
Εσωτερικός Κανονισμός Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς 

Σχολικό έτος 2020 - 2021 

Εισαγωγικό Σημείωμα 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 4692/2020, άρθρο 37), κάθε 

σχολική ́μονάδα οφείλει από ́το σχολικό ́έτος 2020-2021 να έχει εγκεκριμένο 

εσωτερικό́ κανονισμό́ λειτουργίας, στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά ́

με τη λειτουργία της. 

Ο εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων και των 

προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, ώστε το σχολείο να 

μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και να διασφαλίζει την ποιότητα του 

παρεχόμενου έργου. Με τον εσωτερικό κανονισμό ορίζεται και διαμορφώνεται 

το παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ 

όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε ένα πλαίσιο 

υποστήριξης, σεβασμού, συνεργασίας και κατανόησης, όλων των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Η τρέχουσα σχολική χρονιά επιβάλλει στον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου 

να συμπεριληφθεί με ειδική μνεία, το κεφάλαιο που θα αφορά την πανδημία και 

τους όρους διαφύλαξης της υγείας και αποτροπής της μετάδοσης μεταξύ 

μαθητώντριών και εκπαιδευτικών. 

Βασικές αρχές λειτουργίας του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ο οποίος 

μπορεί να τροποποιηθεί και να αναθεωρηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε 

επικρατούσες συνθήκες περιλαμβάνει τους εξής τομείς: 

 Σχολική Ζωή 

 Μέτρα Πρόληψης – Αντιμετώπισης Πανδημίας  

 Εκπαιδευτικό Έργο 

 Συμβουλευτική 

 Συνεργασία Σχολικής Μονάδας 

 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

 

Σχολική Ζωή 

Διδακτικό Έτος:  

Το διδακτικό έτος ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό στις 11 

Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η πρώτη 
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ημέρα λειτουργίας του σχολείου δίνει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν 

γονείς - κηδεμόνες – μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί και να 

ενημερωθούν για την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας, ως προς 

την άφιξη, την αποχώρηση και το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Η διδακτική χρονιά κλείνει με την απονομή των τίτλων προόδων και των 

απολυτηρίων στους μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης και συνοδεύεται από 

μια σχετική εκδήλωση. 

Η διδακτική χρονιά περιλαμβάνει αργίες και ημέρες εορταστικών 

εκδηλώσεων οι οποίες είναι: οι εθνικές εορτές 28η Οκτωβρίου και 25η 

Μαρτίου. Η 17η Νοεμβρίου, η 24η Δεκεμβρίου, η ημέρα των Τριών 

Ιεραρχών η 30η Ιανουαρίου, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του 

Αγίου Πνεύματος και η εορτή των 5-10 Μαρτύρων (Πολιούχος της πόλης 

του Κιλκίς). Το σχολείο παραμένει κλειστό κατά τη διάρκεια των 

διακοπών των Χριστουγέννων, των διακοπών του Πάσχα και των 

θερινών διακοπών από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια 

των θερινών διακοπών, ορίζεται μια ημέρα της εβδομάδας κατά την 

οποία μπορούν οι κηδεμόνες να επισκεφθούν τη σχολική μονάδα για 

οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή ανάγκη παραστεί. 

Επιπλέον, το σχολείο μπορεί να διακόψει τα μαθήματα με απόφαση των 

ανώτερων αρμόδιων αρχών, για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών. 

Το πρόγραμμα και η λειτουργία του σχολείου μπορεί επίσης να διακοπεί 

ή να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, από τη διεύθυνση του 

σχολείου.   

Εγγραφές μαθητών/τριών:  

Με τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται η εγγραφή των μαθητών/τριών 

που πρόκειται να φοιτήσουν στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Οι γονείς πραγματοποιούν 

ενημερωτική συνάντηση με τη Διευθύντρια, ενημερώνονται για το 

πρόγραμμα, τα εργαστήρια που λειτουργούν στο σχολείο, τους 

επιμέρους σκοπούς και τους στόχους της σχολικής μονάδας. 

Οι μαθητές/τριες επισκέπτονται με τους γονείς και γνωρίζουν το χώρο 

του σχολείου και τους/τις εκπαιδευτικούς. 

Κατανομή σε τμήμα:  

Οι μαθητές/τριες κατανέμονται στα τμήματα και τις ειδικότητες του 

σχολείου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τις δεξιότητές τους. 

Λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία των κηδεμόνων. Σε κάθε τμήμα ο 

αριθμός των μαθητών/τριών δεν υπερβαίνει τους έξι-εφτά μαθητές/τριες.  
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Προσέλευση – παραμονή και αποχώρηση από το Σχολείο:  

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ανακοινώνεται στους γονείς και 

τους/τις μαθητές/τριες με την ακριβή ώρα άφιξης η οποία ορίζεται στις 

08.15πμ και έναρξης των μαθημάτων και αποχώρησης στις 13.15μμ. 

Οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ενημερώνονται εγγράφως και τηλεφωνικώς 

οι κηδεμόνες και οι μεταφορείς. 

Οι γονείς και οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν το ωράριο της 

σχολικής μονάδας και να ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα ή ανάγκες 

που μπορεί να προκύψουν και να επηρεάσουν την άφιξη ή την 

αποχώρηση των μαθητών/τριών.  

 

Οι μαθητές/τριες εισέρχονται και αποχωρούν από το σχολείο με τη 

συνοδεία εκπαιδευτικού. Έχουν ορισθεί εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί 

για όλους τους χώρους του σχολείου, οι οποίοι έχουν την επίβλεψη, την 

επιτήρηση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των 

μαθητών/τριών από τη στιγμή της άφιξης, μέχρι την αποχώρηση και 

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Σε περίπτωση απουσίας γίνεται 

άμεσα η αντικατάσταση του/της εκπαιδευτικού που απουσιάζει και των 

οποίων η προσέλευση γίνεται πριν από την άφιξη των μαθητών/τριών. 

Κατά την άφιξη των μαθητών/τριών συμπληρώνεται και το ημερήσιο 

παρουσιολόγιο των μαθητών/τριών από το Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό (ΕΒΠ), οι οποίες μετέχουν στην υποδοχή και αποχώρηση 

των μαθητών/τριών. Το παρουσιολόγιο επιδίδεται στη διεύθυνση μετά 

την ολοκλήρωση της άφιξης των μαθητών/τριών. 

 

Η κεντρική πόρτα του σχολείου παραμένει κλειδωμένη καθόλη τη 

διάρκεια παραμονής των μαθητών/τριών στο χώρο του σχολείου και των 

διαλειμμάτων. Κατά τη διάρκεια της σίτισης, οφείλουν να έχουν μαζί τους 

τα αντίστοιχα αντικείμενα (μπουκάλι νερό, ατομικό δοχείο φαγητού). Δεν 

επιτρέπεται η κατανάλωση αναψυκτικών στις αίθουσες, οι μαστίχες και 

η κατανάλωση καφέ. 

 

Οι μαθητές/τριες δεν θα πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα 

ή χρηματικά ποσά εάν δεν κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο. Είναι 

χρήσιμο οι κηδεμόνες σε περίπτωση που έχουν χρήματα να 

ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου. 

 

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια νοσεί ή αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό 

πρόβλημα υγείας, ή λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ο/η κηδεμόνας 

ενημερώνει το σχολείο προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.  
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Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσεί με μεταδοτική ασθένεια ή 

προκύψει επιδείνωση της υγείας του/της μαθητή/τριας στη σχολική 

μονάδα, οι κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα για να υποδεχθούν τον 

μαθητή στο σπίτι και να του παρέχουν την απαραίτητη 

ιατροφαρμακευτική φροντίδα για την γρήγορη ανάρρωσή του. Ο/η 

μαθητής/τρια παραμένει σπίτι μέχρι την πλήρη ανάρρωση και 

προσκομίζουν την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση για την επάνοδό του.   

Συμπεριφορά: 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη 

δημοκρατική συμπεριφορά, να ακολουθούν τους κανονισμούς του 

σχολείου, να ακολουθούν τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών, να 

φροντίζουν και να μην καταστρέφουν την περιουσία του σχολείου, να 

δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό σε όλο το προσωπικό και τους 

συμμαθητές τους. Παραπτώματα και αποκλίσεις στη συμπεριφορά και 

τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των φαινομένων στο πλαίσιο των κατάλληλων για κάθε 

μαθητή/τριας παιδαγωγικών μέτρων. Οι κηδεμόνες ενημερώνονται σε 

περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς και για τη λήψη των μέτρων και 

την εφαρμογή τους. 

Οι μαθητές/τριες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τις δικές τους τουαλέτες 

σύμφωνα με το φύλο τους και να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες 

υγιεινής από τους μαθητές/τριες που μπορούν να ακολουθήσουν 

εντολές. Ειδάλλως, το ΕΒΠ φροντίζει για την ατομική υγιεινή. 

Θα πρέπει να πετούν τα σκουπίδια στους κάδους και στους ειδικούς 

κάδους ανακύκλωσης, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διατηρείται 

καθαρό. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων:  

Στο σχολείο οι μαθητές/τριες διδάσκονται τα μαθήματα της Γλώσσας, 

των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής, της Πληροφορικής, της 

Αισθητικής Αγωγής, της Μουσικής και ειδικεύονται στο εργαστήριο της 

Αυτόνομης Διαβίωσης, της Χειροτεχνίας/Υφαντικής και της Γεωπονίας. 

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάσσονται προγράμματα συνεκπαίδευσης 

και συνεργασίας με σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την επικράτεια. Επίσης, οι 

μαθητές/τριες μετέχουν σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, σε αθλητικές 

δραστηριότητες και μαθητικούς αγώνες. 
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Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται η παράδοση των δελτίων προόδου 

και αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο και τη διαγωγή των 

μαθητών/τριών από τους/τις εκπαιδευτικούς. 

Στην αρχή του έτους με πρωτοβουλία του σχολείου, καλούνται οι 

κηδεμόνες των νέων μαθητών/τριών για γνωριμία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τον εκάστοτε 

μαθητή, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση ως προς τις ανάγκες, τις 

συνήθειες και τις ιδιαίτερες κλίσεις του/της μαθητή/τριας. 

Μεταφορά μαθητών/τριών:  

Η σχολική μονάδα εξασφαλίζει τη μετακίνηση από την κατοικία προς το 

σχολείο και αντίστροφα με τη μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων 

δημοσίας χρήσης. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, διασφαλίζει και την 

ύπαρξη συνοδού στο μέσο μεταφοράς.  

Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατοικία ή στο ωράριο μετακίνησης θα 

πρέπει να γίνεται εγγράφως στη διεύθυνση του σχολείου και να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για την οποιαδήποτε παρέκκλιση. Οι 

κηδεμόνες οφείλουν να βρίσκονται στην οικία τους για την παραλαβή 

των μαθητών/τριών και για την έγκαιρη αποχώρησή τους από την οικία 

τους. Η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών/τριών και η έγκαιρη 

μετακίνησή τους αποτελεί έναν από τους επιμέρους στόχους του 

σχολείου.  

Τα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ανακοινώνονται στους 

κηδεμόνες και μπορεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να γίνει οποιαδήποτε 

τροποποίηση για τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών και του σχολείου. 

Η ασφάλεια στη μετακίνηση των μαθητών/τριών βαραίνει τους γονείς και 

τους/τις μαθητές/τριες οι οποίοι θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες και 

να φορούν ζώνες ασφαλείας. Οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί 

να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών/τριών, οδηγεί στην 

αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αρχές. 

Κηδεμόνες που αναλαμβάνουν τη μετακίνηση του/της μαθητή/τριας, 

ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου και αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση του/της μαθητή/τριας από το 

σχολείο. 

 

Μέτρα Πρόληψης – Αντιμετώπισης της Πανδημίας 

 

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τους τελευταίους μήνες έχουν 

αρρωστήσει από το νέο κορονοϊό κι αυτό γιατί μεταδίδεται από άνθρωπο 
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σε άνθρωπο, εάν δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής. Γι’ αυτό το 

λόγο είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε 

για να προστατεύουμε τον εαυτό μας, το σχολείο και την οικογένειά μας. 

Τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή 

μετακίνηση των μαθητών στην εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη 

ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά την λειτουργία των σχολικών μονάδων 

οδήγησε στα εξής: η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων, να 

φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και 

προφύλαξης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Σε σχέση με τις 

αίθουσες διδασκαλίας να γίνεται ο τακτικός φυσικός αερισμός, η 

αποφυγή συγχρωτισμού και η τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής 

χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

Στη σχολική μονάδα η Δ/ντρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο 

Διδασκόντων και τη σχολική νοσηλεύτρια, ασχολείται συστηματικά με τη 

διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει:  

 την καθημερινή εποπτεία της κατάστασης υγείας μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών για την έγκαιρη αναγνώριση μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών με συμπτώματα συμβατά με τη νέα νόσο.  

 την καθημερινή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής. Σε 

περίπτωση που παρατηρηθούν στη σχολική μονάδα αποκλίσεις από τα 

μέτρα υγιεινής που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ, η Δ/ντρια της σχολικής 

μονάδας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο την αρμόδια Δ/νση Δ.Ε. 

Η Διεύθυνση Δ.Ε. ενημερώνει ακολούθως την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης και αυτή με τη σειρά της τον ΕΟΔΥ, προκειμένου να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα  

 την ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με την 

συμβολή ειδικών επαγγελματιών όπου κριθεί απαραίτητο. 

Για την αντιμετώπιση ύποπτων και οξέων συμβάντων, όπως την 

ανίχνευση θετικού περιστατικού για το νέο ιό και την επικοινωνία με τους 

αρμόδιους φορείς, ακολουθείται το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος του ΕΟΔΥ 

Στο σχολείο μας έχει οριστεί ένας ειδικός χώρος σε περίπτωση ανάγκης, 

στον οποίο οποιοδήποτε άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 

COVID-19, οδηγείται και παραμένει εκεί μέχρι την μεταφορά του στην 

οικία ή το νοσοκομείο. Στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν χειρουργικές 

μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό. 

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στην καθαριότητα του 

σχολικού περιβάλλοντος, το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου μας 

πριν την έναρξη των μαθημάτων έχει λάβει τις σχετικές οδηγίες και έχει 
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στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα που θα χρειαστεί για την τήρηση 

της καθαριότητας.  

Στη σχολική μας μονάδα για την προστασία μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών έχουμε εφοδιαστεί με τα παρακάτω:  

 Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα σε κάθε τάξη  

 Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες  

 Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες 

 Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό 

επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα 

διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη) 

 Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις). 

Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες 

επείγουσες καταστάσεις.  

Η διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να 

μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του 

εφικτού, δηλαδή ένας/μια μαθητής/τρια ανά θρανίο υιοθετώντας την εκ 

περιτροπής παρουσία στο σχολείο όπως για παράδειγμα μέρους των 

μαθητών/τριών (των μισών μαθητών/τριών) κάθε ημέρα.  

Η ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών/τριών συνολικά με το 

θρανίο είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. 

Οι μαθητές/τριες έχουν ενημερωθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς για τον 

τρόπο διαφύλαξης της υγείας τους με την τήρηση των παρακάτω 

μέτρων: 

Όταν βήχω ή φτερνίζομαι καλύπτω το στόμα και τη μύτη μου με τον 

αγκώνα μου ή με χαρτομάντηλο το οποίο μετά πετάω στα σκουπίδια. 

Εάν δεν έχω χαρτομάντηλα, καλύπτω το στόμα μου με το χέρι μου και 

φροντίζω μετά να καθαρίσω τα χέρια μου. 

Κρατάω αποστάσεις από τους άλλους, δεν στριμώχνομαι στο προαύλιο. 

Πλένω συχνά τα χέρια μου με νερό και σαπούνι ή ζητάω από τον/την 

εκπαιδευτικό αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα για να καθαρίσω τα χέρια 

μου.  

Δεν ακουμπώ με τα χέρια μου το πρόσωπό μου.  

Δεν ανταλλάσσω αντικείμενα με τους/τις συμμαθητές/τριες μου. 

Αποφεύγω τον συνωστισμό, στην είσοδο του σχολείου και σε 

εσωτερικούς χώρους. 

Στο προαύλιο κρατάω αποστάσεις με τους/τις συμμαθητές/τριες μου. 

Πλένω τακτικά τα χέρια μου και προσέχω να είναι καθαρά, πριν το 

φαγητό, μετά την τουαλέτα και όταν έχω αγγίξει ένα αντικείμενο που το 

έχουν αγγίξει και άλλοι άνθρωποι. 

Δεν αγγίζω τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μου με τα χέρια μου. 

Δεν τρώω τα νύχια μου.  

Δεν δαγκώνω το μολύβι μου. 
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Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μοιραζόμαστε 

αντικείμενα με τους συμμαθητές μας. Γι’ αυτό το λόγο:  

 Πριν ξεκινήσουμε το πρωί από το σπίτι πρέπει να έχουμε φροντίσει 

να έχουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για την συγκεκριμένη ημέρα στο 

σχολείο. 

 Δεν δανειζόμαστε και δεν δανείζουμε αντικείμενα όπως στυλό, 

μολύβια, γόμες, τετράδια, χαρτάκια, κ.ά.  

 Ακολουθούμε τους κανονισμούς του σχολείου  

 Στη περίπτωση που πρέπει να δανειστούμε ή να δανείσουμε κάτι το 

καθαρίζουμε όπως επίσης και τα χέρια μας 

Προστατεύουμε τους/τις συμμαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς 

Ακολουθούμε τις οδηγίες του σχολείου.  

Όταν νιώθεις άρρωστος ενημερώνεις πριν πας στο σχολείο και μένεις 

στο σπίτι. 

Εάν αισθανθείς άρρωστος κατά τη διάρκεια του μαθήματος το λες 

στον/στην καθηγητή/τρια σου.  

Μην ανταλλάσσεις αντικείμενα με τους/τις συμμαθητές/τριες και τους/τις 

καθηγητές/τριες σου (στυλό, τετράδια, μπουκαλάκια νερού, κ.ά). 

Να έχεις πάντα μαζί σου χαρτομάντηλα. 

Να πλένεις τα χέρια σου συχνά. 

Όταν είσαι άρρωστος/η: 

Ενημερώνεις τους γονείς σου και μένεις στο σπίτι.  

Οι γονείς σου θα πρέπει να συμβουλευτούν τον οικογενειακό σας ιατρό  

Θα μείνεις στο σπίτι μέχρι να γίνεις εντελώς καλά. 

 Όσο έχεις συμπτώματα αποφεύγεις τις εξωσχολικές δραστηριότητες και 

την επαφή με ηλικιωμένα άτομα. 

Οι γονείς σου θα πρέπει να ενημερώσουν το σχολείο για τα συμπτώματά 

σου και να συμβουλευτούν τον οικογενειακό σας γιατρό. 

Δεν φοβάμαι:  

Προστατεύω τον εαυτό μου. 

Προστατεύω την οικογένειά μου και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που 

ζουν κοντά μου. 

Προστατεύω τους/τις φίλους και τους/τις συμμαθητές/τριες μου.  

Προστατεύω τους/τις καθηγητές/τριες μου. 

Ενημερώνουμε ότι ισχύει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής 
μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους για όλους τους/τις εκπαιδευτικούς και τους 
επισκέπτες. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που είναι εφικτό, τους 
εκπαιδεύουμε στη χρήση της μάσκας. 
Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει 
αλκοολούχο διάλυμα. 
Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική 
εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. 
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Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό 
δεν είναι απολύτως απαραίτητο. 
 

Εκπαιδευτικό Έργο 

Εκπαιδευτικοί 

Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, 

- Ενεργεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές 
της επιστημονικής και επαγγελματικής του ιδιότητας, 

- συμμετέχει και προωθεί επαγγελματικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους, 

- επιδεικνύει ευαισθησία για το θρήσκευμα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα,, 
το φύλο, την αναπηρία, την κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων 
με αναπηρία και έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των προσωπικών δεδομένων, 

- συνεργεί με το προσωπικό των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, με τα 
θεσμικά όργανα και τα μέλη της κοινότητας στην προώθηση της 
σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με 
αναπηρία. 
 
Όλοι  οι  εκπαιδευτικοί,  συμπεριλαμβανομένων  των  διευθυντών    
και  υποδιευθυντών,  εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο 
διδακτικό τους ωράριο.  Προσέρχονται πριν από τους/τις 
μαθητές/τριες στο σχολείο, δεν αφήνουν τους/τις μαθητές/τριες 
μόνους στην αίθουσα διδασκαλίας, συνοδεύουν τους/τις 
μαθητές/τριες στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές γιορτές, 
παρελάσεις. Σε εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν ισχύει το ωράριο των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες. 
Αποχωρούν μετά από την αποχώρηση των μαθητών/τριών όταν 
βρίσκονται σε εφημερία. Ενημερώνουν σε περίπτωση 
καθυστερημένης άφιξης για την αντικατάστασή τους. 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ – Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, 
Λογοθεραπεύτρια - Σχολική Νοσηλεύτρια) 

Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του 
σχολείου και τους γονείς για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των 
εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε 
προγραμματισμένη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης. 

Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του/της κάθε 
μαθητή/τριας και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν 
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απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας 
πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις. 

Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας της 
ειδικότητάς τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

- Υποβοηθούν τους/τις μαθητές/τριες στις βασικές τους ανάγκες, όπως 
στη χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής 
ρούχων, σίτισης και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησής τους. Σε 
εξαιρετικά δύσκολες και ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών/τριών, 
έχουν τη συνδρομή και του λοιπού προσωπικού του σχολείου με την 
έγκριση ή ενημέρωση του/της διευθυντή/ντριας. 

- Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν 
δημιουργικά τους/τις μαθητές/τριες και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, 
ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. 

Σχολικός Χώρος 

Χρήση Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εργαστηρίων Ειδικοτήτων:  

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη σωστή 

χρήση των εξοπλισμών των εργαστηρίων. Οφείλουν να τηρούν τους 

κανόνες και να εισέρχονται στους χώρους των εργαστηρίων χωρίς 

φαγώσιμα και υγρά. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό 

μόνο με την υπόδειξη του/της υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Κάθονται στις 

θέσεις που τους ορίζουν οι εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιούν τις εφαρμογές 

που κρίνουν απαραίτητες οι εκπαιδευτικοί και υποστηρίζουν το 

εκπαιδευτικό τους έργο. Δεν λερώνουν το χώρο, δε γράφουν σε θρανία 

ή πίνακες, δε δημιουργούν θόρυβο και δεν επιζητούν τη διαρκή 

παραμονή τους στο διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου γίνεται με φειδώ 

και με την παρακολούθηση και υπόδειξη του εκάστοτε εκπαιδευτικού.  

Το σχολείο έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις περιοχές του διαδικτύου που 

επισκέπτεται ο/η μαθητής/τρια και να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, 

εφόσον διαπιστωθεί περιήγηση σε ιστότοπους χωρίς εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο.   

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας 

και να φορούν τα απαραίτητα ρούχα ή στολές όπου χρειάζεται και να 

βρίσκονται στα εργαστήρια μόνο με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.  

Να γνωρίζουν τα μέτρα ασφαλείας και να διατηρούν το χώρο καθαρό.  

Υποχρέωση Συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής:  
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Προκειμένου οι μαθητές/τριες να μετέχουν στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής, οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς το Ατομικό Δελτίο Υγείας του/της Μαθητή/τριας 

(Α.Δ.Υ.Μ.). Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει τριετή ισχύ και αποτελεί 

απαραίτητο έγγραφο για την εγγραφή στην Α΄ τάξη αλλά και για τη 

συμμετοχή στις ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. 

Ο κηδεμόνας οποιουδήποτε μαθητή/τριας που λαμβάνει 

ιατροφαρμακευτική αγωγή, ενημερώνει με ιατρική βεβαίωση τη σχολική 

νοσηλεύτρια για το είδος της χορηγούμενης αγωγής και για τον τρόπο 

λήψης των φαρμάκων. 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις:  

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να 

πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο πλαίσιο αθλητικών 

δραστηριοτήτων, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικές και 

διδακτικές επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Έχουν κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

στόχο. Συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς με τη σύμφωνη γνώμη των 

κηδεμόνων τους. Καταρτίζεται πλήρες πρόγραμμα για την οργανωμένη 

μετακίνηση και μπορεί να υπάρξει τροποποίηση ή ακύρωση μόνο και 

εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες, και η απόφαση λαμβάνεται από 

το σύλλογο διδασκόντων. 

Ιατρική φροντίδα: 

Η σχολική μονάδα διαθέτει σχολική νοσηλεύτρια η οποία παρίσταται σε 

οποιαδήποτε ανάγκη, προκειμένου να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και μαζί με την διεύθυνση, την 

υποστήριξη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση έκτακτων ή ύποπτων 

κρουσμάτων της πανδημίας.  

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η αποχώρηση μαθητών/τριών, 

ενημερώνονται η διεύθυνση, η κοινωνική υπηρεσία του σχολείου και ο 

κηδεμόνας του μαθητή για την αποχώρησή του.  

Συμβουλευτική υποστήριξη 

Το έργο τη σχολικής μονάδας υποστηρίζεται από την ύπαρξη 

ψυχολόγου στο σχολείο. Η ψυχολόγος παρέχει συμβουλευτική και 

υποστήριξη σε μαθητές/τριες και κηδεμόνες, σε προγραμματισμένες 

συναντήσεις αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις. Η ψυχοσυναισθηματική 

υποστήριξη και η κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό μέλημα του 

σχολείου κα της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μετέχει σε 

επικοινωνία με κηδεμόνες και ιατρούς για την καλύτερη παρακολούθηση 
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των μαθητών/τριών και βοηθά στη διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων 

συμπεριφοράς που μπορεί να προκύψουν. Εβδομαδιαία μετέχει σε 

καθιερωμένη συνάντηση με τη διεύθυνση, τον κοινωνικό λειτουργό και 

εκπαιδευτικούς για την παροχή συμβουλευτικής σε θέματα διαχείρισης 

και τροποποίησης συμπεριφοράς σε μαθητές/τριες. Παρέχει ατομική 

ψυχολογική συμβουλευτική σε μαθητές/τριες, υποστήριξη στους 

κηδεμόνες και συμβουλευτική όπου κρίνει απαραίτητο για την 

αντιμετώπιση οικογενειακών κρίσεων και δύναται να υποστηρίξει και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας. Βοηθά στην ανάπτυξη 

ενός θετικού κλίματος στο σχολείο και ενισχύει τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων για ένα φιλικό κλίμα με την εκδήλωση επιθυμητών και 

αποτροπή ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Παρακολουθεί και 

καταγράφει το ατομικό ιστορικό των μαθητών/τριών και των οικογενειών 

τους  και παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις για την αναζήτηση 

επιπλέον ιατρικής φροντίδας και υποστήριξης όπου κρίνει απαραίτητο. 

Λαμβάνει μέριμνα μαζί με τη διεύθυνση και το σύλλογο διδασκόντων σε 

περίπτωση χειροδικίας, βωμολοχιών, ή προσβολών και γενικότερα 

ανάρμοστων συμπεριφορών που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη 

προσωπικότητα. 

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Η ομαλή και αγαστή επικοινωνία και συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του 

σχολείου. Η διοίκηση του Συλλόγου συνεργάζεται με το σχολείο και 

βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία για την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ο σύλλογος συνεργάζεται με τη 

σχολική μονάδα και σέβεται πλήρως τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του. Η εκλογή του συλλόγου ακολουθεί τα ισχύοντα της 

νομοθεσίας. 

 Συντονιστής Εκπαίδευσης - ΚΕΣΥ 

Η ποιοτική παροχή εκπαιδευτικού έργου και η επίτευξη των στόχων 

υποστηρίζεται από την ανάπτυξη ειλικρινούς σχέσης και αναφοράς του 

τρόπου λειτουργίας του σχολείου και του συντονιστή παιδαγωγικού 

έργου. Η ειλικρινή αμφίδρομη επικοινωνία προσφέρει τη δυνατότητα 

άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων και εξεύρεσης της 

καταλληλότερης λύσης προς όφελος εκπαιδευτικών και μαθητών. Η 

τακτική επικοινωνία και η αναγνώριση του πλαισίου λειτουργίας, 

πραγματοποιείται μεταξύ της διεύθυνσης του σχολείου, των 

εκπαιδευτικών και του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.   
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Η σχολική μονάδα συνεργάζεται με το ΚΕ.Σ.Υ., δημόσια νοσοκομεία και 

οποιοδήποτε ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή ιατρό που κρίνει απαραίτητο, 

προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη πρόοδο του/της μαθητή/τριας 

και να ακολουθήσει το εξατομικευμένο πρόγραμμά του. Συνεργάζεται με 

εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να παρακολουθεί 

εξωσχολικά τους μαθητές και τηρεί τον ατομικό φάκελο του/της 

μαθητή/τριας. 

 Επικοινωνία  

Η εποικοδομητική και ειλικρινής επικοινωνία, αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για τη σχέση μεταξύ σχολείου και κηδεμόνων. Η ανάπτυξη 

σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού αποτελούν τη βάση για την ομαλή 

λειτουργία του και την πραγμάτωση των στόχων του. Η επικοινωνία  του 

σχολείου με του κηδεμόνες πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα 

σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες (Τρίτη και Πέμπτη). Το σχολείο 

μπορεί να δεχθεί τους κηδεμόνες σε προγραμματισμένες επισκέψεις ή 

και σε έκτακτα περιστατικά μετά από ενημέρωση. Η επικοινωνία γίνεται 

με επιστολές, ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά και αφορά ποικίλα θέματα 

(εκπαιδευτικά, λειτουργικά, διοικητικά). Η διεύθυνση και ο κοινωνικός 

λειτουργός βρίσκονται σε διαρκή επαφή και μπορούν να τροποποιήσουν 

το πρόγραμμα επαφών και επικοινωνίας σε συχνότητα, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο. 

Εξαιτίας της πανδημίας οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών μπορούν να 

προσέλθουν στο σχολείο εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση και 

με την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων που ισχύουν για την 

πανδημία.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την  Διευθύντρια  του  Σχολείου  

και  τον  Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από τον Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

 

 

 


