
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Δημοτικού Σχολείου Βάμου 

Σχ. έτος 2022-23 
 

          Σύνταξη και τήρηση του Κανονισμού 
 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου επιδιώκει να εξασφαλίζει τις      
προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο 
καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε 
φορά ως σχολική κοινότητα .  
Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του 
Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Η ακριβής 
τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 
Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων, 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.  
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους θα 
κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και θα αναρτάται στον ιστότοπο του 
Σχολείου. 

  
Λειτουργία του Σχολείου  

Ι. Διδακτικό ωράριο  

Υποχρεωτικό πρόγραμμα  

07.15-08.00 : Πρωινή Ζώνη 

08.00- 08:10 : Προσέλευση μαθητών/μαθητριών στο σχολείο.  

08:15  : Έναρξη  σχολικού προγράμματος  

13:15  : Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών/τριων.  

13.20-16.00 : Ολοήμερο πρόγραμμα  

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι από 08:00 έως 08:10.  
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση  είναι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.   

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία 

του προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλειδώνει στις 8:25. 



 

ΙΙ.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 

αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του 

σχολικού έτους.  

 

Σχολική Ζωή 

Ι, Φοίτηση  

1. Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική 

και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει 

τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του 

ΥΠΑΙΘ.  

2. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το 

σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά 

και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 

μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.  

3.Για τη 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' σύμφωνα με 

σχετική εγκύκλιο.  

4. Άδεια αναχώρησης από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων δίνεται μόνο 

για ανάγκη έκτακτης αποχώρησης (π.χ. ασθένεια ή σοβαρούς οικογενειακούς 

λόγους). Ο γονέας/κηδεμόνας  καλείται να προσέλθει στο σχολείο και να 

παραλάβει το παιδί του , αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο.  

5. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας  από το σχολείο, οι γονείς/κηδεμόνες  

ενημερώνουν  έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου για το λόγο της απουσίας 

του.  

 



 

 ΙΙ. Άφιξη και αποχώρηση μαθητών/τριών 

1. Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές 

και τις μαθήτριες στην  είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί 

αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των 

μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του 

σχολείου κανένας επισκέπτης.  

2. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η 

είσοδος του σχολείου. 

3. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται 

στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 

1ου διαλείμματος (09.40-10.00) και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού 

δίωρου.  

4. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την 

αποχώρησή τους , περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν 

ποτέ από το σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους.  

5. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα, χωρίς καθυστέρηση,  για την 

παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις 

εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία 

αποχώρησης.  

6. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών τροποποιείται ο χώρος προσέλευσης 

του μικρού λεωφορείου (παραλαμβάνει τα παιδιά από την κάτω είσοδο στο 

2ο δρομολόγιο) ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση  μαθητών στις 

καιρικές συνθήκες .  

7. Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί 

του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη 

Διεύθυνση του Σχολείου και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

 

III. Διάλειμμα  

Το διάλειμμα είναι χρόνος  δημιουργικού παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών 

σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή 

δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται στο προαύλιο.  



1. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο 

προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη.  

2. Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει για 

τον αερισμό της τάξης και  εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει 

την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών 

στις αίθουσες του σχολείου.. 

3. Σε περίπτωση κακοκαιρίας τα παιδιά παραμένουν στην τάξη τους μαζί με 

τον/την εκπαιδευτικό που είχε μαζί τους μάθημα πριν το διάλειμμα. 

  Οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας παραμένουν στους χώρους ευθύνης τους σε όλη τη 

διάρκεια του διαλείμματος. 

 

IV.Σχολικοί χώροι 

Ο σεβασμός του σχολικού χώρου αλλά και των περιουσιακών στοιχεία του 

σχολείου, των υποδομών του και του εξοπλισμού του αποτελεί βασική 

υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου ο 

υπαίτιος ή η οικογένειά του θα αναλαμβάνει την ευθύνη της επιδιόρθωσης ή 

αντικατάστασης του .  

 

V. 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 υλικά ( μόνο ότι είναι απαραίτητο για 

τη σχολική εργασία τους).  

 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 επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος 

είναι το παιδί να μάθει να μελετά αυτόνομα .  



 VΙ Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις  

Διευθύντρια 

Η Διευθύντρια είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον 
συντονισμό της σχολικής ζωής.  
Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος 
στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 
Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου.  

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 καλή και αισθητική 

κατάσταση  των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας 

και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.  

 Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος με γνώμονα την 

αποδοτική λειτουργία του.  

Συνεργάζεται με τους γονείς, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και με τα 
μέλη της σχολικής επιτροπής σε τακτική βάση.  
Συγκαλεί συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και εισηγείται θέματα που 
αφορούν στη σχολική κοινότητα. 
 

 

Οι εκπαιδευτικοί  

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους 

στόχους της εκπαίδευσης .  



 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας 

σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των 

μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.  

Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, 

καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 

συμπεριφορά.  

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και 

τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.  

Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 

συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.   

Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες 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 τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια ή την Προϊσταμένη/Προϊστάμενο, 

τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα 

δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.   

 

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  διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν 

το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.   

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 .   

 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 ή στον εφημερεύοντα 

εκπαιδευτικό  

 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 αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση 

ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.   

Φροντίζουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου.  

Φροντίζουν και προσέχουν τα προσωπικά τους ρούχα και αντικείμενα. 

Οι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους στο σχολείο παιχνίδια , ούτε πολύτιμα και άλλα  

αντικείμενα. 

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση τη νομοθεσία,  δεν επιτρέπεται. 

 

 VII. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

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.  

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή του 

διδακτικού έτους.  

Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει την ημέρα και ώρα   συνάντησης ή τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τους γονείς  και κηδεμόνες για θέματα  που αφορούν την αγωγή 



και πρόοδο των μαθητών/τριών .(Οι μέρες και ώρες συναντήσεων όλων των 

εκπαιδευτικών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου).  

Οι γονείς οφείλουν να κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού πριν έρθουν στο 

σχολείο για συνάντηση με τη Διευθύντρια ή τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου.  

Οι γονείς φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο 

και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν 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.λπ..  

Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες 

ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά ώστε να ενημερώνονται για θέματα 

λειτουργίας του Σχολείου.  

 Επίσης τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, και να 

ενημερώνονται υπεύθυνα για τα θέματα του Σχολείου.  

Oι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που 

έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες 

περιπτώσεις. 

Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για 

κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά του 

Οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν κάποιος από τους 

γονείς απολέσει (ή δεν έχει) την επιμέλεια/κηδεμονία του παιδιού και 

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα.  

 

 

 

 



VII.  Παιδαγωγικός έλεγχος  

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό 

υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η 

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.  

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η 

βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του 

παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.  

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές 

και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να 

μάθουν να αναλαμβάνουν την 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 και γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και 

επιβεβλημένη. 

 

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 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 την Διευθύντρια  τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, 

αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

VIII. Καλές πρακτικές-δράσεις που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο μας 

Υγιεινό πρωινό 

Βασικός στόχος το σχολείου είναι η ενημέρωση  των παιδιών  για την υγιεινή 

διατροφή και η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Μέσα σε αυτό το 



πλαίσιο έχουμε το «υγιεινό πρωινό» , όπου μια φορά την εβδομάδα όλοι μαζί  

συνεισφέρουμε , φτιάχνουμε και τρώμε το ίδιο υγιεινό πρωινό με φρέσκα και 

σπιτικά υλικά.(Στις  υγειονομικές συνθήκες που ζούμε συνεχίζουμε το πρόγραμμα 

αλλά κάθε παιδί φέρνει το ατομικό του υγιεινό πρωινό από το σπίτι του).  

 

Σχολικός κήπος 

Βασική μας παιδαγωγική αξία είναι να φέρουμε κοντά τα παιδιά με το φυσικό τους 

περιβάλλον, να το αγαπήσουν και να το φροντίσουν.  Αξιοποιώντας τον χώρο του 

σχολείου μας, δημιουργούμε κάθε χρόνο τον δικό μας κήπο με  λαχανικά  και 

βότανα κι έχουμε φυτέψει τα δικά μας οπορωφόρα δέντρα.  Τα παιδιά είναι 

συνδημιουργοί και βασικοί πρωταγωνιστές στο εγχείρημα αυτό .  

 

IX.  Άλλα θέματα  

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.  

 

Πολιτική προστασίας από πιθανούς κινδύνους - Αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών  

Για την προστασία από σεισμούς και συνωδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται 

στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη 

διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. Η Διευθύντρια 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. 



 Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων όλοι 

οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν 

οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής 

Προστασίας, κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την 

ασφάλεια των μελών της. 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της 

εφαρμογής του  

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία(Άρθρο 

37 του ν.4692/2020(ΦΕΚ 111Α/20-06-2020) και ΥΑ Αριθμ.13423/ΓΔ4/04-02-2021  

και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους 

τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, 

γονείς/κηδεμόνες), 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 τη 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.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου 

Τηλέφωνο : 28250-22272 

Email:  mal@dim-vamou.chan.sch.gr 

Ιστοσελίδα (blog) : https://blogs.sch.gr/dimvamouchan/author/dimvamouchan 

 

                                                            Η Διευθύντρια 

 

                                                           Λιάνα Τολίκα Λουκία 
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