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Ειςαγωγή  

Θ ςχολικι κοινότθτα του ΕΠΑ.Λ Άμφιςςασ, ςυνζταξε τον κάτωκι Εςωτερικό Κανονιςμό βάςει του ΦΕΚ 

491/τ.Βϋ/09/02/2021. Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ 

ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςθ του από τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ, 

ϊςτε να ζχει πλθρότθτα, γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ του Σχολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομιςει για να 

πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του.  

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ 

από τον Διευκυντι και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ 

και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν προσ ενθμζρωςι τουσ. 

Άρθρο 1ο 

Ωράριο Σχολείου - Προςζλευςθ – παραμονι ςτο Σχολείο και αποχϊρθςθ από αυτό.  
 
Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ μακθτϊν ςτο ςχολείο κακϊσ και θ τακτικι και θ ανελλιπισ φοίτθςι τουσ 

αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων ςτισ 8:00 π.μ. Όςοι 

προςζρχονται με κακυςτζρθςθ παραμζνουν ςε κακοριςμζνο εκ των προτζρων χϊρο ςτο ςχολείο και 

ειςζρχονται ςτθν τάξθ τουσ  μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρζχουςασ διδακτικισ ϊρασ. Εννοείται τθν ϊρα 

που δεν βρίςκονται ςτθν αίκουςα οι μακθτζσ παίρνουν απουςία. 

Οι μακθτζσ προςζρχονται εγκαίρωσ ςτθν αίκουςα και πριν τθν είςοδο του κακθγθτι. Τυχόν 

αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτο μάκθμα τιμωρείται με ωριαία απουςία και ενθμερϊνεται θ διοίκθςθ 

του ςχολείου ι οποία και απαςχολεί τον μακθτι. Θ ζξοδοσ από το ςχολικό χϊρο κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ προγράμματοσ γίνεται με άδεια του διευκυντι ι του υποδιευκυντι μετά από ενθμζρωςθ και 

του γονζα του μακθτι αν είναι ανιλικοσ. 

Στα διαλείμματα οι μακθτζσ βγαίνουν ςτον προαφλιο χϊρο, εκτόσ και αν ο καιρόσ δεν το επιτρζπει.  

Αν κάποιοσ μακθτισ αςκενεί παραμζνει μζςα ςτθν αίκουςα με άδεια από τον εφθμερεφοντα.  

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ εμφανίςει ςυμπτϊματα λοίμωξθσ του ιοφ SARS COV 2  τότε άμεςα 

ενεργοποιείται το υγειονομικό πρωτόκολλο αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των καταςτάςεων και ο μακθτισ 

οδθγείτε ςτθν ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα και ειδοποιοφνται οι γονείσ του για να παραλάβουν 

τον/τθν μακθτι/τρια από το χϊρο του ςχολείου και ακολουκείται θ προβλεπόμενθ διαδικαςία βάςθ 

πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ. 



Άρθρο 2ο 

Συμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν - Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ. 

Οι περιπτϊςεισ μακθτϊν/τριϊν που εμφανίηουν αποκλίςεισ από τουσ κανόνεσ του Σχολείου, ςε ςχζςθ 

με  τον/τθν εκπαιδευτικό, τον ςυμμακθτι/τθ ςυμμακιτρια αλλά και τθ ςχολικι περιουςία, κα 

αντιμετωπίηονται από το Σχολείο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με γνϊμονα τθν αρχι ότι θ 

καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων πρζπει να είναι θ τελευταία επιλογι, χωρίσ να 

αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. Τα κζματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/ μακθτριϊν 

ςτο Σχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τον Σφμβουλο 

Σχολικισ ηωισ, το Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων/Διδαςκουςϊν και τον 

Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι 

αντιμετϊπιςι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ 

βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ.  

Θ ενδυμαςία των μακθτϊν πρζπει να αρμόηει ςτθ μακθτικι ιδιότθτα και να μθν είναι προκλθτικι. Για 

οποιοδιποτε πρόβλθμα ανακφπτει οι μακθτζσ πρζπει να καταφεφγουν ςτον εφθμερεφοντα κακθγθτι, 

ςτον υπεφκυνο κακθγθτι του Τμιματοσ, ςτον ςφμβουλο ςχολικισ ηωισ ι ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου . 

Άρθρο 3ο 

Πρόλθψθ φαινομζνων Βίασ και Σχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Θ ςχολικι βία και ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ αποτελοφν ζνα ςοβαρό κοινωνικό πρόβλθμα που ταλαιπωρεί 

πολλά παιδιά, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ αλλά και τθν κοινωνία. Μπορεί , θ ςχολικι βία, να ζχει ςοβαρζσ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που διαρκοφν και γι αυτό χρειάηεται ζγκαιρθ και ςυςτθματικι αντιμετϊπιςθ. 

Καμία διάκριςθ δεν γίνεται αποδεκτι ςτον χϊρο του Σχολείου. Απαγορεφονται ρθτϊσ ςυμπεριφορζσ 

που προςβάλλουν τθν φυλι, το φφλο, το κριςκευμα, τθν καταγωγι, τθν οικονομικι κατάςταςθ και τθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Απαγορεφεται θ φωτογράφιςθ - 

βιντεοςκόπθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ χωρίσ τθ ςυναίνεςι του αλλά και των 

χϊρων του Σχολείου (και ειδικά των εργαςτθρίων) χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του Διευκυντι.  

Θ οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ τάξθσ, από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ ,πρζπει να είναι τζτοια που 

να αποτρζπει ςυμπεριφορζσ ςχολικισ βίασ.  

Με ευκφνθ του υπεφκυνου εκπαιδευτικοφ, να γίνεται ςτο ξεκίνθμα τθσ χρονιάσ μια ςυηιτθςθ με τουσ 

μακθτζσ για τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ ςχζςεισ τουσ, τουσ ςτόχουσ τουσ και τουσ τρόπουσ 

επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν, διαφωνιϊν, εντάςεων, παρενοχλιςεων, κ.λπ. Από τθ ςυηιτθςθ αυτι μπορεί 



να προκφπτει ζνα «Συμβόλαιο Σχολικισ Τάξθσ» που αναρτάται ςτον τοίχο, ϊςτε να γίνεται επίκλθςθ 

αυτοφ, όποτε παρουςιάηεται κάποιο πρόβλθμα. 

Πρόλθψθ φαινομζνων βίασ παρενοχλιςεισ εξαναγκαςμοφ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ δεν είναι 

αποδεκτά γιατί διαταράςςουν το κετικό κλίμα του ςχολείου. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν τζτοια 

φαινόμενα  λφνονται με τθν παρζμβαςθ των κακθγθτϊν, του υπεφκυνου ςχολικισ ηωισ και τθσ 

διεφκυνςθσ του ςχολείου. Υπάρχει περίπτωςθ για πιο δφςκολεσ καταςτάςεισ να ηθτθκεί θ ςυνδρομι 

ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν από αρμόδιουσ φορείσ. 

Άρθρο 4ο 

Σχολικζσ Εκδθλϊςεισ - Δραςτθριότθτεσ  

Οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και οι εκδθλϊςεισ είναι πολφ ςθμαντικζσ γιατί ςυνδζουν το ςχολείο με τθν 

κοινωνία και ςυμβάλλουν ςτθν εξωςτρζφεια του. Οι μακθτζσ υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ενεργά ςε 

όλεσ τισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. Οι ενδοςχολικζσ εκδθλϊςεισ, οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και θ 

ςυμμετοχι ςε καινοτόμα προγράμματα πρζπει να γίνονται με πρωτοβουλίεσ, ιδζεσ και ευκφνθ των 

ίδιων των μακθτϊν πάντα με τθν κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν τουσ. Μόνο ζτςι κα αιςκάνονται πιο 

υπεφκυνοι και κα αναδεικνφουν τισ ικανότθτζσ, τουσ τισ κλίςεισ τουσ και τα ταλζντα τουσ. 

Άρθρο 5ο 

Συνεργαςία Σχολείου – Οικογζνειασ – Συλλόγου Γονζων/Κθδεμόνων 

Το ςχολείο πρζπει να βρίςκεται ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν και το ςφλλογο 

Γονζων και Κθδεμόνων, των οποίων όμωσ ο ρόλοσ πρζπει να είναι διακριτόσ. Κάκε φορά που 

δθμιουργείται κζμα ςχετιηόμενο με κάποιο μακθτι ο πρϊτοσ που κα πρζπει να ενθμερωκεί ςχετικά 

είναι ο γονζασ του, ο όποιοσ πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο. Οι γονείσ κα πρζπει να ζχουν 

τακτικι επικοινωνία με τουσ κακθγθτζσ και να ζχουν δϊςει ζγκυρο τθλζφωνο και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου προκειμζνου  να επιτυγχάνεται θ επικοινωνία αυτι. 

Ι. Σθμαςία τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ Σχολείου-οικογζνειασ  

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Σχολείου και του κλίματοσ που 

δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 

μακθτϊν/ριϊν και με τον Σφλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο Σχολείο ενιςχφεται από τθ 

κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι ςθμαντικό να ςυνεργάηονται ςτενά με το Σχολείο, προκειμζνου να 

παρακολουκοφν τθν αγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ ςε τακτικι βάςθ, ςυμμετζχοντασ ςτισ 

ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που οργανϊνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόθτθ θ ςτενι 

ςυνεργαςία και επικοινωνία των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τον/τθ Διευκυντι/ρια 

του Σχολείου ςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν.  



II. Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν τον Σφλλογο Γονζων/Κθδεμόνων, 

που φζρει τθν επωνυμία του Σχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο Σφλλογοσ 

Γονζων/Κθδεμόνων βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον/τθ Διευκυντι/ρια, τον Σφλλογο 

Διδαςκόντων/ουςϊν του Σχολείου, αλλά και με τον/τθν Πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου.  

III. Σχολικό Συμβοφλιο  

Σε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Γονζων/Κθδεμόνων, ο εκπρόςωποσ τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τρεισ εκπρόςωποι των μακθτικϊν κοινοτιτων, που ορίηονται με απόφαςθ 

του Συμβουλίου τουσ.  

Ζργο του Σχολικοφ Συμβουλίου είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Σχολείου με κάκε 

πρόςφορο τρόπο, θ κακιζρωςθ τρόπων επικοινωνίασ διδαςκόντων/ουςϊν και οικογενειϊν των 

μακθτϊν και του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

IV. Θ ςθμαςία τθσ ςφμπραξθσ όλων  

Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό Σχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ 

όλων μακθτϊν/ριϊν, εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι/ριασ, Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, Σχολικισ 

Επιτροπισ, Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 

Άρθρο 6ο 

Ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου  

Στο ςχολείο καλλιεργείται θ αίςκθςθ ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ ςε ότι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ 

χϊρου και των αντικειμζνων που τον απαρτίηουν. Δεν πρζπει να ρυπαίνουν τουσ τοίχουσ, τα πλακάκια, 

τα κρανία, τισ πόρτεσ, οφτε να πετάνε ςκουπίδια ι τςίχλεσ κάτω. Οι μακθτζσ δεν πρζπει να 

καταςτρζφουν το ςχολείο και τον εξοπλιςμό του. Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ηθμίασ είναι υποχρεωμζνοι 

να τθν αποκαταςτιςουν αμζςωσ με δικά τουσ ζξοδα. 

Άρθρο 7ο 

Συμπεριφορά - Δικαιϊματα – Υποχρεϊςεισ 

Ο/Η  Διευθυντήσ/τρια είναι υπεφκυνοσ/θ, μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και τθν 

αιςκθτικι των χϊρων του ςχολείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

μακθτϊν/τριϊν.  Ενθμερϊνει τον Σφλλογο των Διδαςκόντων/ουςϊν για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, 

τισ εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν εφαρμογι των 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/ουςϊν και των μακθτϊν/τριϊν και είναι υπεφκυνοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ/τισ 

διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ.  Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, όταν είναι 

απαραίτθτο, ςυςτάςεισ ςε πνεφμα ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ.  Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ 

παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και 

τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ. 



Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Στο ζργο τουσ περιλαμβάνεται θ 

εκπαίδευςθ − διδαςκαλία, μάκθςθ και διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν. Θ πρόοδοσ, θ οικονομικι 

ανάπτυξθ, ο πολιτιςμόσ και θ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τθν ποιότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ και κατ' επζκταςθ από τθ ςυμβολι και τθν προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν. Τα κακικοντα 

και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν οφείλουν να εναρμονίηονται με τουσ ςτόχουσ αυτοφσ. 

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:  

● Αντιμετωπίηουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ με ευγζνεια, κατανόθςθ και ςεβαςμό προσ τθν 

προςωπικότθτά τουσ. 

● Συμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςχολικοφ κλίματοσ που δθμιουργεί ςτουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριεσ αιςκιματα αςφάλειασ, εμπιςτοςφνθσ και άνεςθσ να απευκφνονται ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ για βοικεια όταν αντιμετωπίηουν τυχόν πρόβλθμα. 

● Αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ με δθμοκρατικό πνεφμα, ιςότιμα και δίκαια και 

να μθν κάνουν διακρίςεισ υπζρ ι ςε βάροσ οριςμζνων μακθτϊν.  Καλλιεργοφν και εμπνζουν ς’ 

αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

● Διδάςκουν ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα ςφμφωνα με το ιςχφον 

πρόγραμμα ςπουδϊν και να διαπαιδαγωγοφν και εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ/τριεσ ςφμφωνα 

με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, με τθν κακοδιγθςθ των 

ΣEE και των Στελεχϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ.  Προετοιμάηουν το μάκθμα τθσ θμζρασ 

ζτςι ϊςτε να κινεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν/τριϊν και να εφαρμόηουν ςφγχρονεσ και 

κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

● Αξιολογοφν αντικειμενικά τθν πρόοδο και τθν επίδοςθ των μακθτϊν/τριϊν και ενθμερϊνουν 

ςχετικά τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ (ςε περίπτωςθ ανθλίκων), κακϊσ και τουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. 

● Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/τριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 

ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ 

ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν πικανά προβλιματα. 

● Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/τριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 

αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ/τισ ίδιεσ και το ςχολείο και καλλιεργοφν τισ 

αρχζσ και το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ.  Είναι ςυνεπείσ ςτθν προςζλευςι τουσ 

ςτο ςχολείο και ςτθν ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ των μακθμάτων. 

● Συνεργάηονται με τον/τθν Διευκυντι/ντρια, τουσ γονείσ και τουσ αρμόδιουσ ΣΕΕ για τθν 

καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 

προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/τριϊν. 

● Συμβάλλουν ςτθν επιτυχία όλων των εκδθλϊςεων που οργανϊνονται από τθν τάξθ και το 

Σχολείο. 

● Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα 

και τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο μζςω των διαφόρων μορφϊν επιμόρφωςθσ και 

επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ 

οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και με τθν αυτοεπιμόρφωςθ. 

● Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ, ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ 

επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν και τουσ ενθμερϊνουν για τθ 

φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. Τα ανωτζρω κρίνονται απαραίτθτα, 



διότι οι ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ μεταβάλλονται με γριγορουσ ρυκμοφσ. Για να μπορεί θ 

εκπαίδευςθ να ανταποκρικεί ς' αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ, πρζπει οι εκπαιδευτικοί να 

παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ με διαρκι και ζγκυρθ επιμόρφωςθ. 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ  

Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν πρζπει να διζπεται από δθμοκρατικό ικοσ, ςεβαςμό ςτο 

εκπαιδευτικό, διοικθτικό και βοθκθτικό προςωπικό, ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ςτθ ςχολικι περιουςία, 

κακϊσ και ςτθ δικι τουσ προςωπικότθτα. Απαγορεφεται κάκε είδοσ βίασ, λεκτικισ, ςωματικισ, 

ψυχολογικισ ι άλλθσ μορφισ. Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να: 

● Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 

● Αποδζχονται πωσ κάκε μάκθμα ζχει τθ δικι του ιδιαίτερθ παιδευτικι αξία και αποδίδουν ςτο 

κακζνα τθν απαιτοφμενθ προςοχι. 

● Υποςτθρίηουν και διεκδικοφν τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 

αποφάςεων ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων που τουσ δίνει θ νομοκεςία, ςυμβάλλοντασ ςτθν 

εφαρμογι αυτϊν των αποφάςεων.   

● Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 

εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ.   

● Προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου.  Θ προςταςία του 

ςχολικοφ κτθρίου και τθσ περιουςίασ του είναι υπόκεςθ όλων. Αν προκαλζςουν κάποια βλάβθ-

ηθμιά, αυτι πρζπει να αποκαταςτακεί από τον/τθν υπαίτιο/α.   

● Επιδιϊκουν και ςυμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, θ ανακφκλωςθ υλικϊν και θ ςυνετι χριςθ των εκπαιδευτικϊν μζςων.   

● Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ διαδοχικά τα 

παρακάτω βιματα:  

1. Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ διαφορά.  

2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ ι ςτον Σφμβουλο Σχολικισ Ηωισ.  

3. Απευκφνονται ςτον/ςτθν Διευκυντι/Διευκφντρια.  

 Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και 

ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, αντιδροφν άμεςα και ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα.  

● Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Συμμετζχουν ενεργά ςτθν 

κακθμερινι παιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι το 

δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ριϊν για μάκθςθ.  Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ κακθγθτζσ/ριεσ και 

ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ηθτοφν τθ βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ 

απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθν ιρεμθ, αποδοτικι ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ.  

Όταν υπάρχει ανάγκθ, μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των τθλεφϊνων 

του Σχολείου, αφοφ ηθτιςουν άδεια. 

● Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ Σχολείου 

ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

● Το ςχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δθμιοφργθμα, παρζχεται δωρεάν από τθν πολιτεία και δεν 

πρζπει να καταςτρζφεται. 

● Απαγορεφονται τα κινθτά τθλζφωνα και κάκε  φφςεωσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Στα πλαίςια τθσ 

διδακτικισ διαδικαςίασ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τον θλεκτρονικό εξοπλιςμό του ςχολείου 



και θ επικοινωνία των γονζων με τουσ μακθτζσ γίνεται μζςω του τθλεφϊνου του ςχολείου. Αν 

είναι αναγκαίο οι μακθτζσ να ζχουν κινθτό τότε το κρατοφν απενεργοποιθμζνο μζχρι τθ λιξθ 

των μακθμάτων και τθν αποχϊρθςθ τουσ από το ςχολείο 

Κυρώςεισ- ποινζσ 

Όταν οι μακθτζσ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ των κακθγθτϊν ι παραβιάηουν τουσ κανόνεσ 

του ςχολείου κα υποςτοφν κυρϊςεισ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:10645/ΓΔ4/23-1-2018 

υπουργικι απόφαςθ είναι: α) προφορικι παρατιρθςθ, β) επίπλθξθ, γ) αποβολι από το μάκθμα μίασ 

θμζρασ, δ) αποβολι από τα μακιματα δφο θμερϊν, ε) αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 

 Σε περίπτωςθ που ο μακθτισ παρακωλφει τθν ομαλι διεξαγωγι του μακιματοσ είναι δυνατόν να του 

επιβλθκεί προφορικι παρατιρθςθ και να απομακρυνκεί από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ οπότε 

απαςχολείται με ευκφνθ του διευκυντι λαμβάνοντασ απουςία. 

Δικαιώματα μαθητών 

Μζςω τθσ λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων οι μακθτζσ κζτουν τα κζματα που τουσ απαςχολοφν 

θ διεκδίκθςθ των αιτθμάτων τουσ γίνεται με κόςμιο τρόπο και πάντα ςτα πλαίςια των ιςχυόντων 

νόμων. Όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ φροντίηουν να λφνουν τα προβλιματά τουσ με κατανόθςθ 

και διάλογο αποφεφγοντασ τθν ζνταςθ και τισ παράνομεσ πράξεισ, όπωσ καταςτροφζσ άςκθςθ 

ςωματικισ και ψυχολογικισ βίασ, παρεμπόδιςθ ειςόδου ςε άλλουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ηθτοφν από 

τουσ κακθγθτζσ τουσ να ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, να μθν κάνουν διακρίςεισ εισ βάροσ τουσ, 

να αντιμετωπίηονται με επιείκεια και κατανόθςθ και να λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ τουσ ιδίωσ όταν 

διατυπϊνεται φςτερα από διάλογο μζςα ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ. Αν ςυμβεί κάτι από τα παραπάνω 

οι μακθτζσ οφείλουν να το αναφζρουν ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου. 

Θ ανάρτθςθ και θ αποκικευςθ ςε ψθφιακά μζςα φωτογραφιϊν ι βίντεο από δραςτθριότθτεσ τθσ 

ςχολικισ ηωισ επειδι κεωροφνται προςωπικά δεδομζνα επιτρζπονται μόνο όταν οι γονείσ ζχουν δϊςει 

τθ ςυγκατάκεςι τουσ. Ζντυπο γονικισ ςυναίνεςθσ για το ςκοπό αυτό δίνεται ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ για 

τουσ μακθτζσ τθσ Α’ Λυκείου και ιςχφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ 

Άρθρο 8ο 

Πολιτικι του Σχολείου για τθν προςταςία από πικανοφσ κινδφνουσ - Αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν 

Ο/Θ Διευκυντισ/ντρια  του Σχολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο 
Διδαςκόντων του Σχολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου.  
Στισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανζνα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά 
παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Όςον αφορά τθν προςταςία από ςειςμοφσ και φυςικά 
φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του Σειςμικοφ 
Κινδφνου του Σχολείου, με τθν υλοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 
ζτουσ. Επίςθσ, ο/θ Διευκυντισ/ντρια ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ, για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 
φαινομζνων αυτϊν.  
Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι 



φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ.  

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, θ τιρθςθ του από όλουσ τουσ 
εμπλεκομζνουσ, αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Σχολείου μασ.  

 
 

Άμφιςςα ,  24 Μαΐου 2021 
Ο Διευκυντισ  

 
Νικόλαοσ Αναγνωςτόπουλοσ 

κλ. ΠΕ 04.01 
 
 

                                                             Εγκρίνεται  

Ο Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, 
 
 
 
 

Νικολαΐδθσ Δθμιτριοσ 
ΣΕΕ ΠΕ82 

Λαμία 31-05-2021 

Θ Διευκφντρια Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 
 
 
 
 
 

Λαμπίδθ Ευτυχία 
Δ.Δ.Ε.  Φωκίδασ 

Άμφιςςα  -- -05-2021 
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