθήκοντά του περιγράφονται στα Άρθρα 37-41 της Υ.Α. 
Φ.353.1./324/105657/Δ1, στο ΦΕΚ 1340/Β/2002.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Συνεργασία της Σχολικής Κοινότητος 
 
Το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης θεωρεί πρωταρχικό στόχο του την καλή 

συνεργασία µεταξύ µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεµόνων του σχολείου. Ο 
σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου συνεργάζεται µε το Σύλλογο Γονέων, ο οποίος 
µεταφέρει αιτήµατα, ανησυχίες και προβληµατισµούς της ευρύτερης σχολικής 
Κοινότητας. Ο σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου χαράζει και κρίνει την ετήσια 
πορεία του Σχολείου, όπως επίσης εξετάζει και αποφασίζει για τον τρόπο επίλυσης 
προβληµάτων ή την διεκδίκηση σοβαρών αιτηµάτων. 
Βασικός κανόνας για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασµός 

της προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώµης, η ευπρέπεια στη συµπεριφορά, η 
εµφάνιση, ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του σχολικού 
χώρου από όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το Ν.1566/85 Αρ. 51, σε κάθε δηµόσιο σχολείο 

λειτουργεί σχολικό συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον  
1. σύλλογο των διδασκόντων,  
2. τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου γονέων  
3. και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. 

 Έργο του σχολικού συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του 
σχολείου µε κάθε πρόσφορο τρόπο , η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων 
και οικογενειών των µαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 
Πρόεδρος του σχολικού συµβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό 
συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη του είναι παρόντα. 
 
 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Καθαριότητα του Σχολικού Χώρου 
 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η 

οποία προσφέρεται από τις καθαρίστριες του σχολείου. Οι καθαρίστριες 
υποχρεούνται να εκτελούν καθηµερινά το έργο που τις έχει ανατεθεί: 

• α) σκουπίζουν, καθαρίζουν όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και 
εξωτερικά, τη βιβλιοθήκη, το γραφείο του Δ/ντή, των εκπαιδευτικών, τις τουαλέτες, 
τους διαδρόµους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις καρέκλες, 
τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των εκπαιδευτικών, τα βιβλία, τους βιβλιοστάτες, 
τους φοριαµούς, τα τζάµια κ.λ.π. 

• β) Το πλύσιµο των δαπέδων µε νερό γίνεται καθηµερινώς 
• γ) Οι τουαλέτες καθαρίζονται καθηµερινά µετά από το πρώτο διάλειµµα και στο 

τέλος του ωραρίου, όπως και όποτε για οποιοδήποτε λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Οι µαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της 

αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τµήµα τους, όπως και των Κοινόχρηστων χώρων 
– διάδροµοι, αύλειος χώρος. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν είναι 
ευθύνη των µαθητών του Τµήµατος δηλώνονται στη Διεύθυνση, η οποία είναι 
υποχρεωµένη να µεριµνήσει για την αποκατάστασή τους. 
Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεµµένη φθορά (π.χ. γράψιµο µε µαρκαδόρο σε 

τοίχο): 
1. Ενηµερώνεται ο κηδεµόνας του από τη διεύθυνση. 
2. Συζητείται η πράξη του σε συζήτηση µε τον-τους κηδεµόνα-ες του και γίνεται 
προσπάθεια να µην επαναληφθεί στο µέλλον παρόµοια πράξη. 
Οι µαθητές είναι συνυπεύθυνοι για την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι 

των αιθουσών, των διαδρόµων, των τουαλετών και της αυλής του σχολείου πρέπει να 
παραµένουν καθαροί. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Συµπεριφορά µαθητών 
 
Διδάσκοντες και διδασκόµενοι έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις που 

προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στη σχολική κοινότητα. 
1. Η συµπεριφορά των µαθητών διέπεται από τους νόµους και τον εσωτερικό 

κανονισµό του σχολείου, πάντα όµως µε κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές: 
     Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής διαχείρισης 
των µαθητών, και φροντίζουν να µην διαταράσσεται η ησυχία και το ήρεµο κλίµα 
στην αίθουσα διδασκαλίας.  
    2.  Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων των µαθητών που παρουσιάζουν 
σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες ή/και προβλήµατα συµπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός 
της τάξης συνεργάζεται µε τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, τον 
εκπαιδευτικό του Τµήµατος Ένταξης, τους γoνείς/κηδεµόνες των µαθητών, τον 
Σχολικό Σύµβουλο Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τις υποστηρικτικές 
δοµές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ και τις προβλεπόµενες 
δοµές από το εκάστοτε υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο) καθώς και τις αρµόδιες 



υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και υποστήριξη των παιδιών και των 
οικογενειών. Η αλλαγή περιβάλλοντος του µαθητή είναι µέτρο παιδαγωγικού ελέγχου 
και µπορεί να γίνει µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν πρόκειται για 
αλλαγή τµήµατος ή µε τη συναίνεση του γονέα/κηδεµόνα, όταν πρόκειται για αλλαγή 
σχολείου, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 79/2017, Αρθ.14, παρ.5.                               
     3. Οι µαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός 
του σχολικού χώρου ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής-επεξεργασίας εικόνας 
και ήχου. Στην εξαιρετική περίπτωση που µαθητής χρειάζεται να φέρει κινητό 
τηλέφωνο, υποχρεούται να το παραδώσει στο διευθυντή του σχολείου για φύλαξη. Οι 
µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν, σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο στο 
γραφείο της διεύθυνσης. 
     4.  Οι µαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά 
πάσης φύσεως άσεµνου περιεχοµένου, ή αντικείµενα πολύτιµα ή επικίνδυνα. 
    5.  Η φοίτηση των µαθητών είναι υποχρεωτική και η συµµετοχή τους σε όλες τις 
εκδηλώσεις πρέπει να είναι ενεργός και συστηµατική. Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, 
θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους), καθώς και οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις αποτελούν µέρος της σχολικής ζωής και συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατική πραγµάτωση του εκπαιδευτικού έργου, γι’ αυτό οι µαθητές 
απουσιάζουν από αυτές µόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση υπονοµεύει 
το εκπαιδευτικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο των µαθητών. Σε περίπτωση 
απουσίας µαθητή οι γονείς οφείλουν να ενηµερώνουν έγκαιρα το Σχολείο (είτε 
τηλεφωνικά είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Αλλά και ο/η υπεύθυνος/η 
εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να επικοινωνεί µε την οικογένεια, όταν πρόκειται για 
µακρόχρονη ή επαναλαµβανόµενη απουσία µαθητή. 
     6. Η εµφάνιση των µαθητών στο σχολικό χώρο πρέπει να είναι κόσµια και 
ευπρεπής. Στα διαλείµµατα δεν επιτρέπεται να επιδίδονται σε οµαδικά αθλήµατα 
όπως ποδόσφαιρο ή καλαθόσφαιρα, όπως επίσης και σε ζωηρό κυνηγητό το οποίο 
ενέχει κινδύνους για τη σωµατική ακεραιότητα και ασφάλεια των µαθητών-τριών.  
     Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι µαθητές 
να µάθουν να αναλαµβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι, 
ενεργοί και ευαισθητοποιηµένοι πολίτες.  

 
3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

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

2. Η τήρησή του από τους µαθητές/τις µαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς/κηδεµόνες, µε αµοιβαίο σεβασµό στον διακριτό θεσµικό ρόλο 
τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρµογή, αποτελεί 
προϋπόθεση της εύρυθµης λειτουργίας του Σχολείου.  

3. Είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο µπορεί το Σχολείο να οικοδοµήσει για να 
πετύχει τους στόχους και το όραµά του.  

4. Θέµατα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισµό, 
αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του 



Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον 
Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύµφωνα µε τις αρχές 
της παιδαγωγικής επιστήµης και την εκπαιδευτική νοµοθεσία, σε πνεύµα 
συνεργασίας µε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας.  

5. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.  

                                                                                    Νεάπολη, 07/09/2021 
 
 

Ο Διευθυντής  
 

Γεώργιος Δήµου 

 

Εγκρίνεται 
 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  
(οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

σχολείου) 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………
…………… 
Ηµεροµηνία: 

……………………………………………
……. 

 

 
Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………
…………… 
Ηµεροµηνία: 

……………………………………………
……. 

 
 


