
1 
 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

Εσωτερικός                                                                                                                                                                              Κανονισμός 
Λειτουργίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   
ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ



2 
 

 



3 
 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

2/θέσιο Δημοτικό 
Σχολείο 

Βλαχοκερασιάς 

Διεύθυνση A’/θμιας 
Αρκαδίας 

 

 

 

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) 
 

9030115 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) Βλαχοκερασιά  Μαντινείας 22016 

 

Τηλέφωνο 
2710382120  

Fax 
 

 
e-mail 

 mail@dim-

vlach.ark.sch.gr 

 
Ιστοσελίδα 

 blogs.sch.gr/dimvla 

 
Προϊσταμένη Σχολικής Μονάδας 

 

Κουτρουμάνος Ηλίας 

 

Υποδιευθυντής Α & Β 
 

Πρόεδρος Συλλόγου 
Γονέων/Κηδεμόνων 

- 



1 
 

Περιεχόμενα 
Εισαγωγή ........................................................................................................................................ 1 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. ............................................................................ 2 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας .................................. 2 

2. Λειτουργία του Σχολείου ........................................................................................................... 4 

I. Διδακτικό ωράριο ...................................................................................................................... 4 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών ................................................................... 4 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου ....................................................................................... 6 

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή .................................................................................................... 7 

Ι. Φοίτηση ..................................................................................................................................... 7 

II. Σχολικοί χώροι ................................................................................................................... 7 

III. Διάλειμμα ................................................................................................................................ 8 

IV. Σχολική εργασία ................................................................................................................. 9 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ...................................................................... 11 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος ......................................................................................................... 13 

VII Άλλα θέματα ........................................................................................................................ 15 

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου ............................................... 16 

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας ................................. 16 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων ...................... 17 

IΙΙ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ....................................................................................... 17 

IV.Σχολικό Συμβούλιο…………………………………………………………………………18 

V. Η σημασία της σύμπραξης όλων……………………………………………………………18 

Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους .................................. 19 

    Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών……………………………………………………………19 

    ΙΙ. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης………………………………………………20 

    III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών…………………………………….20 

    ΙV. Βοηθητικό προσωπικό………………………………………………………………………20 

    V. Μέτρα προστασίας διασποράς Covid-19…………………………………………………….21 

      Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής 

του ............................................................................................................................................. ….22 

Πηγές .......................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 



1 
 

 Εισαγωγή  

 

  Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, 

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες κι εν τέλει υπεύθυνοι, 

ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες. 

  Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και 

των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και 

αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπρόσθετα, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Σχολείου, αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη 

συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

  Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Βλαχοκερασιάς και έχει σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί 

αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα 

αγωγής, με στόχο την πρόοδο των μαθητών αλλά και την υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η 

συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η 

ενσυναίσθηση, η πειθαρχία όλων σε κοινά συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η 

αγωγή υγείας κ.λπ. 

  Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου 

υποστηρικτικού για το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητριών/τών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά. 

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα 

νομοθεσία ,τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας 

του. Η τήρησή του από τις μαθήτριες/τους μαθητές, τις/τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, 

με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης 

λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να 

πετύχει τους στόχους του. 

   

 

 

 

 



2 
 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

 
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου, με 

τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού ΠΕ70  καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Ο σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση, γι’ αυτό και δεν υφίσταται Διοικητικό 

Συμβούλιο για να συμμετέχει στη διαδικασία . Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει 

εγκριθεί από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

σχολείου μας καθώς και από την Διευθύντρια  Εκπαίδευσης. 

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. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλες/όλους  τις/τους 

μαθήτριες/ μαθητές 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.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

  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 μαθήτριες/μαθητές 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 
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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.
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2. Λειτουργία του Σχολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος, 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 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου. 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα: 

o υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:10. 

o έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:10. 

o λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:30 (εξάωρο) 

 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητριών/μαθητών. 
 

  Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο 

μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια μαθητριών, μαθητών και του προσωπικού του 

σχολείου. 

  Η/Ο εκάστοτε υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός εφημερίας υποδέχεται τους μαθήτριες/τες στην είσοδο 

του σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

προσέλευσης των μαθητριών/των, δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η παραμονή κανενός στους  χώρους 

του σχολείου χωρίς άδεια. Μετά το κουδούνι(08:10) ,για λόγους ασφάλειας των μαθητριών/των 

αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, κλείνει η είσοδος του σχολείου. Πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται προσευχή των μαθητριών/τών και της/του εκπαιδευτικού 

της τάξης εντός της σχολικής αίθουσας. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου θρησκεύματος στην κοινή 

προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. 

  Σε περίπτωση που μαθήτρια/ μαθητής προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην 

δημιουργείται                αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά, παραμένει στον χώρο 

υποδοχής που έχει καθοριστεί ή προβλέπονται άλλες διευθετήσεις και εισέρχεται στην τάξη του/της 

μετά την ολοκλήρωση του πρώτου δίωρου (9:40).  

  Για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και προκειμένου να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και 

έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που δεν έχουν 
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Στην περίπτωση που η κακοκαιρία είναι έντονη, οι γονείς ακολουθούν μια έκτακτη 

διαδικασία και με τη μέριμνα του Προϊσταμένου  και των εκπαιδευτικών του Σχολείου 

θα παρθούν όλα τα μέτρα για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών. Θα 

πραγματοποιείται έγκαιρη ενημέρωση. 

Σε συνθήκες βροχής οι μαθητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα 

παπούτσια και ρούχα και βέβαια με την ομπρέλα τους, ώστε η αποχώρηση των τάξεων 

να γίνει κανονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

σχέση με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν 

κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, με ευθύνη της Προϊσταμένης.  

  Η είσοδος στον αύλειο χώρο του Σχολείου γονέων- κηδεμόνων και άλλων επισκεπτών θα γίνεται 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το σχολείο .                                                                

(Email σχολείου: mail@dim-vlach.ark.sch.gr , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2710382120 ) 

  Με τη λήξη των μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές κατά τμήματα και 

οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών τους. Οι γονείς – 

κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά κατά την αποχώρησή τους, πρέπει να περιμένουν τα παιδιά τους 

έξω από την είσοδο του σχολείου και να βρίσκονται στην ώρα τους για την παραλαβή τους. 

Αποχωρούν χωρίς συνοδεία μόνο οι μαθητές, για τους οποίους οι γονείς έχουν κάνει τη σχετική δήλωση                                     

με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

  Η ευθύνη για τα παιδιά και την ασφάλειά τους μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου βαραίνει 

αποκλειστικά και μόνο το γονέα- κηδεμόνα. Σε περίπτωση που, λόγω ανυπαιτίου κωλύματος, ο 

συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά 

τη Διεύθυνση του Σχολείου. Οι γονείς – κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το  ωράριο των 

παιδιών τους και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα τους. Παιδιά διαζευγμένων 

γονέων αποχωρούν απ’ το σχολείο μόνο με τη συνοδεία του γονέα, που ασκεί την επιμέλεια ή με 

πρόσωπο, που ορίζεται απ’ αυτόν. 

 

 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας:

Για  τυχόν καθυστερημένη άφιξη μαθήτριας/τη ενημερώνεται άμεσα ο προϊστάμενος, ο 

οποίος δίνει την άδεια για την είσοδό της/του μαθήτριας/τη στην τάξη. Όταν η 

καθυστερημένη προσέλευση επαναλαμβάνεται, διευθετείται το ζήτημα με την οικογένεια. 
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  Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε 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, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό 

έντυπο. 

 
III. 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 Προϊσταμένης: 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

8:00-8:10 10' Υποδοχή μαθητών 

8:10-8:55 

(08.10 -08.35, 08.35 

- 08.55) 

45' 1η διδακτική ώρα (1ο και 2ο 

διδακτικό ημίωρο) 

8:55-9:40 

(08.55 - 09.20, 09.20 

- 09.40) 

45' 2η διδακτική ώρα (3ο και 4ο 

διδακτικό ημίωρο) 

09.40 – 10:05 25' Διάλειμμα 

10:05 -10:50 

(10.05– 10.30, 10.30 

– 10.50) 

45' 3η διδακτική ώρα (5ο και 6ο 

διδακτικό ημίωρο) 

10:50-11:35 

(10.50 – 11.15, 11.15 

– 11.35) 

45' 4η διδακτική ώρα (7ο και 8ο 

διδακτικό ημίωρο) 

11:35-12:00 25' Διάλειμμα 

12:00-12:45 

(12.00– 12.25, 12.25 

– 12.45) 

45' 5η διδακτική ώρα (9ο και 10ο 

διδακτικό ημίωρο) 

12:45-13:30 

(12.45 – 13.10, 

13.10– 13.30) 

45; 6η διδακτική ώρα (11ο και 12ο 

διδακτικό ημίωρο) 

 

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. 
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3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται 

από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις 

καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. 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. 

  Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις 

αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και προσκόμιση 

Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ' σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο. 

 

II. Σχολικοί χώροι 
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ένας από τους στόχους του 

Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες 

σε ό, τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της 

περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις 

εγκαταστάσεις του Σχολείου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστήριων, του 

αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον 

οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημίες και κακή χρήση της 

περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του και παιδαγωγικά 

οδηγούν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψή της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Επειδή 

το κτίριο είναι δημόσιο και περιουσία όλων δεν επιτρέπεται η καταστροφή των εγκαταστάσεων του 

και οποιαδήποτε καταστροφή πέρα της δυσκολίας αντικατάστασης, υποβαθμίζει το χώρο που ζούμε 

και λειτουργούμε καθημερινά. Μαθητής/Μαθήτριά που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

Σχολείου, γράφει, ζωγραφίζει ή ακόμα να χαράζει τους τοίχους και τα θρανία ελέγχεται για τη 

συμπεριφορά αυτή. Καλείται να αποκαταστήσει ο ίδιος/ η ίδια τη ζημιά και σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις θα ζητηθεί ο γονέας να καταβάλει τη δαπάνη.
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III. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει 

καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα 

ατυχημάτων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι 

παραμονής των μαθητών και μαθητριών. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία. 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους 

του σχολείου. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος 

ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν 

απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από 

τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό 

από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

Επίσης μιας και η ευθύνη της υγιεινής και της καθαριότητας βαραίνει όλους όσους βρίσκονται 

στο  χώρο του σχολείου, οι μαθητές πρέπει : 

• να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς 

κάδους, ώστε  το σχολικό περιβάλλον να διατηρείται καθαρό 

• να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους 

στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, κλείσιμο της βρύσης, κτλ). 

Να μην εισέρχονται στις τουαλέτες άλλου φύλου και ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών 

Επίσης δεν επιτρέπεται : 

• να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. 

• να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. 
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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 οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.     

Όταν ανατίθεται στα παιδιά 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. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Στην αίθουσα: 

➢ Κάθομαι στη θέση μου και ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις. 

➢ Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου. 

➢ Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ τον λόγο ευγενικά για να μου λυθεί η απορία. 

➢ Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την 

προσπάθεια των συμμαθητών μου και γενικά συμπεριφέρομαι στους 

άλλους όπως θέλω να μου   συμπεριφέρονται κι εκείνοι. 

 

Στο διάλειμμα: 

➢ Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω ( με όλη την τάξη και με τη 

συνοδεία του εκπαιδευτικού), παίρνοντας ό,τι μου χρειάζεται ( φαγητό, νερό) και η 

αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί και να καθαριστούν οι επιφάνειες των θρανίων από την 

καθαρίστρια 

➢ Παίζω ήρεμα σεβόμενος τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με 

συζήτηση και για οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στους 

εφημερεύοντες. 

➢ Με το κτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, επιστρέφω άμεσα στην τάξη μου 
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με τους      συμμαθητές μου και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού που θα διδάξει τη 

συγκεκριμένη ώρα. 

➢ Δεν ξεχνώ την τουαλέτα και την επισκέπτομαι στο διάλειμμα και όχι 

στη διάρκεια του μαθήματος. 

Σχόλασμα: 

➢ Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι υπεύθυνος. 

➢ Περιμένω το προτροπή του/της δασκάλου/ας  για να αποχωρήσω μαζί με τους 

συμμαθητές μου 

➢ Περιμένω στον χώρο που έχει οριστεί για την αναχώρηση μέχρι να έρθουν να 

με παραλάβουν οι δικοί μου άνθρωποι. 

Γενικοί κανόνες: 

o Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω 

στην τσάντα μου  μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

o Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων του 

σχολείου που ζω και  κινούμαι καθημερινά: αίθουσα, διάδρομο, σκάλες, 

γυμναστήριο, προαύλιο, δασάκι, τουαλέτες. 

o Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία, καρέκλες, 

πίνακες, τοίχους). Όταν ο μαθητής προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο γονέας 

ή    κηδεμόνας υποχρεούται να την αποκαταστήσει.  Σέβομαι τα πράγματα των 

συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και αν βρω κάτι που δεν μου  ανήκει, το παραδίδω 

στο δάσκαλό μου. 

o Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς όλους. 

o Προσφέρω τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται. 
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V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Ο  Προϊστάμενος: 
• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι 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 υπεύθυνος, 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/μαθητριών. 

• Απευθύνει στους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: 

• Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των 

Στελεχών 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. 

• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία 

διανοητική, ηθική και κοινωνική. 

• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες 

παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

• 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 τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα 

των μαθητών/μαθητριών. 

• Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και 

επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της 

οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

 

Γονείς και κηδεμόνες: 
 

➢ Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να 

ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. 

➢ Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά μας (ή 

αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων) ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας 

του Σχολείου. 

➢ Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη 

Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους 

μαθητές/μαθήτριες. 

➢ Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό 

θέμα    που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες 

ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη 

συνδρομή του σχολείου. 
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VI. Παιδαγωγικός έλεγχος: 
 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των 

γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Προϊστάμενο της 

σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια 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. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της 

μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του 

εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις 

αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις. 

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. 

 

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. 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται: 

➢ να μαλώνουν ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, 

ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες. 

➢ να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το 

βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς. 

➢ να διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δραστηριότητες, 

παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και να ασκούν 
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κακόβουλη κριτική. 

➢ να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους. 

Αντιθέτως οι μαθητές πρέπει : 

➢ Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, να απευθύνονται στους εφημερεύοντες 

εκπαιδευτικούς     που βρίσκονται στο προαύλιο. 

➢ Αν κάποιος τους ενοχλήσει ή ασκήσει κάθε είδους βίας, να ενημερώνουν άμεσα τον 

δάσκαλο/δασκάλα εφημερίας και κατόπιν αυτός/ή τον προϊστάμενο. Βέβαια, 

προστατεύουν τον εαυτό  τους χωρίς να ασκούν και οι ίδιοι βία. 

➢ Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να δίνουν και οι υπόλοιποι μαθητές που 

παρατηρούν τα γεγονότα, αυτοί οι μαθητές, που ονομάζονται και παρατηρητές έχουν 

την πιο μεγάλη δύναμη να σταματήσουν τις βίαιες συμπεριφορές. Υποστηρίζουν το 

θύμα και αποδοκιμάζουν όχι τον μαθητή που ασκεί τη βία  αλλά την συμπεριφορά 

του, που δεν είναι καθόλου αποδεκτή. Οι μαθητές που παρατηρούν τα φαινόμενα 

βίας -χωρίς να τα ενισχύουν- πρέπει αφού βοηθήσουν, να ενημερώσουν συνέχεια τον 

εφημερεύοντα και αυτός τον διευθυντή. 

➢ Οι μαθητές που δέχονται οποιαδήποτε μορφής βία ή αποκλεισμό πρέπει να το 

αναφέρουν σε έναν  ενήλικα: εκπαιδευτικό ή γονέα 

➢ Οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της εφημερίας τους όσο και σε κάθε στιγμή της 

σχολικής ζωής λειτουργούν ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε γεγονότα και 

καταστάσεις που πιθανόν να υποκρύπτουν μορφές σχολικής βίας. 

➢ Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παρεμβάσεις πρόληψης της σχολικής βίας στα 

τμήματά τους και είναι έτοιμοι να ζητήσουν τη συνεργασία του συλλόγου 

διδασκόντων και των γονέων στην προσπάθεια αποκλεισμού κάθε μορφής βίας και 

σχολικού εκφοβισμού. 
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VII 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. 

  Στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποφεύγεται η 

ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές/τριες στους δικτυακούς τόπους των σχολικών 

μονάδων. Η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και 

δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνον με τη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Η χρήση-λειτουργία καμερών 

ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται. 

  Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την 

αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στην ιστοσελίδα 

του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο 

διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον 

ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: 

(http://internet-safety.sch.gr/ ). 

 

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. 

 

Λειτουργία Κυλικείου 
      Στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχοκερασιάς δε λειτουργεί κυλικείο λόγω περιορισμένου αριθμού 

μαθητών. 

 

Καινοτόμες πρακτικές 

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ,το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βλαχοκερασιάς θα συμμετέχει στην 

υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με βάση την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στα 

πλαίσια των Εργαστηρίων αυτών, όλες/-οι οι μαθήτριες/-ες  θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
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γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα. Προγραμματίζεται, η συμμετοχή των 

μαθητριών-ών, σε πανελλαδικούς αγώνες ποικίλων θεματικών(π.χ. φεστιβάλ ρητορικής, αγώνες 

μαθηματικών), οι οποίοι προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και η επικοινωνία 

με εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/-ες από άλλα ολιγοθέσια σχολεία του νομού μας με σκοπό την 

ανταλλαγή χρήσιμων ιδεών και εμπειριών . 

 
1. 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. 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 στον 

Προϊστάμενο του Σχολείου. 
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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: 

o Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν 

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

o Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος 

ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Για 

το σχολικό έτος 2022-2023 οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους 

εκπαιδευτικούς κάθε πρώτη  Δευτέρα του μήνα από τη 13:30 έως τις 14:00. 

o Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση 

o Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. 

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση 

του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου 

να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. 

o Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών. 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες 

ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

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 τακτικά να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα 

θέματα του Σχολείου. 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. 

 

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 

αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βλαχοκερασιάς ,παρόλο που 

είναι ένας σημαντικός θεσμός κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας, 

βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε αδράνεια και δεν συμμετέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο στην 

σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 
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IV. Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος 

Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 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, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη 

σύμπραξη όλων − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Προϊστάμενου, Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής       Αυτοδιοίκησης- για να επιτύχει στην αποστολή του. 
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 Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους  

Ι.Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας 

και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας 

έναντι των κινδύνων αυτών. 

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. 

Ο Προϊστάμενος 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 ενημερώνει, σε 

συνεργασία με το συνάδελφο εκπαιδευτικό, 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, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες 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. 
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ΙΙ. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης: 
 
 

 
 

ΙΙΙ. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

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

διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας(τρεις κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς). 

 

IV. Βοηθητικό προσωπικό 
Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστρια) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου κατά 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 

στον Προϊστάμενο και εκείνη φροντίζει για τα περαιτέρω. Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε 

υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές, ενώ απευθύνεται στον Προϊστάμενο για τυχόν 

προβλήματα που αντιμετωπίζει και δέχεται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από 

αυτόν. 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. 
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V. Μέτρα προστασίας διασποράς Covid-19 

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών 

μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο και οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 

σχολική κοινότητα να τηρούμε προσεκτικά. Το Σχολείο μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια 

προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς. Ζητάμε και από εσάς να 

δείξετε κατανόηση και θετική διάθεση απέναντι στη συνολική προσπάθεια να ξεπεραστεί ο 

κίνδυνος της διασποράς και της εμφάνισης ύποπτου κρούσματος. 

Τι δεν ξεχνάμε: 

• Την τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών εκπαιδευτικών. 

• Τη συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και 

εφαρμογή αντισηπτικού χεριών) 

• Κατά το τρέχον σχολικό έτος και ύστερα από τις συστάσεις της επιτροπής δεν κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, άρα και μέσα στη σχολική τάξη. 

• Τον καλό αερισμό των αιθουσών, την καθαριότητα χώρων και την τακτική 

εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται καθημερινά 

• Την αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο άλλων ατόμων 

όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο 

• Την αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/ και άλλα συμπτώματα συμβατά 

με COVID19, ώστε να έχουμε την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες 

 

 
Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα 
Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων 

λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη COVID-19 πραγματοποιούνται τα παρακάτω: 

• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 

• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη ,μακριά από τα 

υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας 

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής 

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και 

οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου ,σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης 

βιολογικών υγρών/ αναπνευστικών εκκρίσεων) Επιμελής καθαρισμός του χώρου και 

εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού 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 (rapid-test ) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). 

Ο/η μαθητής/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 παραμένει σε απομόνωση 

για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού διαγνωστικού ελέγχου, επιστρέφει στο 

σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, ένα δεν υπάρχουν συμπτώματα 

και με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Για 

την επιστροφή στο σχολείο δε απαιτείται η διενέργεια νέου διαγνωστικού τεστ ούτε η 

προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Ο/η μαθητής/τρια κατά την επιστροφή του στο σχολείο 
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υποχρεούται στη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας ή διπλής μάσκας για πέντε μέρες από 

την ημέρα λήξης της απομόνωσης. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για το εκπαιδευτικό αλλά και 

το βοηθητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας. 

 

 

Άρθρο 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, 

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 Προϊστάμενο 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. 
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   Πηγές 

Νομοθετικές ρυθμίσεις 
- Ν.4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 
- ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» 
- Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό 
έτος 2019-2020 (Η Eγκύκλιος για Νηπιαγωγεία σε μορφή pdf, Η Εγκύκλιος για Δημοτικά Σχολεία 
σε μορφή pdf) 
- Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

 

Άλλες πηγές 
- Σχολικός Οδηγός - Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων 
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
- ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1989) - Συνήγορος του Παιδιού 

 

Ενδεικτικοί εσωτερικοί κανονισμοί σχολείων: 
- 6ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων [ανάκτηση 31/8/2020, σύνδεσμος] 
- 6o Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου [ανάκτηση 31/08/2020, σύνδεσμος] 
- 1o Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού [ανάκτηση 31/08/2020: σύνδεσμος] 
- Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων [ανάκτηση 31/08/2020, σύνδεσμος] 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/6%CE%9B4%CE%914653%CE%A0%CE%A3-%CE%A7%CE%91%CE%91.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A85%CE%9B%CE%934653%CE%A0%CE%A3-6%CE%A3%CE%9E.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A85%CE%9B%CE%934653%CE%A0%CE%A3-6%CE%A3%CE%9E.pdf
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html
http://6dim-vriliss.att.sch.gr/documents/kanonismos.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/AEE_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.1o.mysch.gr/?page_id=2361
http://gym-peir-anavr.att.sch.gr/interesting/2018-2019/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%A3%202018-19.pdf%5d
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