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Εισαγωγή  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα 

προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών 

Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης 

κοινότητας. 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του. 

 
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της 

Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του 

δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου/της 

κοινότητας. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Καλαντζή Γεώργιο 

που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. 

Δούνα Κων/νο. (άρθρο 37, Ν.4692/2020). 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε 

όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του 

διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων. 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 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. 
 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία 

των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της 

προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός 

εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα 

παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική 

λειτουργία του. 

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται: 

 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. 
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 Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των 

άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. 

 Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη 

συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και 

εργασίας. 

 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, 

σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε 

πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
 

Το  Σχολείο  

Κατά την σχολική χρονιά 2020-21 εφαρμόζονται όλες οι αναγκαίες προσαρμογές που επιβάλλουν τα 
υγειονομικά πρωτοκόλλα λόγω COVID19. Λόγω της συστέγασης με το Γυμνάσιο Αμαρύνθου, 
υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις ώρες των διαλλειμάτων ώστε να μην συμπίπτουν . Επίσης κάθε τάξη 
προαυλίζεται σε διαφορετικούς χώρους. 

 Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.  

  Το διδακτικό ωράριο του σχολείου μας καθ` όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 

από τις 08:15 έως τις 14: 00 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα , η χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών σε όλους 

τους χώρους του σχολείου.  

 Όλη η σχολική κοινότητα  συμβάλλει  στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 

εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών 

μέσων. 

 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον 

κατάλληλοι    χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών 

Ο Διευθυντής  
1. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των 

χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

μαθητών. 

2. Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

3. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 
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4. Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή 

χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε 

περίπτωση φθοράς 

Οι Εκπαιδευτικοί  
1. Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους.
2. Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους 

μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα 

3. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον 
πρόγραμμα σπουδών και  διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα 
με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την 
καθοδήγηση των ΣEE και  των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης 

4. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και 
ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. 

5. Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την 
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 
σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

6. Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης 
των μαθημάτων καθώς και στην ώρα και στον χώρο της εφημερίας τους. 

7. Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, εξέρχονται τελευταίοι, αφού κλειδώσουν  την 
αίθουσα. 

8. Δεν χρησιμοποιούν το κινητό στην αίθουσα διδασκαλίας 
9. Σέβονται την ώρα του διαλλείματος, καθώς αποτελεί πολύ σημαντική σωματική και 

ψυχολογική ανάγκη των παιδιών 

 

Οι  Μαθητές  
1. Αποφεύγουν κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής 

2. Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας και του βοηθητικού προσωπικού. 

3. Υποστηρίζουν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην 

εφαρμογή αυτών των αποφάσεων 

4. Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 

αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή 

5.  Διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό 

χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια 

απορριμμάτων. 

6. Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου. Αν προκαλέσουν κάποια 

βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α. 

7. Σέβονται το φυσικό περιβάλλον  της αυλής του Σχολείου. 

8. Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο  

9. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, 

ψυχολογικής ή και  σωματικής συμπεριφοράς, απευθύνονται στον υπεύθυνο 
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εκπαιδευτικό τμήματος , στον Σύμβουλο Σχολικής  Ζωής ή  στον Διευθυντή. 

10. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν 

ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το 

μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση. 

11. Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 

ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 

δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

12.Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των 

τηλεφώνων  του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 

13. Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 

Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 

ευγένεια και ευπρέπεια. 

14.Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός των σχολικών χώρων ( κτηρίων και 

υπαίθριων χώρων ) 

15. Απαγορεύεται τo κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων 

ουσιών. 

16. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

17. Προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Όσοι προσέρχονται με 

καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή 

διαδικασία, παρουσιάζονται στο γραφείο της Διεύθυνσης και  παραμένουν σε κατάλληλο 

χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού και εισέρχονται στην τάξη τους μετά 

την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

18. Εισέρχονται στην τάξη πριν τον εκπαιδευτικό.  

19. Δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας 

20. Δεν επιτρέπεται να φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια . Σε 

αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας  

21. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας 

22. Στο διάλειμμα βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις 

αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. 

23. Η εμφάνιση τους χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. 

24. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται 

μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

 Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών 
παιδαγωγικών μέτρων με βάση την κείμενη νομοθεσία και κατά περίπτωση την 
συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη 
Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου. Οι σωματικές 
ποινές δεν  επιτρέπονται. 

 Το όριο των απουσιών είναι 114. ΔΕΝ υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες. 
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  Σε όλως εξαιρετικές περιστάσεις όπως π.χ. η πανδημία, η πολιτεία μπορεί να ορίζει 
την  καταγραφή αλλά όχι την προσμέτρηση  απουσιών που σχετίζονται με την          

                           περίσταση αυτή. 
 

 Γονείς/Κηδεμόνες-Σχολείου  

 ενημερώνονται έγκαιρα από το σχολείο για αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα, για πιθανές αδικαιολόγητες απουσίες των παιδιών τους αλλά και για 

οποιαδήποτε άλλα θέματα άπτονται της σχολικής ζωής με τους ακόλουθους τρόπους: 

o Ιστοσελίδα του Σχολείου. 

o Email και sms 

o Ενημερωτικά σημειώματα - βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ. 

o Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

o Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο  Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες. 

o Τηλεδιασκέψεις 

 γνωστοποιούν στο σχολείο τις αλλαγές στο τηλέφωνο και email τους. 

 ευθύνονται για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών 

 ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. 

 συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και 

την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές 

συναντήσεις που οργανώνονται 

 συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου 

και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε 

άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του 

Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 

 

Σχολικό Συμβούλιο  

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με 

απόφαση του Συμβουλίου τους. 

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των 

μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 
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Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους  

Το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και Πυρκαγιών  του 

Σχολείου επικαιροποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ενισχύεται με την υλοποίηση 

ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ιδιαίτερα την φετινή χρονιά, υπήρξε συμμόρφωση στις οδηγίες των αρμόδιων φορέων για  την 

ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Πηγές  
 

 Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) 

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 

 Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 

σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) 

 Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 

 

 

 
Εγκρίνεται 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (οποίος 

έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου) 

 
Καλαντζής Γεώργιος 

 
Ημερομηνία: 02/06/2021 

Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης. 
 
 
    
                Δούνας Κων/νος 
 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 

 


