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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΕΕΚ ΝΑΞΟΥ 

Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας που είναι πλήρως εναρμονισμένος με την 

κείμενη νομοθεσία (άρθρο 37, Ν.4692/2020), συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τον 

σύλλογο διδασκόντων του σχολείου (Πράξη.13 10./02/21).  Ακολούθησε διαβούλευση 

με εκπρόσωπο του Δήμου, με γονείς των μαθητών και με ομάδα μαθητών του σχολείου. 

Με τον κανονισμό λειτουργίας, η διευθύντρια του σχολείου και ο σύλλογος 

διδασκόντων: 

 έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν για την λήψη κάθε μέτρου, το οποίο 

συμβάλλει στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του σχολείου, 

 είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, την ασφάλεια των 

μαθητών και τον συντονισμό της σχολικής ζωής. 

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

στην 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. 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Φιλοσοφία του σχολείου είναι η παροχή υποστήριξης, ώστε ο κάθε μαθητής/τρια να 

φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του/της. Στοχεύει στην απόκτηση 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στην διατήρηση και επέκταση 

των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Το σχολείο είναι ανοιχτό στην διασύνδεσή του με άλλους φορείς της εκπαίδευσης, της 

τοπικής κοινωνίας και τους τοπικούς φορείς. 
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Προωθείται η συνεκπαίδευση με μαθητές της «τυπικής εκπαίδευσης», όπου υπάρχει η 

δυνατότητα. 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ 

Το προσωπικό του σχολείου αποτελείτε από το: 

 Εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) 

 Ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένο ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ούτε επίσημα 

βιβλία των οποίων η ύλη πρέπει να διδαχθεί, ακολουθείται ένα γενικό πλαίσιο το οποίο 

μεταβάλεται με δυναμικό τρόπο ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις 

ιδιαίτερες  ικανότητες και χαρακτηριστικά των μαθητών. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Η σχολική μονάδα, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σχολείο, 

οργανώνει παιδαγωγικές εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, με στόχο την απόκτηση κυρίως 

κοινωνικών δεξιοτήτων και γνώσεων. 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων, αλλά και δραστηριοτήτων σε 

χώρους μέσα και έξω από το σχολείο, προηγείται απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική στους περιπάτους, σύμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμά τους, εκτός αν ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίσει διαφορετικά 

ή κατά περίπτωση. Οι μαθητές βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη και φροντίδα των 

συνοδών εκπαιδευτικών.   

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Για την οργάνωση και την παρακολούθηση της πορείας των παιδιών ορίζεται μια ώρα 

την εβδομάδα για κάθε εκπαιδευτικό και δίνεται στους γονείς, ως χρόνος συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Ο υπεύθυνος τμήματος είναι αρμόδιος για την: 

 καταχώρηση απουσιών των μαθητών του τμήματος 



 τακτική επικοινωνία με γονείς και ενημέρωσή τους 

 ενημέρωση συλλόγου για θέματα μαθητών τμήματος 

 συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ 

 συνεργασία με ψυχολόγο για τη διαχείριση συμπεριφορών    

 ενημέρωση φακέλων των μαθητών-μητρώο 

 τακτοποίηση φακέλων με τις αξιολογήσεις των μαθητών -τριών 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

1. 08:15-09.00 05 λεπτά 

2. 09:05-09.50 10 λεπτά 

3. 10:00-10:45 10 λεπτά 

4. 10:55-11:40 10 λεπτά 

5. 11:50-12:35 05 λεπτά 

6. 12.40-13:25  

 

 

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και το ΕΒΠ προσέρχονται στο σχολείο στις 07:55 και 

φροντίζουν για την αποβίβαση των μαθητών και την επίβλεψή τους στο χώρο του 

σχολείου. Την ίδια υπευθυνότητα επιδεικνύουν  και κατά την αποχώρηση των μαθητών. 

Με το κτύπημα του κουδουνιού της 6ης ώρας, οι καθηγητές σε συνεργασία με το ΕΒΠ 

φροντίζουν να βοηθήσουν τους μαθητές να μεταφερθούν στο προαύλιο χώρο και να 

ετοιμαστούν για την αναχώρησή τους από το σχολείο. Οι εφημερεύοντες σε 

συνεργασία με  το ΕΒΠ παραδίδουν τους μαθητές στον οδηγό ή τον συνοδό με την 

λήξη του ωρολογίου προγράμματος. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Βασικός στόχος των εφημερευόντων στα διαλείμματα είναι η ασφάλεια των μαθητών 

που επιτυγχάνεται με την πρόληψη επεισοδίων, προβλημάτων υγείας των μαθητών κλπ. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή επαγρύπνηση και επικοινωνία με τους μαθητές, 

καθώς επίσης και με την γνώση των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών. Η  εξωτερική πόρτα 

του ΕΕΕΕΚ είναι πάντα κλειδωμένη, με ευθύνη όλων των εκπαιδευτικών και του 

υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου. 

Ο εφημερεύων δεν εγκαταλείπει το πόστο του, εκτός αν αντικατασταθεί. 



Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει μόνιμη αλλαγή της εφημερίας μεταξύ των 

εφημερευόντων, ενημερώνεται έγκαιρα η διευθύντρια. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει έκτακτη απουσία του εφημερεύοντος, οφείλει να 

ενημερώσει έγκαιρα την διευθύντρια για την αναπλήρωσή του. 

Για απρόβλεπτες ανάγκες των μαθητών που αφορούν τουαλέτα, καθαριότητα και 

γενικά θέματα αυτοεξυπηρέτησης, είναι υπεύθυνο το ΕΒΠ, τόσο κατά την είσοδο-

έξοδο των μαθητών από τις τάξεις, όσο και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων με 

την βοήθεια των εκπαιδευτικών, όταν αυτό είναι απαραίτητο.    

Σε γιορτές, εκδηλώσεις, επετείους, εκδρομές, ισχύει το πρόγραμμα των εφημεριών, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την διεύθυνση του σχολείου. 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ 

Οι μαθητές είναι συνυπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας των αιθουσών, 

των εργαστηρίων και των κοινόχρηστων χώρων. Πέραν της ευθύνης των μαθητών, και 

λόγω ιδιαιτερότητας του σχολείου, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την 

διατήρηση και τακτοποίηση του εκπαιδευτικού εποπτικού υλικού που χρησιμοποιεί. 

  

ΤΟ  ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

Το δεκατιανό των μαθητών γίνεται στο δεύτερο διάλειμμα και αποτελεί μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κατά την αρχή του σχολικού έτους 

ή όταν προκύψει κάτι νέο, τις απαιτούμενες από τον νόμο ιατρικές γνωματεύσεις για 

τις οποίες ενημερώνονται από την διεύθυνση και την κοινωνική υπηρεσία του 

σχολείου. 

Κρίνεται σκόπιμο, για την προστασία των μαθητών, να ενημερώνεται η διευθύντρια 

του σχολείου, εαν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας, (π.χ. αλλεργίες, 

επιληψία, λήψη φαρμάκων κ.α.) ή σε περίπτωση ενδοοικογενειακών προβλημάτων που 

επηρρεάζουν το παιδί. 

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Καλό είναι να ενημερώνεται από τους γονείς η διευθύντρια για τους λόγους απουσίας 

του μαθητή. Απαραίτητο είναι να ενημερωθεί και ο οδηγός του μεταφορικού μέσου 

από τον γονέα, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις στην μετακίνηση των 

άλλων μαθητών. 

Σε απουσία μαθητή/τριας μεγαλύτερη των τριών ημερών ο υπεύθυνος τμήματος ή η 

κοινωνική υπηρεσία του σχολείου επικοινωνεί με τους γονείς για ενημέρωση της 

κατάστασης του παιδιού. 



Αν παρουσιαστεί ξαφνική αδιαθεσία μαθητή/τριας, οι γονείς ενημερώνονται από τον 

υπεύθυνο εκπαιδευτικό και, αν κρίνεται απαραίτητο, παραλαμβάνουν τον μαθητή. Σε 

περίπτωση επιδημίας ακολουθούνται οι οδηγίες που αποστέλλονται από τα αρμόδια 

υπουργεία και οφείλουν σχολείο και γονείς/κηδεμόνες να τις τηρούν. 

Σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών ή σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις υγείας, 

πέραν από την τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων, το σχολείο καλεί παράλληλα το 

ΕΚΑΒ για άμεση παροχή βοήθειας. Συνοδός του μαθητή ορίζεται ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτεί.    

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Για τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται, οι γονείς μετά από συνεννόηση με το 

ΕΒΠ, πρέπει να στέλνουν στο σχολείο πάνες μια χρήσης, μωρομάντηλα και μια 

δεύτερη αλλαξιά ρούχων. 

Οι μαθητές που χρειάζονται βοήθεια στην χρήση της τουαλέτας συνοδεύονται πάντα 

από το ΕΒΠ. Προϋπόθεση φυσικά είναι η συνεννόηση, συνεργασία και συναίνεση του 

γονέα. 

Αυτονόητο είναι ότι το ΕΒΠ, καθώς και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

φροντίζουν πρωτίστως για την αξιοπρεπή παροχή βοήθειας, η οποία κύριο στόχο έχει 

τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται ευπρεπώς ντυμένοι, με απλή και άνετη εμφάνιση στα 

ρούχα τους, ώστε να γίνεται χωρίς εμπόδια η κίνηση τους στο χώρο του σχολείου, στα 

εργαστήρια και στο μάθημα γυμναστικής. 

 

ΚΙΝΗΤΟ-ΚΑΦΕΣ 

Απαγορεύεται στον χώρο του σχολείου η ύπαρξη-χρήση κινητού, το κάπνισμα, ο καφές  

και το αλκοόλ από τους μαθητές του σχολείου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση κινητού, 

το αλκοόλ και ο καφές μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς. 

 

ΠΟΙΝΕΣ 

Ως μέσο παρέμβασης, οι ποινές είναι συνδεδεμένες με την προσπάθεια ενίσχυσης των 

λειτουργικών συμπεριφορών του μαθητή και τον έλεγχο των μη λειτουργικών 

συμπεριφορών. 

Παράλληλα χρησιμοποιείται η επιβράβευση, οι αμοιβές και η διδασκαλία 

εναλλακτικής συμπεριφοράς, ώστε να διατεθεί ένα διάστημα χρόνου στο οποίο ο 

μαθητής θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει την νέα συμπεριφορά. 

 



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών που δημιουργούνται εντός του σχολείου 

είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται συντονισμένα από τον Σύμβουλο Σχολικής ζωής 

σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς. Στην περίπτωση που οι 

γονείς εντοπίσουν κάποια προβλήματα, απευθύνονται στον Ψυχολόγο ή τον Κοινωνικό 

Λειτουργό. Στη συνέχεια διερευνώνται πολύπλευρα, προκειμένου να επιλυθούν ορθά 

παιδαγωγικά. 

 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Νάξος, 22/10/2021 

 

                                         Η Διευθύντρια 

 

                                                 Τζακωνιάτου Στυλιανή,  ΠΕ11 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Δ Γ Β Α ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΣΤ Ε 



 

 

 

                                                                                    


