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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

1. Λειτουργία του Σχολείου 

1.1.  Διδακτικό ωράριο 

1.2.   Προσέλευση – αποχώρηση μαθητών 

1.3.  Ωρολόγιο πρόγραμμα 

1.4.   Απουσίες μαθητών 

2.  Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος 

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Επιτροπής Γονέων/Κηδεμόνων 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

7. Ενημέρωση για ζητήματα υγείας (Covid-19) 

 

Με τον όρο «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» νοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων που 

αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το 

έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός 

παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της 

σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίου 

σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, προσωπικό (εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) 

και γονείς. 

Για άλλη μία σχολική χρονιά οφείλουμε να εναρμονίσουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

του σχολείου με τους  όρους της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική 

οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων 

και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντάμε στη λειτουργία κάθε 

δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας. 
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1. Λειτουργία του Σχολείου 

1.1.  Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα 

διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του σχολείου.  Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους 

και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 

1.2.  Προσέλευση – αποχώρηση μαθητών 

Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο γίνεται με τα ταξί και η ώρα προσέλευσης 

 δεν πρέπει να είναι μετά  τις 8:10 π.μ.  Το Ε.Β.Π. και ο/η εφημερεύων/ουσα εκπαιδευτικός 

 είναι παρόντες κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών.  Η 

 καθιερωμένη προσευχή και ενημέρωση θα γίνεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου, 

 εκτός και αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.  

 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 το πρωί το Σχολείο στο τηλέφωνο: 

2710556185, για τυχόν απουσία του παιδιού τους. Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για 

ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη 

Διεύθυνση του Σχολείου. 

 Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη 

Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα 

αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας. 

 Η έξοδος των μαθητών από το σχολικό χώρο ή η παραμονή τους εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, δεν επιτρέπεται. 

1.3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 
Το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του 

ΥΠΑΙΘ και ενώ έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις από το Προσωπικό του Σχολείου.  Οι 

γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες αλλαγές που 

προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

1.4.  Απουσίες μαθητών 

 Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-.Λ. 

είναι 114 και δεν υπάρχει η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις 

 παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με 

 απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με 

 απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής 

 ειδικότητας. 

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες 

 να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

 Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης 

των παιδιών τους. Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται 

στους γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
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με τη χρήση του κλασσικού ταχυδρομείου στις αρχές κάθε μήνα. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται 

όλοι οι γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο 

και οπωσδήποτε αν δεν έχουν email να δημιουργήσουν. Άλλωστε και φέτος ,  είναι πολύ πιθανό,  οι 

βαθμολογίες των μαθητών να αποστέλλονται με email. 

2.  Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος 

 
1. Ο σεβασμός όλων προς τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας (μαθητές, Δ/νση, προσωπικό (εκπαιδευτικούς, 

Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π.),  γονείς και άλλους εργαζόμενους) είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική 

λειτουργία του Σχολείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κατανόησης 

και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας. 

2. Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν και να προσπαθούν, να έχουν 

προετοιμαστεί κατάλληλα και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. 

3. Η θέση των μαθητών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και – για λόγους 

υγειονομικής ασφάλειας – δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή. Επίσης καλό είναι οι μαθητές να μην 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους μολύβια και τετράδια. 

4. Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας. Όσο ο καιρός το 

επιτρέπει οι μαθητές θα βρίσκονται στον  προαύλιο χώρο, ενώ στις άσχημες καιρικές συνθήκες θα 

παραμένουν στον διάδρομο, έξω από τις τάξεις τους. 

5. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και 

να μην προξενούνται φθορές. Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα 

εποπτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές.  Όποιος 

προξενεί ζημιές ή φθορές σε θρανία, γραφεία και στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου είναι 

υποχρεωμένος να επανορθώσει τη ζημιά. 

6. Το αθλητικό υλικό του Σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε με την άδεια και την 

επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, αφού πρώτα έχει καθαριστεί και απολυμανθεί. 

7. Οι μαθητές ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπάλες για να παίζουν στα διαλείμματα. 

8. Οι υβριστικές εκφράσεις και συμπεριφορές θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την παραμονή στους χώρους 

του Σχολείου, κατά τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, κατά την 

αναμονή των μέσων μετακίνησης και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων με αυτά. Σημειώνεται ότι ο 

μαθητής διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. 

9. Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή 

στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας. 

10. Το σχολείο μας δεν έχει κυλικείο, ως εκ τούτου οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι μαθητές  να 

έχουν μαζί το κολατσιό τους. Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και 

φαγητού από εταιρείες διανομής.  

11. Τέλος, κάθε ζήτημα που σχετίζεται ή επηρεάζει τη σχολική ζωή και απασχολεί τους μαθητές/τριες 

ή τους γονείς, καλό είναι να γνωστοποιείται στη Δ/νση του Σχολείου. 

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης 

ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας. 
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1.  Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές τους και να ακολουθούν  τις οδηγίες τους. 

2.  Οι μαθητές πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον και να μη χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις ή/και 

χειρονομίες μεταξύ τους. 

3.  Κανένας μαθητής δεν  σηκώνεται μέσα στην τάξη, χωρίς την άδεια του εκπαιδευτικού. 

4.  Όταν οι μαθητές δεν υπακούουν στους κανόνες του σχολείου κατόπιν συστάσεως των εκπαιδευτικών 

ή/και εφημερευόντων, οδηγούνται στη Διευθύντρια ή/και  στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, οι οποίοι 

ενημερώνονται και ανάλογα παρεμβαίνουν  και συνεργάζονται με την  κοινωνική λειτουργό ή / και την 

ψυχολόγο της σχολικής μονάδας και ενημερώνουν, όπου χρειάζεται, τους γονείς του μαθητή/τρια  αλλά και 

τη  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.  

 

4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Οι εκδηλώσεις / δραστηριότητες του σχολείου έχουν ως στόχο τη σύνδεση της σχολικής ζωής με 

την κοινωνική ζωή, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών και την 

απόκτηση δεξιοτήτων ζωής.  

 
1.  Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου με τη 

συνεργασία των γονέων ή/και άλλων φορέων.   

2.  Και για τη φετινή σχολική χρονιά θα  πραγματοποιούνται εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

λαμβανομένων υπόψη και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή και με την τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής.  

5.  Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Επιτροπής Γονέων/Κηδεμόνων 

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου είναι σημαντική. Φέτος 

το Σχολείο έχει πλέον τη δυνατότητα να ιδρύσει Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.  Έτσι θα γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Σχολείου ώστε οι γονείς να αναλάβουν τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες για την ίδρυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  Είναι σημαντική η προσωπική 

συμμετοχή όλων των γονέων.  

 

1. Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη 

για την πρόοδο των μαθητών. 

2.  Κάθε φορά που θα δημιουργείται θέμα το οποίο θα σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη 

μαθήτρια, θα ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται  με το 

Σχολείο. 

3.  Το Σχολείο θα βρίσκεται πάντα διαθέσιμο σε συνεργασία με τους γονείς των μαθητών/τριών, είτε 

μεμονωμένα είτε ως επιτροπή, αρκεί η παρέμβαση και ο ρόλος των γονέων να εντάσσεται μέσα στα 

επιτρεπτά και διακριτά όριά τους. 

4.  Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και από το δικτυακό τόπο του 

σχολείου https://blogs.sch.gr/eneegylt/.  

 

 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/eneegylt/
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5.  Ποιότητα του σχολικού χώρου 

 

Από φέτος, το Σχολείο συστεγάζεται στο Νηπιαγωγείο Ριζών, στην Τεγέα.  Η καλλιέργεια της 

αίσθησης ευθύνης στους μαθητές/τριες σε ό, τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου αποτελεί 

έναν από τους στόχους του Σχολείου.  

Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου (και στο 

προαύλιο) απαγορεύεται με βάση έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: 

Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). Συγκεκριμένα αναγράφεται: 

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. 

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε 

άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του 

σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την 

εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. 

Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό μαθητής να έχει στην κατοχή του κινητό, κρατείται το κινητό στο 

γραφείο της Διευθύντριας για το υπόλοιπο της ημέρας. 

 

Η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο) 

επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό για την υποστήριξη του μαθήματός του. 
 

3. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του Σχολείου.  Όποιος/α  προκαλεί φθορά στην 

περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 

γονέα/κηδεμόνα. 

4. Οι μαθητές  χρησιμοποιούν  τις τουαλέτες και μπορούν να γεμίζουν το προσωπικό τους μπουκάλι στις 

βρύσες του σχολείου. 

 

6.  Ενημέρωση για ζητήματα υγείας (Covid-19) 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, του προσωπικού και των υπόλοιπων 

εργαζομένων στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα 

αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του 

κορωνοϊού. 

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδουν οι 

εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. 

και που έχουν στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών 

της. 

1.  Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες.  
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2.  Επίδειξη του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 

Μαθητής/τρια που δεν προσκομίζει τη δήλωση θα μένει εκτός τάξης, σε ασφαλή χώρο μέχρι ο γονέας / 

κηδεμόνας να την προσκομίσει.  Η τήρηση των οδηγιών αφορά την ασφάλεια όλων μας. 

3.  Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα. 

4.  Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε 
επιφάνειες. 
5.  Τα παιδιά και το προσωπικό που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των 
παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους 
από το σπίτι. 
6.  Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής ή μέλος του προσωπικού εφαρμόζονται οι 
οδηγίες του ΕΟΔΥ και ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών 
του κρούσματος 
7.   Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 
(ΦΕΚ 378/τχ Β΄/08-09-2020) εγκυκλίου – μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης – δεν προσέρχονται στο 
σχολείο και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
8.  Τονίζεται ιδιαίτερα, εκτός της ατομικής προστασίας, η σημασία λήψης της απόφασης εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού των παιδιών και εφήβων ηλικίας 12 και άνω. 
 

Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς άμεσα τη Δ/νση του 

Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν και να 

αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να 

εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς 

χώρους.  
 

Ευχόμαστε – με υγεία – μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

Τρίπολη, 10/10/2021 

 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                           Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Σταυρούλα Ψαρρά        


