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Ρίτσος΄΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σύμφωνα με την  Υ.Α.  13423/ΓΔ4/4-2-2021 (ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021)  του ΥΠΑΙΘ,  από το  σχολικό έτος  2020-

2021και  εφεξής,  κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει  να έχει

εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία

της. 

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.

Επιπλέον, 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. 

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

υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η

διαμόρφωση κλίματος  που στηρίζει  την  ανάπτυξη της  προσωπικότητας των μαθητών,  η εξασφάλιση της

σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Ως  εκ  τούτου,  το  περιεχόμενο  του   αποτελεί  προϊόν  συνεργασίας  και  συναίνεσης  όλης  της  σχολικής

κοινότητας,  των  εκπαιδευτικών,  των  μαθητών/τριών  μέσω  των  μαθητικών  κοινοτήτων,  των

γονέων/κηδεμόνων μέσω του Δ. Σ. του αντίστοιχου Συλλόγου, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου,

ώστε  οι  εμπλεκόμενοι  να  σέβονται  τους  κανόνες  στη  διαδικασία  διαμόρφωσης  των  οποίων  έχουν

συμμετάσχει και οι ίδιοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Α. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

1. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την

απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου (Υπουργική απόφαση, αρ. 88202/25-06-2009(ΦΕΚ,

Β ́1286)

2. Οι μαθητές/τριες συμμορφώνονται στη διάταξη που αφορά στην κατοχή- χρήση κινητών τηλεφώνων και

ηλεκτρονικών συσκευών  (Υπουργική απόφαση, αρ. πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018). Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης,  η  συσκευή  κατάσχεται,  ενημερώνονται  οι  γονείς/κηδεμόνες  και  αν  επαναληφθεί  ο

μαθητής/τρια τιμωρείται με απόφαση της Δ/νσης ή του Συλλόγου διδασκόντων.



3. Δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών, όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σέβονται απόλυτα τα

μέτρα προστασίας  όπως αυτά επικαιροποιούνται  μέσω των ΚΥΑ και  των σχετικών οδηγιών,  και  τους

κοινοποιούνται αρμοδίως.

 Ειδικότερα: αυστηρή τήρηση της χρήσης μάσκας εντός και εκτός αιθουσών διδασκαλίας,  σε όλους τους

χώρους του σχολείου, αποφυγή συνωστισμού, τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Οι  Διδάσκοντες επιβάλλεται να :

1. Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.

2. Ακούν προσεκτικά και λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών, στο πλαίσιο

εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς

Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις

Σημείωση: Το άρθρο αυτό δεν αφορά το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του μαθήματος. 

3. Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών. Ειδικότερα, μεριμνούν

και για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας λόγω  covid-19, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

4. Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες

της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική.

5. Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, αυτοσεβασμό και

σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά.

6. Εφόσον είναι δυνατόν από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται από

την απουσία άλλων εκπαιδευτικών και απασχολούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον πλέον πρόσφορο

τρόπο. 

7. Η Διεύθυνση του σχολείου, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, φροντίζει να ενημερώνει εγκαίρως για τις

αλλαγές που γίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και για τυχόν απουσίες εκπαιδευτικών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

1.Οι  μαθητές/τριες  προσέρχονται  εγκαίρως  στο  σχολείο,  πριν  την  έναρξη  των  μαθημάτων.  Όσοι

προσέρχονται   με  καθυστέρηση  που  δεν  οφείλεται  σε  αντικειμενικούς  λόγους  (π.χ.  καθυστέρηση

μισθωμένων λεωφορείων), εισέρχονται μεν στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά ‘χρεώνονται’ με απουσία.

Επίσης, οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως και μετά τα διαλείμματα, εκτός αν υφίσταται σοβαρός λόγος,

για τον οποίο λαμβάνει γνώση η διεύθυνση του σχολείου και ο διδάσκων εκπαιδευτικός.

2.Δεν αιτούνται –κατ΄΄ επανάληψη- εξόδου για τουαλέτα αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος 
(σημείωση: σχετική ενημέρωση από τους γονείς).



3.Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο, πριν από 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 παραλάβει το παιδί του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

4. Σέβονται και μιλούν με ευγένεια σε όλους όσους βρίσκονται στον χώρο του σχολείου.

5. Είναι προσεκτικοί στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές  τους και τον/την καθηγητή/τριά τους.

6.  Έρχονται  στο  σχολείο  προετοιμασμένοι  για  τα  μαθήματα  της  ημέρας,  διαθέτοντας  τα  απαιτούμενα

(τετράδιο, βιβλίο, γραφική ύλη κ. ά), ώστε να μην χρησιμοποιούν αντικείμενα που ανήκουν σε συμμαθητές

τους.

7. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού εκτός του νερού και

μόνο για σοβαρό λόγο (όχι ως αφορμή για διατάραξη της ησυχίας της τάξης).

8. Γενικότερα, στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπονται:

α. Παιχνίδια και συμπεριφορές που μπορεί να κάνουν κακό στην ασφάλεια των μαθητών (των ίδιων και των

άλλων).

β. Τα τυχερά παιχνίδια, στην οποιαδήποτε μορφή τους. Ως «τυχερά παιχνίδια» ορίζονται εκείνα «των οποίων

το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη».

Σημείωση:  Στην απαγόρευση δεν  περιλαμβάνονται  τα  «τεχνικά-  ψυχαγωγικά  παιγνίδια»,  των οποίων  το

αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη

(Νόμος 4002, άρθρα 25, παρ. β και 32, παρ. α(ΦΕΚ Α 180 (22.8.2011)). Σε κάθε περίπτωση, ζητείται η άδεια

από τους διδάσκοντες.

9. Οι  απουσιολόγοι έχουν την ευθύνη της συμπλήρωσης του  απουσιολογίου στην αρχή της κάθε ώρας, σε

συνεργασία με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα.  Ειδικά, για το τρέχον σχολικό έτος, και προκειμένου να

μειώνονται  οι  άσκοπες μετακινήσεις  στο εσωτερικό  του συστεγαζόμενου κτιρίου  Γυμνασίου-Λυκείου,  τα

απουσιολόγια παραδίδονται και συγκεντρώνονται κάθε ημέρα με ευθύνη της Δ/νσης του σχολείου και των

διδασκόντων εκπαιδευτικών.

10.  Ορίζονται  δύο επιμελητές  σε κάθε αίθουσα  ανά εβδομάδα και  αναγράφονται  στο ημερήσιο δελτίο

απουσιών. Τα καθήκοντά τους είναι να: 

  Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα.

 Παραμένουν στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας κατά τα διαλείμματα και έχουν την ευθύνη για την

είσοδο μαθητών/τριών του τμήματος. Δεν επιτρέπουν την είσοδο μαθητών/τριών από άλλο τμήμα.

Ελέγχουν αν υπάρχει μόνιμα αντισηπτικό εντός της αίθουσας και το σφουγγάρι για τον πίνακα.

Γενικότερα, για οτιδήποτε χρειάζεται ενημερώνουν τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.

Eπειδή  το  κυλικείο  δεν  λειτουργεί , οι  μαθητές πρέπει  να  προμηθεύονται  από  το  σπίτι  τους  το

φαγητό τους-νερά και  χυμούς.



Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 Τι συνιστά σχολικό παράπτωμα:

Αποκλίσεις των μαθητών/τριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους

της  ισότιμης  συμμετοχής  στη  ζωή  του  Σχολείου,  από  τον  οφειλόμενο  σεβασμό  στον  εκπαιδευτικό,  στη

σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.

Αντιμετώπιση των σχολικών παραπτωμάτων:

Τα  σχολικά  παραπτώματα  θα  αντιμετωπίζονται  από  το  σχολείο  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία

(προφορική  παρατήρηση,  ωριαία  απομάκρυνση  με  απουσία,  επίπληξη,  αποβολή  μίας  ημέρας  ή

περισσοτέρων, κ.ά. ) και με γνώμονα ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να

είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Εφαρμογή:

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας

τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η

μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο

παιδαγωγικό μέτρο. Ομοίως, σε περίπτωση απομάκρυνσης από την τάξη, ο μαθητής/τρια απασχολείται με

ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου.

Ειδικότερα,  τα  θέματα  παραβατικής  συμπεριφοράς  των μαθητών  στο  Σχολείο  αποτελούν  αντικείμενο

συνεργασίας του εκπαιδευτικού της τάξης με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, τον Διευθυντή του σχολείου, τον

Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή

παιδαγωγική  αντιμετώπισή  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση και,  πριν από  οποιαδήποτε  απόφαση,  λαμβάνεται

υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ε. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Εισαγωγικά:

Η  ανάπτυξη  θετικού  κλίματος  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  της  διαδικασίας  πρόληψης  ή/και

αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

Χαρακτηριστικά  του  θετικού  και  υγιούς  κλίματος  είναι  ο αμοιβαίος  σεβασμός,  η  αποδοχή  της

διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια,

κ.ά. 

Τι είναι ο Εκφοβισμός ή η Κακοποίηση   (Bullying)

Είναι η χρήση επιθετικής συμπεριφοράς με την πρόθεση να βλάψουμε κάποιο πρόσωπο. Ο εκφοβισμός ή η

κακοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο και την ενόχληση του θύματος.

Ο Εκφοβισμός ή η Κακοποίηση μπορεί να είναι:

 Συναισθηματικός/ή, όταν κάποιος είναι εχθρικός, δείχνει διάθεση να βασανίζει 

(π.χ. κρύβοντας βιβλία, κάνοντας απειλητικές χειρονομίες)



 Σωματικός/ή, σπρώξιμο, χτύπημα, κλωτσιά ή χρήση βίας

 Ρατσιστικός/ή, φυλετικές προσβολές, γκράφιτι, χειρονομίες

 Σεξουαλικός/ή, ανεπιθύμητη σωματική επαφή ή προσβλητικά σεξουαλικά σχόλια

 Ομοφοβικός/ή, όταν έχει στόχο τη σεξουαλικότητα

 Λεκτικός/ή, χρήση χαρακτηρισμών, πειραγμάτων και σαρκασμού, διάδοση φημών

«Τεχνολογικός/ή ηλεκτρονικός/ ή» , χρήση του Διαδικτύου  (facebook, e-mail, chat rooms κ.ά.  ), απειλές

μέσω  κινητών  τηλεφώνων,  χρήση  φωτογραφικών  και  τηλεοπτικών  μηχανών  για  την  προσβολή  κάποιου

προσώπου.

Επίσης, εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί και μεταξύ ενηλίκων στον χώρο εργασίας, δηλαδή στην 

περίπτωση σχολείου από καθηγητές προς άλλους καθηγητές ή από Διευθυντές προς 

καθηγητές και το αντίστροφο.

Συμπτώματα:

Ένα παιδί μπορεί να δείξει κάποια από τα παρακάτω ανησυχητικά συμπτώματα που 

απαιτούν διερεύνηση:

 είναι απρόθυμο να πάει σχολείο

 αρχίζει να κάνει «κοπάνες»

 αγχώνεται, δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης

 αρχίζει να τραυλίζει

 απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει ή το σκάει από το σπίτι

 κλαίει στον ύπνο του ή έχει εφιάλτες

 αισθάνεται άρρωστο το πρωί

 αρχίζει να μην κάνει πολλή δουλειά για το σχολείο

 έρχεται στο σπίτι με σκισμένα βιβλία ή ρούχα

 τα πράγματά του είναι κατεστραμμένα ή «χαμένα»

 ζητάει χρήματα ή αρχίζει να κλέβει χρήματα

 συνεχώς «χάνει» πράγματα ή φαγητό

 έχει ανεξήγητες μελανιές ή χτυπήματα

 έρχεται στο σπίτι πεινασμένο (τα χρήματα ή το φαγητό του έχει κλαπεί)

 γίνεται επιθετικό

 κακοποιεί άλλα παιδιά

 σταματάει το φαγητό

 φοβάται να πει τι συμβαίνει

 δίνει απίθανες δικαιολογίες για τα παραπάνω

 φοβάται να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο  ή το κινητό του τηλέφωνο.



Διαδικασία αντιμετώπισης-πολιτική προστασίας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου μας να εφαρμόσει πολιτική προστασίας των μαθητών/μαθητριών

από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης,  κακοποίησης ή εκφοβισμού  είτε  στον χώρο του σχολείου είτε

αλλού, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1.  Αυξημένη  προσοχή  και  επαγρύπνηση  εκ  μέρους-κυρίως-   των  εκπαιδευτικών,  ώστε   να  εντοπιστούν

οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα σημάδια ή συμπτώματα .

2.  Το  όποιο  σχετικό  με  τα  περιγραφόμενα  ανωτέρω  περιστατικό  αναφέρεται  στον  Διευθυντή  ,  στον

υπεύθυνο καθηγητή, στον Σύλλογο  διδασκόντων.

3.  Ενθαρρύνονται  οι  μαθητές/τριες  να μιλούν στον υπεύθυνο καθηγητή,   στη Δ/νση του Σχολείου,  ή σε

όποιον άλλον θεωρούν ότι εμπιστεύονται, είτε όταν υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βία, παρενόχληση ή

εξαναγκασμό, είτε όταν γίνονται μάρτυρες τέτοιων περιστατικών σε βάρος συμμαθητή/συμμαθήτριας τους.

4.  Κάθε  σχετική  περίπτωση  αντιμετωπίζεται  με  ιδιαίτερη  προσοχή,  ευαισθησία,  διακριτικότητα  και

εχεμύθεια.

5. Αν αντιληφθούν κάτι σχετικό με άσκηση βίας οποιαδήποτε μορφής ή/και σχολικό εκφοβισμό, η Δ/νση του

σχολείου και οι εκπαιδευτικοί αρχικά επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού.

6. Εφόσον υπάρχει περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η παραπομπή της 

αντιμετώπισής της σε ειδικές υπηρεσίες, τότε οι υπεύθυνοι του σχολείου επικοινωνούν με τους υπεύθυνους

των αρμοδίων αρχών (κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ).

7. Όσοι άσκησαν εκφοβισμό οιασδήποτε μορφής πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Μπορεί να υπάρξουν κι

άλλες επιπτώσεις, όπως η καταγραφή του περιστατικού στο ποινολόγιο.

8. Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα εξεταστεί η αποβολή ή και η απομάκρυνση από το σχολείο.

9. Αν είναι δυνατόν, οι μαθητές θα συμφιλιωθούν.

10. Μετά τη διερεύνηση ή την επίλυση του περιστατικού ή των περιστατικών, κάθε 

περίπτωση θα  ελεγχθεί  με  τη  συνδρομή Ψυχολόγου  και  Κοινωνικού  λειτουργού,  ώστε  να  αποτραπεί  η

επανάληψη εκφοβισμού ή κακοποίησης.

ΣΤ’ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σχολείο οργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και

κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής

και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

Ειδικότερα,  η  ενεργός  συμμετοχή  των  μαθητών/τριών  στις  θεσμοθετημένες  σχολικές  εορτές  και  τις

επετειακές εκδηλώσεις-αφιερώματα, τους δίνει την ευκαιρία να νιώσουν υπεύθυνοι και να αξιοποιήσουν

τυχόν κλίσεις και ταλέντα τους. Επιπροσθέτως, στις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες η πραγματοποίηση



των σχετικών εκδηλώσεων ανά τμήμα λειτουργεί ως κίνητρο εμπλοκής του συνόλου των μαθητών/τριών του

κάθε τμήματος.

Τέλος,  η  συμμετοχή  τους  σε  εγκεκριμένα  προγράμματα  και  δράσεις  εκτός  του  προγράμματος  σπουδών

ενισχύει  τη  δημιουργικότητα,  τη  συνεργασία,  την  εμπέδωση  ευχάριστου κλίματος  και  τη  βελτίωση των

σχέσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, το τρέχον σχολικό έτος,

θα αξιοποιηθούν -όσο το δυνατόν περισσότερο, στο πλαίσιο των υγειονομικών συνθηκών- διδακτικά και

παιδαγωγικά οι εκδηλώσεις/δραστηριότητες για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Ζ΄ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Το Σχολείο  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  αγαστή συνεργασία  με  την  οικογένεια του  μαθητή,  με  τον  Σύλλογο

Γονέων/Κηδεμόνων  και  Φορέων  των  οποίων  όμως  ο  ρόλος  πρέπει  να  είναι  διακριτός.  Κάθε  φορά  που

δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί

σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα συνεργαστεί με το Σχολείο.

Ειδικότερα, όσον αφορά την ‘αμφίδρομη’ ενημέρωση:

Το  Σχολείο  ενημερώνει  τους  γονείς/κηδεμόνες  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο   (ηλεκτρονικά,  με  sms,  με

ανάρτηση στον ιστότοπό του) και βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει

στο σχολείο και στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και το κινητό ή/και σταθερό τους

τηλέφωνο 

 για θέματα που σχετίζονται με την φοίτηση, επίδοση και διαγωγή του μαθητή, 

 για  εγκυκλίους,  νομοθετήματα  και  κάθε  είδους  διοικητικές  αποφάσεις  που  αφορούν  στους

μαθητές/τριες, 

 για θέματα λειτουργίας του ίδιου του Σχολείου (ωρολόγιο πρόγραμμα, πρόγραμμα ενημέρωσης

από τους εκπαιδευτικούς , έκτακτες συνθήκες κ.ά.)

Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την ευθύνη

 για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών

 για την ενημέρωση άμεσα του σχολείου σε περίπτωση απουσίας του μαθητή/τριας , καθώς και για

τον λόγο της απουσίας

  Ειδικότερα, κατά το τρέχον σχολικό έτος και για λόγους προστασίας της υγείας όλων των μελών της

μαθητικής κοινότητας, οι κηδεμόνες οφείλουν –σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια εμφανίσει ένα ή

περισσότερα συμπτώματα συμβατά με  covid-19- να κρατήσουν τον μαθητή/την μαθήτρια στο σπίτι,

να μεριμνήσουν για ιατρική εξέταση/γνωμάτευση και να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν το

Σχολείο,  αν  ο  μαθητής/τρια  διαπιστωθεί  ότι  πάσχει  από  covid-19  ή  τελεί  προληπτικά  υπό

παρακολούθηση



 Τέλος,  σε  περιόδους  που  το  Σχολείο  λειτουργεί  μέσω  τηλεκπαίδευσης,  οι  γονείς/κηδεμόνες

ενημερώνουν  για  τυχόντεχνικά  προβλήματα  που  εμποδίζουν  την  παρακολούθηση  των

μαθητών/τριών 

Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

Παράπονα μπορούν να διατυπωθούν προφορικώς ή γραπτώς από μαθητές ή γονείς στη Διεύθυνση ή στα

μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. Η Δ/νση οφείλει να διερευνήσει τα παράπονα προκειμένου

να εξακριβώσει τι έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, το περιεχόμενο και το ‘βάσιμο’ του παραπόνου, την καλή

πρόθεση αυτού που το εκφράζει, να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις,  να προστατεύσει  τα προσωπικά

δεδομένα από ‘τρίτους’ που δεν τους αφορούν και να διασφαλίσει τη λήψη μέτρων, ώστε να μη συμβεί ξανά

ανάλογο περιστατικό.

Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται επίσημα για θέματα που αφορούν στη

γενικότερη λειτουργία του Σχολείου, να συμμετέχει στις θεσμοθετημένες διαδικασίες εφόσον προσκληθεί

(π.χ. Σχολικό Συμβούλιο), να συνεργάζεται με τη Δ/νση και τους εκπαιδευτικούς για θέματα συμβατά με το

ρόλο του (π.χ. υλικοτεχνική υποδομή, ενίσχυση οικονομικά αδύναμων μαθητών κ.ά.)

Η’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές

σε  ό,  τι  αφορά  στην  ποιότητα  του  σχολικού  χώρου.  Καθαροί  και  συντηρημένοι  χώροι  αιθουσών,

εργαστηρίων,  του  αύλειου χώρου,  της σχολικής  περιουσίας,  κ.ά.  διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο

μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.

Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου (θρανία, καρέκλες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας,

σώματα καλοριφέρ κ. ά) αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον

μαθητή  στην  αντίληψη  της  απαξίωσης  της  δημόσιας  περιουσίας  και  ,  εντέλει,  στην έλλειψη κοινωνικής

ευθύνης. 

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοούν τα παραπάνω μέσα από το διάλογο, το ενεργό παράδειγμα, τις

δράσεις εξωραϊσμού του σχολικού χώρου. Ωστόσο, σε περίπτωση συνειδητής και σκόπιμης φθοράς  της

περιουσίας  του  Σχολείου,  ο  υπεύθυνος  πρέπει  να  ελέγχεται  για  τη  συμπεριφορά  του  και  η  δαπάνη

αντικατάστασης να βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας οφείλει  να  επικαιροποιείται  σε  τακτικά  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.



Ο κοινά συμφωνημένος  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

Η τήρησή του από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό

στον  διακριτό  θεσμικό  ρόλο  τους,  ώστε  να  έχει  πληρότητα,  γενική  αποδοχή  και  εφαρμογή,  αποτελεί

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου και της εκπλήρωσης των στόχων και του οράματός του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από

τη Δ/νση 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.

Ειδικότερα, ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας  συντάχθηκε κατόπιν εισήγησης του Δ/ντής κυρίους Βλάχπου

Νικολάου  σε  συνεννόηση  με  το  Σύλλογο  διδασκόντων,  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Γονέων/Κηδεμόνων  του

σχολείου, τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας κ.  Χριστάκο Σταύρο, και το προεδρείο του

15μελούς Mαθητικού Συμβουλίου.

 Μετά την έγκρισή του από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου -και έχοντα την παιδαγωγική  ευθύνη του

σχολείου-  κ.  Κελεφιώτη  Δημήτριο  και  από  τον  Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   Λακωνίας,  κ.

Οικονομίδη Αγάπιο, θα κοινοποιηθεί σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του

σχολείου.  Η  ακριβής  τήρησή  του  αποτελεί  ευθύνη  και  υποχρέωση  της  Διεύθυνσης  του  Σχολείου,  των

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων.

Η  ισχύς  του  ορίζεται  από  την  κοινοποίησή  του  έως  το  τέλος  του  τρέχοντος  σχολικού  έτους  και  -όπως

προαναφέρθηκε-  προβλέπεται η επικαιροποίησή του, όταν οι συνθήκες το απαιτούν.


