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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

✓ 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 ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, 
✓ η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης 

όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά
✓ το αίσθημα  του ανήκειν σε ένα δημοκρατικό, συμμετοχικό σχολείο
✓ η καλλιέργεια της ευθύνης



Συνομιλία ανάμεσα σε 
ποιους;

Σκοποί- Στόχοι



Ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας συντάσσεται:

• με εισήγηση του Διευθυντή /της Δ/ντριας

και με τη συμμετοχή 

του συλλόγου διδασκόντων, 

μελών  του διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
γονέων, 

εκπροσώπου του Δήμου και

του  Προεδρείου του 15μελούς μαθητικού 
Συμβουλίου

• ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ από τον/την ΣΕΕ παιδαγωγικής 
ευθύνης και τoν Διευθυντή Εκπαίδευσης

• Κοινοποιείται στους γονείς

• Αναρτάται στον ιστότοπο του σχολείου

• Η τήρηση του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση 
της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών 
και των γονέων



Οι κεντρικοί άξονες:

1.

Προσέλευση-Παραμονή 
στο σχολείο και 
Αποχώρηση

✓οι μαθητές/τριες προσέρχονται έγκαιρα στο 
σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων

✓όταν οι μαθητές καθυστερούν παραμένουν σε 
καθορισμένο χώρο

✓δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο 
χωρίς άδεια

✓σε έκτακτη ανάγκη ενημερώνονται οι 
γονείς/κηδεμόνες



2.

Συμπεριφορά μαθητών-

Παιδαγωγικός έλεγχος
Σχολικά παραπτώματα θεωρούνται :
η απόκλιση 
✓ από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους 

κανόνες του σχολείου
✓ από τους όρους της  ισότιμης συμμετοχής στη 

ζωή του σχολείου
✓ από τον σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στην 

σχολική περιουσία, στους συμμαθητές/τριες

✓ Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία  Υπ.Απ.79942/31-5-19

Άρθρο 31
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού 
χαρακτήρα



Παιδαγωγική αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των 
μαθητών και μαθητριών

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά πρόκειται για 
συμπεριφορά που απομακρύνεται από τα 
κοινωνικώς παραδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς 
που κρίνεται ότι ξεπερνά τα όρια της 
ανεκτικότητας.

Ο όρος παραβατικότητα χρησιμοποιείται 
κυρίως για πράξεις που δεν αξιολογούνται ως 
ιδιαίτερα σοβαρές .

Προβλήματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς:

✓σχετικά με το μάθημα

✓ τη συμπεριφορά  στην τάξη

✓διαπροσωπικές  σχέσεις  μεταξύ συμμαθητών 
μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες 
παιδαγωγικού χαρακτήρα

συμβουλευτικές συναντήσεις με τις 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, 
διαδικασία διαμεσολάβησης για την 
αντιμετώπιση κάθε αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς.

( Υπουργική Απόφαση79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 
2005/Β/31-5-2019)

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε 
βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη 
μέτρων, τα οποία είναι: 

• α) προφορική παρατήρηση

• β) επίπληξη

• γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) 
ημέρας

• δ) αποβολή από τα μαθήματα  μέχρι και (2) 
ημέρες 

• ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος



3.

Πρόληψη φαινομένων βίας-
σχολικού εκφοβισμού

• αμοιβαίος σεβασμός

• αποδοχή διαφορετικότητας

• συνεργασία με φορείς 

• συνεργασία με την οικογένεια

• κ.α

4.
Σχολικές Εκδηλώσεις-

Δραστηριότητες

✓ Οι σχολικές εκδηλώσεις γίνονται με 
πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη
των μαθητών για να αισθάνονται 
υπεύθυνοι και να αναδεικνύουν 
τις ικανότητές τους και το ταλέντο 
τους

✓ Μαθητικές κοινότητες
Άρθρο 45 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167)



5

Συνεργασία σχολείου-Οικογένειας-
Συλλόγου Γονέων/κηδεμόνων

✓Ενημέρωση των γονέων για θέματα 
της σχολικής ζωής και της 
συνεργασίας με το σχολείο.

✓Πλαίσιο επικοινωνίας και 
συνεργασίας σχολείου-γονέων.

✓Οργάνωση επικοινωνίας και 
συνεργασίας με άλλους φορείς για 
την αντιμετώπιση ιδιαίτερων 

ατομικών περιπτώσεων( ΚΕΔΑΣΥ)

✓Συμμετοχή του Συλλόγου γονέων σε 

δράσεις της μαθητικής κοινότητας.

✓Σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου 
ανά δίμηνο.

Ν.4823/2021 Αρ. Φ. 136 άρθρο 51



6. 
Ποιότητα του Σχολικού χώρου

• φθορές, ζημιές της σχολικής 
περιουσίας    βαρύνουν τον ίδιο 
το μαθητή ή τον κηδεμόνα του• αίσθηση της ευθύνης 



Ο Σχολικός Κανονισμός 
επικαιροποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, για τις 
νέες ανάγκες που 
προκύπτουν

Θέματα που ανακύπτουν και 
δεν προβλέπονται από τον 
κανονισμό επιλύονται 
σύμφωνα με τη σχολική 
νομοθεσία.



Συμπεράσματα

Ο Σχολικός Κανονισμός αποτελεί :
1.  Συνεργατικό κείμενο ανάμεσα  σε μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, γονείς.
2. Διαδικασία ωρίμανσης των μαθητών στους κανόνες
που διέπουν τη σχολική ζωή.
3. Διαμορφώνεται από όλη την σχολική κοινότητα.
4. Εστιάζει στις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο.
5. Χρειάζεται χρόνος για την  υλοποίηση του λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.




