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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

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

επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για 
να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να 
επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική 
κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό 
προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

 
   Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την 
εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, 
ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις 
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της 
τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας   

    Το σχολείο είναι και πρέπει να   λειτουργεί σαν μία κοινότητα, όπου κοινός 
στόχος της είναι, εκτός από την πρόοδο των μαθητών,  η διαμόρφωση ενός 
παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία 
των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, την 
υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η αποδοχή 
της ιδιαιτερότητας του άλλου, η ανοχή και αναγνώριση, ο αμοιβαίος σεβασμός, 
η ενσυναίσθηση, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας, ο σεβασμός και 
η τήρηση κανόνων που όλα τα μέλη της  από κοινού θα έχουν αποφασίσει.          

     Το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν τις προϋποθέσεις για 
να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του 
σχολείου αποτυπώνεται στο παρακάτω κείμενο  με το γενικό τίτλο «Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου».  

 

Το σχολείο μας  

 

Το σχολείο μας είναι ένα ζωντανός οργανισμός που βασίζεται πολύ στην 
συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων ώστε να επιτύχει τους στόχους 
του που είναι: 
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Να είναι ένα χώρος μάθησης, δημιουργίας, κοινωνικοποίησης στον οποίο 
εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς θα αισθάνονται ασφάλεια. 

Να είναι ένα χώρος φιλικός προς τους  μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Να είναι ένα σχολείο με αξίες και με βασικές αρχές τον σεβασμό, την υπευθυνότητα 
και την αλληλεγγύη. 

 
Να είναι ένα σχολείο με καθαρούς και καλαίσθητους ασφαλείς και παιδαγωγικά 
κατάλληλους και λειτουργικούς   χώρους. 

Να παρέχει συνεχώς υψηλής ποιότητας μάθησης μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σε κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και εφαρμογές  
καινοτόμων δράσεων, μέσω ενδοσχολικών,  διασχολικών και διεθνών συνεργασιών 
με την  ανάληψη  εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσω συμμετοχών σε 
δίκτυα, σε διαγωνισμούς, σε δράσεις βιωματικού χαρακτήρα και μέσω της 
ιδιαίτερης έμφασης στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αισθητικής καλλιέργειας και 
πολιτισμού. 

Οι Νέες Τεχνολογίες, οι Παραδοσιακοί χοροί, η Μουσική, η Εικαστική έκφραση, ο 
Αθλητισμός  και οι Θεατρικές Παραστάσεις  έχουν σημαίνοντα ρόλο στη σχολική 
ζωή και αποτελούν έκφραση του οράματος των εκπαιδευτικών των γονέων και των 
μαθητών για ένα σύγχρονο σχολείο υψηλής παιδαγωγικής ποιότητας και αξίας.  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
 1. Προσέλευση-παραμονή στο Σχολείο και 
αποχώρηση   από αυτό 
 

 

Προσέλευση μαθητών/τριών 

 
 Η  γενική ώρα προσέλευση των  μαθητών   και μαθητριών είναι 08:00 – 

08:15. 

Η ώρα προσέλευσης για  την Πρωινή Ζώνη είναι   από τις 07:00 έως τις 07:15. 
Οι μαθητές  εισέρχονται στο  κατευθείαν στο χώρο υποδοχής του σχολείου, 
όπου βρίσκεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της Πρωινής Ζώνης. 

Στην ώρα λειτουργίας της Πρωινής Ζώνης δεν υπάρχει υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός στις πόρτες των εισόδων. 

 Τους μαθητές  του σχολείου, πλην της Πρωινής Ζώνης, τους  υποδέχονται οι 
εκπαιδευτικοί υπηρεσίας από τις 8.00 και μετά,  ενώ οι γονείς /κηδεμόνες σε 
καμιά περίπτωση δεν εισέρχονται στον αύλειο χώρο ή στο χώρο του 
σχολείου, εκτός αν έχουν προγραμματισμένο ραντεβού ή ζητήσουν άδεια 
από τη διευθύντρια. 

 Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για την  εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει 
δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευμένος από τον κηδεμόνα του. 
Σε περίπτωση που η .αργοπορία γίνεται κατ’ εξακολούθηση η Δ/ντρια καλεί 
τον γονέα/κηδεμόνα στο σχολείο και του κάνει συστάσεις.  

 Όταν ένας μαθητής έρχεται αρκετά αργοπορημένος παραμένει στον ειδικό 
χώρο υποδοχής εντός του σχολείου, που βρίσκεται μπροστά από το γραφείο 
της διευθύντριας και μπαίνει στην τάξη του, στην αλλαγή της ώρας ώστε να 
μη δημιουργείται πρόβλημα στη ροή της διδασκαλίας. Εξαιρούνται οι πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις όπου ο γονέας θα έχει ενημερώσει από την 
προηγούμενη  το σχολείο για τυχόν  επιβεβλημένη αργοπορία του μαθητή 
και ο εκπαιδευτικός της τάξης θα είναι ενήμερος. Σε αυτή την περίπτωση ο 
μαθητής θα μπορεί με την άδεια της διευθύντριας να μπει στην τάξη του στα 
ενδιάμεσα  του μαθήματος. 



 

7 

 Για την ασφάλεια των παιδιών οι θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου 
παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου 

 Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των 
μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με 
ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι 
μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν 
όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να 
σέβονται την ιερότητα της στιγμής.  
Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-22 και την περίοδο που διανύουμε  η 
προσέλευση των μαθητών  των τάξεων Α΄Β΄ και Γ΄ γίνεται 7.50 - 8.00 ενώ η 
προσέλευση των μαθητών των τάξεων Δ΄ Ε΄ και ΣΤ  ΄ γίνεται 8.00 -8.15. Οι 
μαθητές  εισέρχονται στις τάξεις τους όπου τους υποδέχονται οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την πρώτη ώρα. Η προσευχή γίνεται στην τάξη. 
Όλοι οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις τους απασχολούμενοι από  τους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την πρώτη ώρα και τα μαθήματα ξεκινάνε 
στις 8.15 για όλους. 
    
 
 

Αποχώρηση μαθητών/τριών 

   

 Η αποχώρηση των μαθητών γενικά γίνεται στις 13.15 

 Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο γίνεται στις 15:00.  

 Οι μαθητές μετά τη λήξη της τελευταίας διδακτικής  ώρας  βγαίνουν από τις 
τάξεις τους συνοδευόμενοι   από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει την 
τελευταία ώρα μέχρι την αυλή και από εκεί, χωρίς να τρέχουν, αλλά και 
χωρίς να καθυστερούν κατευθύνονται στις πόρτες εξόδου, όπου βρίσκονται 
οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.  

 Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο πρόγραμμα δε βγαίνουν από 
το σχολείο, αλλά κατευθύνονται στις αίθουσες του Ολοημέρου. 

 Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη 
συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά, αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο 
εκπαιδευτικός της τάξης και  η διευθύντρια.  Η πρόωρη αποχώρηση 
καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο.  

 Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει 
αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι 
υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να 
ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.  

 Οι μαθητές που συνοδεύονται κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ 
από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους αργοπορήσει  κάποια 
φορά. 

 Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας του γονέα-κηδεμόνα και αφού 
αποχωρήσουν οι εφημερεύοντες και θα έχουν κλείσει οι πόρτες των δύο 
εισόδων   οι μαθητές θα παραμένουν στο χώρο που λειτουργεί το 
Ολοήμερο του σχολείου και από εκεί θα γίνεται η παραλαβή τους από 
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τους γονείς – κηδεμόνες. Σε καμία περίπτωση δεν παραμένουν τα παιδιά 
μόνα τους στο προαύλιο. Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά 
την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την 
παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την  είσοδο του σχολείου. 
Καθώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την 
ασφάλεια των μαθητών, σε  περίπτωση συστηματικής καθυστέρησης  γονέα 
του γίνεται σύσταση από την Δ/ντρια. 

 Οι μαθητές οι οποίοι συνοδεύονται και οι συνοδοί τους έχουν τυχόν 
αργοπορήσει, θα πρέπει να ενημερώνουν τους εφημερεύοντες, οι  οποίοι με 
τη σειρά τους θα ενημερώνουν τους δασκάλους του Ολοημέρου.  Σε 
περίπτωση που κάποιος μαθητής φύγει από το σχολείο, χωρίς να περιμένει 
το συνοδό του, όσο οι πόρτες είναι ανοιχτές και ενώ γίνεται η αποχώρηση 
των μαθητών του σχολείου, χωρίς να έχει ενημερώσει τους εφημερεύοντες,  
η ευθύνη βαραίνει τους  κηδεμόνες του. Εάν κάποιος μαθητής φύγει με 
αυτόν τον τρόπο και δεν ανευρίσκεται από τον αργοπορημένο συνοδό του, 
αυτός θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τους δασκάλους του 
Ολοημέρου και τη διευθύντρια για να ενημερώσει για το συμβάν και να 
γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.  

 Οι γονείς θα πρέπει να τονίσουν στα παιδιά τους ότι σε περίπτωση τυχόν 
έκτακτης αργοπορίας τους θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνουν τους 
εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που επιβλέπουν τις εισόδους. Επίσης οι 
γονείς που αργοπορούν εκτάκτως και για σοβαρούς λόγους,  θα πρέπει να 
ενημερώσουν, αν είναι σε θέση,  τη διεύθυνση του σχολείου. Η διεύθυνση 
του σχολείου θα φροντίσει, αν προλάβει  να ενημερώσει το μαθητή, αλλά 
επειδή μπορεί αυτό να μη γίνει έγκαιρα για πολλούς και σοβαρούς λόγους, 
είναι ευθύνη των μαθητών  να παραμείνουν στο σχολείο και να μην 
αποχωρήσουν μόνοι τους.  

 

 Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-22 η αποχώρηση των μαθητών των τάξεων 
γίνεται σταδιακά από τις 13.15  και ολοκληρώνεται στις 13.30. Οι μαθητές 
αποχωρούν από  τις τάξεις τους όπως στην περίπτωση του σεισμού, 
σταδιακά και με ολιγόλεπτη καθυστέρηση, ξεκινώντας από τις μικρότερες 
τάξεις προς τις μεγαλύτερες ανάλογα με τον όροφο,  ώστε να μην υπάρχει 
συνωστισμός στις σκάλες και στις εξώπορτες.  

 Οι μαθητές θα αποχωρούν ταυτόχρονα από τις δύο εισόδους στην 
Τριγλίας και τη Βιζυηνού, ανάλογα με την διεύθυνση κατοικίας τους και το 
πώς έχουν συνεννοηθεί με τους συνοδούς τους. 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 Το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από 

τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και  εξειδικεύεται από το Σύλλογο Διδασκόντων  
με ευθύνη της Διευθύντριας.  

 Οι γονείς /κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες 
αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως 
προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

Φοίτηση μαθητών/τριών 
 Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, ακριβώς γιατί 

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας 
για την επίτευξη των στόχων της αγωγής.  

 Γι' αυτό η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική και η συμμετοχή τους σε 
όλες τις εκδηλώσεις πρέπει να είναι ενεργός και συστηματική.  

 Η φοίτηση των μαθητών εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο 
οποίος/ η οποία  καταγράφει τις  καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει 
στο πληροφορικό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. 

 Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη  απέναντι στο σχολείο και την 
πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών φέρουν  κατά το νόμο οι γονείς 
/κηδεμόνες. 

 Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα 
το Σχολείο (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αλλά και 
ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να επικοινωνεί με την 
οικογένεια, όταν πρόκειται για μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία 
μαθητή.  

  Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός 
λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα). Σε περίπτωση που κάποιος 
γονέας χρειαστεί, για εξαιρετικά σημαντικό  λόγο, να πάρει το παιδί του πριν 
τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την/ον υπεύθυνη/ο 
εκπαιδευτικό της τάξης ή/και τη Διεύθυνση του Σχολείου και να υπογράψει για 
την παραλαβή του παιδιού του. 

 Σε περίπτωση που ο μαθητής, παρά τις παραινέσεις του σχολείου προς τους 
γονείς,  απουσιάζει αδικαιολόγητα ή κινδυνεύει να χάσει τη χρονιά του, 
ειδοποιούνται οι γονείς και  ο Συντονιστής σχολικού έργου του σχολείου. Σε 
περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα  τηρείται η εφαρμόζεται  νομοθεσία για 
την υποχρεωτικότητα της φοίτησης.  

 

 Διαλείμματα 
 Οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, 

χωρίς να τρέχουν,  συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό όπως έχει 
οριστεί στο πρακτικό του σχολείου. Στον αύλειο χώρο τα παιδιά επιβλέπονται 
από εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του σχολείου. 

  Ο κάθε εκπαιδευτικός επιμελείται  για τον αερισμό και την καθαριότητα της 
τάξης του.  
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 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους 
του σχολείου. Κανένας μαθητής δεν πρέπει  λανθάνοντας της προσοχής των 
εφημερευόντων, να μπαίνει στον εσωτερικό χώρο του σχολείου όσο διαρκεί το 
διάλειμμα.  

 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής 
των μαθητών.  

 Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.  

 Το διάλειμμα είναι  παιδαγωγικός και κοινωνικοποιητικός χρόνος παιχνιδιού κι 
ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών 
αναγκών.  

 Οι μαθητές παίζουν χωρίς να μαλώνουν, να ενοχλούν ο ένας τον άλλον  και για 
οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους 
εφημερεύοντες δασκάλους, που βρίσκονται στο προαύλιο.  

 Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθύνονται 
στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση που 
παρίσταται ανάγκη, απευθύνονται στο διευθυντή του σχολείου. 

 Ειδικά για φέτος, μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές, 
τηρώντας τις αποστάσεις,   συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 
προσέρχονται στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή 
παραμένουν σε γραμμές τηρώντας όμως τις αποστάσεις,  στο προαύλιο σε 
περίπτωση που έχουν Γυμναστική).  Κανένα τμήμα δεν προσέρχεται στην τάξη 
του χωρίς τη συνοδεία εκπαιδευτικού. Αν για κάποιο πολύ σοβαρό  λόγο ο 
εκπαιδευτικός δεν βρίσκεται στην αυλή για να παραλάβει τους μαθητές, αυτοί 
παραμένουν στο χώρο της αυλής σε γραμμές, τηρώντας τις αποστάσεις  μέχρι 
να έρθει ο εκπαιδευτικός.  

 Για φέτος έχει οριστεί με απόφαση συλλόγου να γίνονται μόνο τα δυο 
διαλείμματα για όλες τις τάξεις ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις 
σκάλες και στην αυλή.  Ο χρόνος του τελευταίου δεκάλεπτου διαλείμματος 
συμπεριλαμβάνεται στα δύο άλλα ώστε να υπάρχει η ίδια κατανομή χρόνου 
διαλειμμάτων και μαθημάτων όπως ορίζεται από το Αναλυτικό πρόγραμμα. Οι 
διδακτικές ώρες γίνονται σε  τρία δίωρα.  Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για τον 
εξαερισμό των αιθουσών και στο τελευταίο δίωρο μπορούν αν κρίνουν 
απαραίτητο να συνοδέψουν τους μαθητές τους στην αυλή για λίγο. 

 

2. Συμπεριφορά Μαθητών-Παιδαγωγικός 
έλεγχος 
 
Δημοκρατική συμπεριφορά (επιθυμητή) 
 
Η συνεργασία των μαθητών είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα κατάλληλο για 
εργασία και μάθηση περιβάλλον. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές 
οφείλουν : 
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● να συμπεριφέρνονται με ευγένεια και σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές τους.  
● να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν 
αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι), όπως και τους νέους 
μαθητές του Σχολείου, δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο σχολικό  
περιβάλλον.  
● να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να αναφέρουν 
στους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση αν δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους 
βία.  
● να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους 
ειδικούς κάδους, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διατηρείται καθαρό.  
● να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών, σύμφωνα με το φύλο τους 
και να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, 
τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου 
φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο.  
 
 

Παραβατική Συμπεριφορά άσκηση βίας, Ανυπακοή 
(Μη επιθυμητή) 
 
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται  
 
να μαλώνουν ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, 
σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. 
 Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
● να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος 
ή το βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.  
● να αγγίζουν ή να παρενοχλούν  για οποιονδήποτε λόγο τη γενετήσια περιοχή  των 
συμμαθητών τους και γενικά οποιοδήποτε σημείο του σώματός δεν επιθυμεί ο 
συμμαθητής τους. 
● να διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές 
δραστηριότητες, παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και 
να ασκούν κακόβουλη κριτική.  
● να γράφουν ή να ζωγραφίζουν ή να χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία.  
● να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους.  
● να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα ή tablet. 
 

 
Παιδαγωγικός έλεγχος 
 

 Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του 
παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της 
αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.  

 Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον 
κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.  
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 Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι 
από το σχολείο.  

 Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες 
συμπεριφοράς, αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο σύμφωνα με τις  
αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά 
και τις κείμενες διατάξεις. 

 

                                  Τα πειθαρχικά μέτρα:  
 

 Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά 
μέσα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους 
γονείς.  

 Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.  

 Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.  

 Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του 
μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

 Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση 
της βαθμολογίας στα μαθήματα.  

 Οι γονείς /κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη από-
δεκτή συμπεριφορά των παιδιών και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η 
στενή συνεργασία γονέων /κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και 
επιβεβλημένη. 
 

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι 
μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να 
μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν 
υπεύθυνοι πολίτες.  

 Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν στις     
περιπτώσεις μη επιθυμητής συμπεριφοράς μαθητών/τριών  είναι τα ακόλουθα: 

  α. Παρατήρηση  

  β. Επίπληξη 

 γ. Παραπομπή στη Διευθύντρια 

 δ. Ενημέρωση γονέων  

 ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων 

 στ. Ενημέρωση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 

 ζ. Εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου ενεργειών/δράσεων (αυξημένη 

επιτήρηση, καταγραφή συμπεριφοράς μαθητή/τριας, συνεργασία με τους 

γονείς, υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) 
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 η. Συνεργασία με άλλους φορείς (ΚΕΣΥ, ΟΑΣΙΣ)    

 θ. Αλλαγή τμήματος 

  ι. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

  Αρμόδια όργανα για την λήψη των μέτρων των περιπτώσεων α, β, γ και δ 

είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, των περιπτώσεων ε και στ ο/η 

Διευθυντής/ντρια με τον εκπαιδευτικό της τάξης, των ζ και η η Διευθύντρια 

και ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου και των περιπτώσεων θ και ι ο Σύλλογος Διδασκόντων 

με τη συναίνεση του γονέα.  

 Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

 

3. Πρόληψη φαινομένων βίας και 
εκφοβισμού 

 
 H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, 
παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.  Για το σκοπό αυτό 
εκπονούνται στο σχολείο μας, κάθε χρόνο ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, κατά τμήμα, η και σε όλο το σχολείο και αξιοποιούνται όλα 
τα μέσα που έχει το σχολείο στη διάθεσή, του όπως ή Κοινωνική Λειτουργός 
του σχολείου, η συνεχής  συνεργασία  με τους γονείς, με ειδικούς φορείς, 
ψυχολόγους, τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και στο 
Κ.Ε.Σ.Υ. 

 Τις σχέσεις των μαθητών θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η δημοκρατικότητα,  η 
αποδοχή τη διαφορετικότητας.  

 Οι μαθητές  πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την προσωπικότητα των 
άλλων, να μην αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις , να 
αποφεύγουν ειρωνείες και κακόβουλα σχόλια, να διαδίδουν  φήμες  που  
τους πληγώνουν, να απειλούν , να κοροϊδεύουν  τους άλλους και να 
ασκούν σωματική βία. 

 Μαθητές που υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να ενθαρρύνονται 
από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να μιλούν στους εκπαιδευτικούς, 
στη Διεύθυνση του σχολείου, στους γονείς τους και τους φίλους τους. 

 Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες και αντιμετωπίζεται 
άμεσα, αρκεί να γνωστοποιείται στους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση 
έγκαιρα. 
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 Η συστηματική στοχοποίηση  συγκεκριμένων μαθητών από άλλους μαθητές 
είναι ανεπίτρεπτη και αντιμετωπίζεται άμεσα. 

 Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια είναι απαραίτητη, εκτός των 
άλλων, για την καλή εξέλιξη της  ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και 
γενικότερα  της στήριξης  των μαθητών. 

  Οι γονείς πρέπει να εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς και να 
συνεργάζονται με καλή διάθεση ώστε να αντιμετωπίζουν τυχόν παραβατικές 
συμπεριφορές των παιδιών τους ή τυχόν προβλήματα 
ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης.  

 Η συνεργασία με φορείς  για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν 
περισσότερο πολύπλοκους και δύσκολους χειρισμούς όπως  ΣΕΕ, ΚΕΣΥ,  
Διευθυντής   ΠΕ. 
 

  
4.    Σχολικές εκδηλώσεις- δραστηριότητες 
 
 

 Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο 
έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των 
υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/ τριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής 
και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Όλες οι 
δραστηριότητες γίνονται με την πιστή τήρηση των σχετικών εγκυκλίων 
κυρίως σε ότι αφορά την ασφάλειά τους. 

 Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή 
σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα και διαθεματικές δράσεις είναι καλό  να 
γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των 
μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/-νες, 
αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους 
και το ταλέντο τους. 

 Σε σχέση με  τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 
καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α΄ και Δ΄τάξης  
σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους. 

 Οι  σχολικοί περίπατοι και οι λοιπές  εξωσχολικες εκδηλώσεις του σχολείου 
αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική 
πραγματοποίηση των σκοπών και του ρόλου του σχολείου, γι αυτό οι 
μαθητές  δεν  πρέπει να απουσιάζουν από αυτές εκτός αν έχουν σοβαρό 
λόγο. 

  Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους στις εξωσχολικές 
δραστηριότητες  είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως 
και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνονται 
άμεσα οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το ζήτημα.  
Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα. 
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 Όταν η μετακίνηση γίνεται με  λεωφορείο ισχύουν οι ίδιοι κανόνες 
συμπεριφοράς, όπως και στο σχολείο, επιδεικνύουν  σεβασμό και ευγένεια 
προς τον οδηγό, διατηρούν καθαρό το λεωφορείο και αποφεύγουν την 
πρόκληση φθορών. Υπακούουν στις εντολές των εκπαιδευτικών για θέματα 
ασφάλειας, όπως να κάθονται στη θέση τους και να φορούν την ζώνη τους. 

 Στις εκδρομές ο σύλλογος εκπαιδευτικών αποφασίζει αν σε κάποια εκδρομή 
οι μαθητές μπορούν να συνοδεύονται από γονείς. Σε αυτήν την περίπτωση 
όπως και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα 
όπου αναγκαστικά οι μαθητές συνοδεύονται και από τους γονείς τους, 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια σύμφωνα με το νόμο  είναι οι εκπαιδευτικοί 
και οι μαθητές όπως και οι γονείς οφείλουν να υπακούουν  στις εντολές των 
εκπαιδευτικών και να μη δημιουργούν προβλήματα.  Οι μαθητές 
ακολουθούν πάντα την ομάδα με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών και ποτέ 
δεν απομακρύνονται από αυτήν, εκτός από τις ώρες που βρίσκονται στα 
δωμάτια του ξενοδοχείου.  Επίσης σε καμιά περίπτωση δεν διανυκτερεύουν 
εκτός του ξενοδοχείου και δεν απομακρύνονται από αυτό με τα παιδιά τους 
χωρίς τη συνοδεία εκπαιδευτικού. 

 Σε περίπτωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε 
περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα και σύμφωνα με τις 
σχετικές εγκυκλίους. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη 
διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.  

 Η συμμετοχή στις παρελάσεις είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική, σε 
περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να ενημερώνεται ο διευθυντής από τον 

γονέα - κηδεμόνα.  

 
5. Συνεργασία σχολείου οικογένειας-
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
 

 
 Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και 

του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική 
συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον 
Σύλλογο Γονέων. 

 Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των 
γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.  

 Απαξιωτική ή αρνητική στάση του γονέα απέναντι στον δάσκαλο δημιουργεί 
προβλήματα πρωτίστως στη σχέση μαθητή – δασκάλου με αρνητικές 
συνέπειες στον ψυχισμό και την επίδοση του μαθητών. Σε περίπτωση που οι 
γονείς έχουν αρνητικά αισθήματα  για τον εκπαιδευτικό, θα πρέπει 
τουλάχιστον να τα αποκρύπτουν από τα παιδιά τους. 
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 Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται  πρώτα στο 
δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά 
αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου.  

 Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο    
μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί 
σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με 
το Σχολείο. 

 Οι γονείς/ κηδεμόνες επικοινωνούν συχνά με το διευθυντή και με τους 
εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το 
ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για 
όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά του στο σχολείο. Ιδιαίτερα πρέπει γνωστοποιούν στο 
δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη 
σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Εάν ο μαθητής αντιμετωπίζει 
κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, παίρνει φάρμακα, έχει αλλεργία ή  έχει 
κάποιο πρόβλημα υγείας που πρέπει να παρακολουθείται οφείλει να 
ενημερώνει τη διεύθυνση του σχολείου εγκαίρως και να προσκομίζει, αν 
είναι εφικτό,  ιατρική βεβαίωση με τυχόν οδηγίες.  

 Οι γονείς/κηδεμόνες δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση 
για το παιδί τους και για αυτό ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και 
συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Για το λόγο αυτό 
ο εκπαιδευτικός ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης και 
επικοινωνίας.  

 Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων 
και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη 
διδακτικής εργασίας. Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς 
επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη 
Διεύθυνση  

 Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι 
απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία.  Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να διαβάζουν 
προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι και 
να υπογράφουν ανάλογα τις δηλώσεις συγκατάθεσης.  

 Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να 
νουθετεί παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει 
ενημερώνουν το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα 
διευθετήσουν το θέμα.  

 Κανείς ανήλικος ή ενήλικος  που δεν είναι μαθητής του σχολείου, δεν έχει 
δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να 
έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής 
ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για κάποιο έκτακτο γεγονός).  

 Οι γονείς - κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί, 
αφού βεβαιωθούν ότι αυτά εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν και σε 
καμία περίπτωση δεν μπαίνουν στο χώρο του σχολείου. 

  Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, είτε την ώρα του 
μαθήματος είτε μετά, δεν επιτρέπεται. Οι γονείς όταν εισέρχονται στο 
σχολείο για οποιονδήποτε λόγο, παραμένουν στο χώρο υποδοχής, μπροστά 
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στο γραφείο των δασκάλων και της διευθύντριας και παραμένουν εκεί μέχρι 
να εκπληρωθεί σκοπός τη επίσκεψής τους και μετά αποχωρούν. 

 Σε συνθήκες που δεν ισχύουν οι covid-19 περιορισμοί, οι γονείς μπορούν να 
εισέλθουν στην τάξη, μετά το τέλος της λειτουργίας του σχολείου, κατόπιν 
πρόκλησης από τους εκπαιδευτικούς για να ενημερωθούν για την επίδοση 
των μαθητών.  

 Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες 
συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του 
Διευθυντή.  

 

Διαδικασίες  ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου 
γονέων/κηδεμόνων 
 
Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων /κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 
προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

 Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα  
που αφορούν τη εύρυθμη λειτουργία του  σχολείου 

 Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται την πρόοδο και τη διαγωγή των 
μαθητών.  

 Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία. Επισημαίνεται ότι σε 
περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, οι έλεγχοι θα δίνονται μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα / κηδεμόνα με τον εκπαιδευτικό της 
τάξης.  

 Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από την δ/ντρια ή τον εκπαιδευτικό της τάξης 

 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου  

 Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών  

 Ειδικά για τη φετινή σχολική χρονιά οι διαδικασίες ενημέρωσης γίνονται με 
βάση τις εγκυκλίους σχετικά με την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του 
κορονοϊού,  σύμφωνα με τις κατά καιρούς οδηγίες των δασκάλων και της 
διεύθυνσης αποφεύγοντας την όσο είναι δυνατόν δια ζώσης επαφή.  

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
 

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  αποτελεί τη συλλογική έκφραση της 
άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και 
επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού 
έργου. 

 Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διευθύντρια, το Σύλλογο Διδασκόντων 
του σχολείου  και τον πρόεδρο της ΕΣΕΠΕ. 

 Προσφέρει κάθε είδους υλική ή άλλη υποστήριξη  στο σχολείο για την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και διαβίωση των μαθητών στον σχολικό 
χώρο. 

 Οι απόψεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για όλα τα θέματα του 
σχολείου στα οποία  εμπλέκονται εκφράζονται στις  συνεδριάσεις των 
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σχολικών συμβουλίων και στην επικοινωνία με τη διευθύντρια και είναι 
πάντα σεβαστές, ακόμα κι αν υπάρχουν διαφωνίες.  Σε κάθε περίπτωση η 
σύγκλιση των απόψεων είναι ο στόχος της συνεργασίας πάντα.   

 Ο σύλλογος Γονέων ασκεί ένα πολύ σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα 
στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς μεταφέροντας προτάσεις και 
προβληματισμούς εκατέρωθεν. Βοηθάει στην ενημέρωση και στην 
διατήρηση των καλών σχέσεων σχολείου και οικογενειών προς όφελος των 
μαθητών. 
 

 
6.   Ποιότητα του σχολικού χώρου 
 

 
 Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της 

αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την 
ποιότητα του σχολικού χώρου. 

  Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου 
χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα 
χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. 

 Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου 
αποδυναμώνουν  τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά 
εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της 
δημόσιας περιουσίας. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, 
ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει 
τον γονέα/κηδεμόνα του. 

 
 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
 

 Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα 
επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση 
του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.  

 Η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.  

 Επίσης ενημερώνονται οι μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και 
τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.  

 Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο 
μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα 
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πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό 
αυτό.  

 Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων όλα τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν 
ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. 
ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει 
καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.  

 Τέλος ο Δήμος οφείλει να μεριμνήσει για την  έκδοση πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας  και αντισεισμικής ασφάλειας του σχολείου  μας.   

        
 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες 
διασφάλισης της εφαρμογής του 
 

 Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός, βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία 
και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.  

 Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου(μαθητές/τριες, 
εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, άλλο προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό 
στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης 
λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το 
σχολείο να οικοδομήσει  για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με 
τον κανονισμό του σχολείου. 
                                                                             
Οκτώβριος  2021 
 
                                                                                 Η Δ.ντρια του σχολείου 

 
 

                                                                   
                                                                                        Βαρσάμη Ευαγγελία 

 

Εγκρίνεται 
  Ο Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου 
 
 
 
Πράμας Χρήστος 
 
 
Σέρρες, ……/…../2021 
 

            Ο Διευθυντής ΠΕ Σερρών 
 
 
 
Καραβασίλης Ιωάννης 
 
 
Σέρρες,…./…./2021 
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