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Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη 

ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 

ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, οικονομική κατάσταση ή άλλη ιδιαιτερότητα, να 

έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν 

υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες. Το Σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές 

ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με 

ομηλίκους, παίζουν, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται να επιλύσουν 

“προβλήματα”, διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές και στάσεις ζωής. Για να 



υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του Σχολείου και να επιτευχθούν οι 

στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που 

ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου» 

περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. “Με τον όρο "σχολικός 

κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν 

προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το 

έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός 

παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των 

μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, 

με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά 

δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του 

σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.” (Υπουργείο Παιδείας) Ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Σχολείου μας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη 

σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων 

λειτουργίας του Σχολείου μας. 

1. Προσέλευση - παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

Είναι αυτονόητο ότι η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη 

λειτουργία του Σχολείου, ενώ η καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά τη διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της τάξης. Γι’ αυτό και είναι απολύτως αναγκαίο να 

τηρείται πιστά ο χρόνος προσέλευσης.  

Προσέλευση μαθητών: 8.00 - 8.15. Στην είσοδο του σχολείου παραλαμβάνουν τους/τις 

μαθητές/τριες οι εφημερεύοντες εκπ/κοί και οι γονείς αποχωρούν.  

Ειδικά για το σχ/ έτος 2020-21 οι μαθητές/τριες για την αποφυγή συγχρωτισμού 

εισέρχονται και από τις δύο πόρτες της αυλής του σχολείου φορώντας τη μάσκα 

τους υποχρεωτικά. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στις τάξεις τους όπου τους 

υποδέχονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την πρώτη ώρα. Η προσευχή 

γίνεται στην τάξη. 

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:20. Σε περίπτωση που 

μαθητής/τρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται 

αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά, παραμένει προσέρχεται 

στο γραφείο της δ/ντριας και παραμένει εκεί στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου 

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.  Η ελλιπής 

φοίτηση υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο των μαθητών. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας 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. Πιο συγκεκριμένα, 



σε περίπτωση απουσίας έως 2 ημέρες ενημερώνει ο γονέας/κηδεμόνας τηλεφωνικά το 

σχολείο. Από 2 έως 4 ημέρες, εκτός από την τηλεφωνική ενημέρωση ο 

γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να προσέρχεται στο σχολείο και να υπογράφει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δικαιολογεί τις ημέρες απουσίας του παιδιού του από 

το σχολείο. Αν η απουσία υπερβαίνει τις 4 ημέρες, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21 σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας έστω 

και μιας ημέρας απαιτείται με την επιστροφή του παιδιού στο σχολείο 

προσκόμιση είτε ιατρικής γνωμάτευσης είτε υπεύθυνης δήλωσης του γονέα ότι 

το παιδί είναι υγιές και μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο. Οι μαθητές οφείλουν 

να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – την ώρα έναρξης των 

μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές 

εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, κ.ά.). Η απουσία από 4 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. 

Ειδικά για το σχ. έτος 2020-21, όταν αδιαθετεί κάποιο παιδί επιπλέον της 

ενημέρωσης  να φέρνει μαζί του την 1η μέρα επιστροφής στην τάξη (ή να 

αποστέλλεται στο e-mail του σχολείου) ιατρική βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Γυμναστικής και στις άλλες 

Αθλητικές Δραστηριότητες των Α’ και Δ΄ τάξεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του 

Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) το 1ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή 

διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των 

συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του 

μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι 

απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το 

σπίτι αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες 

και το επίπεδο του του τμήματος. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν 

συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται 

μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς 

συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους ασκώντας εποπτεία σύμφωνα με τις 

ατομικές οδηγίες – ειδικά για κάθε παιδί - ή τις γενικές οδηγίες των εκπ/ών για τους/τις 

μαθητές/τριες όλου του τμήματος. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, 

όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης.  

Διάλειμμα: Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η παραμονή των 

μαθητών στις αίθουσες – οι οποίες κλειδώνουν - ή στους διαδρόμους. Κανένας και για 

κανένα λόγο δε μένει στην αίθουσα μόνος/η του/της.  

Ειδικά για το σχ. έτος 2020-21 1) οι μαθητές/τριες θα εισέρχονται και θα 

εξέρχονται του κτηρίου στην αυλή από διαφορετικές σκάλες (Α’, Β’, Γ’ τάξεις από 



3η  έξοδο, ενώ Δ’, Ε’, ΣΤ’ από 2η έξοδο) και 2) θα κάνει διάλειμμα το κάθε τμήμα 

σε διαφορετικά προκαθορισμένο μέρος της αυλής. Μόνο κατά τη διάρκεια 

βροχερών ημερών ή ημερών με δριμύ ψύχος οι μαθητές/τριες παραμένουν κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων στους διαδρόμους ως εξής: Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στο ισόγειο 

και Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ στον 1ο όροφο.  

Ειδικά για το σχ. έτος το κάθε τμήμα θα παραμένει στην αίθουσά του με την 

επίβλεψη εκπ/κού. Δεν επιτρέπεται το τρέξιμο στους διαδρόμους. Το διάλειμμα είναι 

χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης 

σωματικών αναγκών. Οι μαθητές, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν 

απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται στην αυλή και κάνουν γραμμές, 

χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε 

περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Πρέπει με τη λήξη του διαλείμματος να έχουν ήδη 

τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν ικανοποιήσει τις σωματικές τους ανάγκες.  

Ειδικά για το σχ. έτος το κάθε τμήμα θα παραμένει στο δικό του χώρο της αυλής, 

όπου θα κάνει γραμμή και θα εισέρχεται με σειρά και χωριστά το κάθε τμήμα για 

την αποφυγή συγχρωτισμού στις εισόδους, στους διαδρόμους και στις σκάλες.  

Στο κυλικείο του σχολείου διατίθενται προϊόντα που ορίζουν οι υγειονομικές διατάξεις 

του Υπουργείου Υγείας. Στο κυλικείο ψωνίζουν προσερχόμενοι/ες οι μαθητές/τριες των 

μικρών τάξεων Α’ και Β’ στο εσωτερικό μέρος, ενώ των υπολοίπων τάξεων στο 

εξωτερικό μέρος πάντα με σειρά και τάξη. 

Ειδικά για το σχ. έτος 2020-21 για να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των 

μαθητών/τριών έχουν τοποθετηθεί στο πάτωμα ειδικά αυτοκόλλητα σήματα.  

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν από τη λήξη των 

μαθημάτων. Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 

ασθένεια), η αποχώρηση γίνεται πάντοτε με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, 

κατόπιν συνεννόησης με την/ον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διεύθυνση 

του Σχολείου, αφού υπογράψει στο σχετικό βιβλίο αναφοράς. Με στόχο την 

απρόσκοπτη και ομαλή αποχώρηση, η/ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην τάξη την 

τελευταία ώρα συνοδεύει τους μαθητές στην έξοδο του κτιρίου.  

Ειδικά για το σχ. έτος 2020-21 οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων θα 

αποχωρούν συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο τμήμα την 

τελευταία διδακτική ώρα ως εξής: 

 13:00-13:05 το Α1 τμήμα από την αριστερή ενώ το Α2 από τη δεξιά 

καγκελόπορτα 

 13:05-13:10 το Β1 τμήμα από την αριστερή, ενώ τα τμήματα Β2 και Β3 από 

τη δεξιά καγκελόπορτα 

 13:10-13:15 το τμήμα Γ1 από την αριστερή, ενώ το τμήμα Γ2 από τη δεξιά 

καγκελόπορτα 



 13:15-13:20 το τμήμα Δ1 από την αριστερή, ενώ το Δ2 από τη δεξιά 

καγκελόπορτα 

 13:15-13:20 τα τμήματα Ε1 και Ε2 από την πόρτα του νηπιαγωγείου  

 13:20-13:25 τα τμήματα Στ1 και Στ2 επίσης από την πόρτα του 

νηπιαγωγείου 

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν 

ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες που 

συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρηση οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα 

για την παραλαβή των παιδιών τους. Σε περίπτωση που, λόγω αν υπαίτιου 

κωλύματος, ο συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο σχολείο την ώρα αποχώρησης, 

οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου. Τέλος, μετά την 

παρέλευση του πρώτου δεκάλεπτου από τη λήξη του προγράμματος, εάν παραμένει 

μαθητής/τρια στο χώρο του σχολείου, ειδοποιούνται τηλεφωνικώς οι γονείς του από 

τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς για την άμεση παραλαβή του παιδιού. Σημείωση: 

Στην έναρξη του σχολικού έτους οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση για τον τρόπο αποχώρησης του παιδιού τους (μέσο, πρόσωπο). Οι γονείς 

των μαθητών/τριών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων που επιθυμούν να αποχωρούν ασυνόδευτα 

τα παιδιά τους καταθέτουν στο σχολείο σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στην αρχή του κάθε 

σχολικού έτους. Κατά την αποχώρησή τους οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν τη σχετική 

κάρτα εξόδου στους/στις εφημερεύοντες/ουσες εκπ/κούς. 

Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών (βροχής, κτλ) οι γονείς/κηδεμόνες 

εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου και παραλαμβάνουν τους μαθητές/τριες 

από τις δύο εισόδους του κτιρίου. 

 

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 

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  

● να συμπεριφέρονται 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 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.  

● να τηρούν τη σειρά στο κυλικείο.  

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 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 σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή υλικό με προκλητικό ή ανήθικο 

περιεχόμενο.  

● να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.  

● να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες.  

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του 

σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον 

οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον 

συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα 

σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών 

των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως 

παιδαγωγικό μέτρο.  

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο 

αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τη Διευθύντρια 

της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια 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.  

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 οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες: α. 

Παρατήρηση β. Επίπληξη γ. Παραπομπή στο/η Διευθυντή/ντρια δ. Επιβολή κάποιας μορφής 

στέρησης όπως σε συμμετοχή σε ομαδική δραστηριότητα, σε επίσκεψη, σε διάλειμμα ε. 

Ενημέρωση γονέων στ. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων ζ. Ενημέρωση Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου  

 



3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 

πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης και σχολικού 

εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο 

αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η συνεργασία του σχολείου με 

την οικογένεια.  

Για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας  

 οι εκπαιδευτικοί συχνά συζητούν με τους/τις μαθητές/τριες για τα δικαιώματά 

τους και τους σαφείς κανόνες συμπεριφοράς που εφαρμόζονται στο σχολείο,  

 οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη στη σχολική 

ομάδα ανεξαιρέτως όλων των μαθητών και ενημερώνουν και συνεργάζονται με 

τους γονείς και τους άλλους εκπ/κούς του σχολείου για την αντιμετώπιση 

φαινομένου της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης μαθητών, 

 το σχολείο ασκεί ουσιαστική εποπτεία των χώρων του σχολείου στους οποίους 

πιθανολογείται εκδήλωση εκφοβισμού και βίας μεταξύ των μαθητών 

 το σχολείο εφαρμόζει προληπτικά προγράμματα παρέμβασης (μέσω της 

ΕΔΕΑΥ) σε τμήματα που παρατηρούνται προβλήματα συμπεριφοράς με 

σκοπό τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των συμμαθητών/τριών και τη συναισθηματική τους ευεξία 

 

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.  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε όλες τις εκδηλώσεις πρέπει 

να είναι ενεργός και συστηματική. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές 

δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να 

γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/τριών, διότι έτσι 

αυτοί/ές αισθάνονται υπεύθυνοι/ες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, 

τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους 

 

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του/της 

μαθητή/τριας, γιατί ο στόχος μας είναι κοινός: το καλό των μαθητών/τριών μας.  

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν ● να συμπεριφέρονται προς όλους τους 

εκπαιδευτικούς με ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό. ● να ενημερώνονται τακτικά 

(τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους 

από τους εκπαιδευτικούς της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής 

συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του 



σχολείου). ● να προσέρχονται και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησης από 

το Σχολείο, για τη παραλαβή του ελέγχου βαθμολογίας και για ενημέρωση. ● να 

διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές σε έντυπη 

μορφή αλλά και να παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και την 

ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. ● να 

γνωστοποιούν στον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης και στη Διεύθυνση του 

Σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού 

τους. ● να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν κάποιος από τους γονείς 

απωλέσει (ή δεν έχει) την επιμέλεια/κηδεμονία του παιδιού. Δεν επιτρέπεται σε 

κανέναν από τους γονείς και κηδεμόνες και, γενικότερα, σε κανένα ενήλικο άτομο να 

νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί παιδί στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει 

οποιοδήποτε πρόβλημα, αυτό συζητείται με τον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό (του 

μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια με τον/η Διευθυντή/ντρια του 

Σχολείου, ο/η οποίος/α και θα πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με το ρόλο του. 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21 οι ενημερώσεις των γονέων/κηδεμόνων για 

τη σχολική επίδοση θα γίνεται ΜΟΝΟ τηλεφωνικά. Το πρόγραμμα των 

ενημερώσεων τόσο των εκπ/κών τμημάτων όσο και των εκπ/κών ειδικοτήτων 

θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Σε περίπτωση μη τήρησης κανόνων συμπεριφοράς των μαθητών/τριών, συστηματικής 

μη συμμετοχής των στη μαθησιακή διαδικασία, ή εμφάνισης ανησυχητικών 

ψυχολογικών καταστάσεων (π.χ. αγχώδους συμπεριφοράς, φοβίας, απομόνωσης κτλ) 

θα προσκαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο με σκοπό να 

ενημερωθούν και να επιδιώξουμε μια από κοινού στενή συνεργασία να επιλύσουμε τις 

τυχόν δυσκολίες.  

Το σχολείο επίσης συνεργάζεται στενά και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με 

σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του σχολείου για την επίτευξη μιας επιτυχημένης και 

περισσότερο ποιοτικής μάθησης των παιδιών μας. 

 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

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

ευθύνης στους/στις μαθητές/τριες 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/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει 

τον κηδεμόνα του. 



 Κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη δοκιμάσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 

εβδομαδιαίο σχολικό έπαινο «καθαρής τάξης».  

 Κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη δοκιμάσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις 

εβδομαδιαίες «περιβαλλοντικές ομάδες» (κατά τμήματα). Η ομάδα ήταν 

υπεύθυνη για την εξοικονόμηση πόρων (ενέργειας και νερού) στο σχολείο 

καθώς και για τις ανακυκλώσεις μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, χαρτιού και 

καπακίων καθώς και για την περιποίηση φυτών. 

 Καταργήσαμε τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης από το σχ. έτος 

2019-20. 

 

7. Υποχρεώσεις Διευθυντή/ντριας, Εκπ/κών, Βοηθητικού προσωπικού 

Διευθυντής/ντρια Ο/Η Διευθυντής/ντρια βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της 

σχολικής μονάδας και, ως εκ τούτου, έχει τις πιο πολλές ευθύνες. Συντονίζει και 

καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, θέτει μαζί τους υψηλούς στόχους και 

δρα έτσι, ώστε να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων αυτών για ένα 

Σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία. Είναι υπεύθυνος/η για την 

ομαλή λειτουργία του Σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη 

λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου. Ασκεί 

με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του/της. Επικοινωνεί με 

τους μαθητές και απευθύνεται σε αυτούς με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για όποιο 

ζήτημα ανακύπτει. Αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη κάθε απόκλιση από την ορθή 

μαθητική συμπεριφορά, κάνοντας παρατηρήσεις, υποδείξεις, ανακαλώντας στην τάξη 

αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα. Είναι υπεύθυνος/η μαζί με τους εκπαιδευτικούς 

για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Φροντίζει να καλύπτονται οι 

διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο 

εκπαιδευτικό ή κατ' άλλον τρόπο και πάντα σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της 

κείμενης νομοθεσίας. 9 Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος 

με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, 

επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο Σχολείο και την 

Οικογένεια, με στόχο πάντα το όφελος των μαθητών. 

Εκπαιδευτικοί Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο 

τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί: ● Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο 

έναρξης και λήξης των μαθημάτων. ● Παρίστανται στην πρωινή συγκέντρωση των 

μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία του τμήματός τους. ● Δεν επιτρέπουν την 

έξοδο μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο όταν πρόκειται για έκτακτη 

σωματική ανάγκη του μαθητή. Μαθητής που απομακρύνεται από την αίθουσα για 

παιδαγωγικούς λόγους αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο/η εκπαιδευτικός 



ενημερώνει το/τη Διευθυντή/ντρια για τη συμπεριφορά του μαθητή. ● Φροντίζουν έτσι 

ώστε η διδασκαλία τους να γίνει πιο ελκυστική για τους μαθητές/τριες.   ● Ενημερώνουν 

τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως 

όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες που καθορίζουν και 

κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον 

μία φορά κάθε μήνα. ● Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών. ● 

Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και 

συμπεριφέρονται με σεβασμό στους μαθητές. ● Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν 

απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα, εκτός αν συντρέχει ανάγκη του σχολείου 

ή πολύ σοβαρός λόγος. ● Αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη. ● Οφείλουν, και όταν 

ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται 

οποιαδήποτε εκτροπή τους. ● Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την 

τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων, οι οποίες γίνονται με ευθύνη του σχολείου. ● 

Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με 

τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, προσπαθούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την 

υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν. ● Καλλιεργούν συνειδητά το 

αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές. ● Σέβονται 

την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, 

θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή. ● Αναφέρουν στον/τη 

Διευθυντή/ντρια κάθε υποψία που έχουν για τυχόν κακοποίηση μαθητή. ● Φροντίζουν 

να ενημερώνονται για τυχόν χρόνια προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών 

τους. 8 ● Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις 

στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για 

κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του Σχολείου. ● Συνεργάζονται 

μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των 

συναδέλφων. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να 

συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα 

στο σχολείο. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος 

σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη 

επικοινωνία.  

Βοηθητικό προσωπικό Το βοηθητικό προσωπικό (επιστάτες, καθαρίστριες, σχολικοί 

φύλακες) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου το καθορισμένο ωράριο και να 

ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του. Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο 

βοηθητικό προσωπικό για ό,τι σχετίζεται με το έργο του, αλλά αναφέρουν τις 

παρατηρήσεις τους στο/η Διευθυντή/ντρια και εκείνος/η φροντίζει για τα περαιτέρω. Οι 

καθαρίστριες οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους 

μαθητές και να κρατούν την αποθήκη πάντα κλειδωμένη, ενώ απευθύνονται στο/η 

Διευθυντή/ντρια για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δέχονται 

παρατηρήσεις και εντολές για το έργο τους μόνο από αυτόν/ή. Το βοηθητικό 

προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται στους μαθητές, τους γονείς τους και τους 

εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά 



του. Τέλος, η συγγραφή και συν-υπογραφή ενός Συμβολαίου με κανόνες 

συμπεριφοράς ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης, 

συντελεί στην εσωτερίκευση και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Σχολείου και αναπόφευκτα στη δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ των μελών 

της σχολικής μας κοινότητας. 

 

8. Προστασία από κινδύνους και καταστροφές 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί 

χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν 

αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. 

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. 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια 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 ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και 

τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/ντριες, 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. 

 

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, άλλο επιστημονικό 

προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό 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. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη 

εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά 



σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου. 

 

Η σημασία της σύμπραξης όλων 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο για να 

επιτύχει στην αποστολή του έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/τριών, 

εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής 

Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

                                                   Καλαμαριά, 26 Απριλίου 2021 
 

Η Διευθύντρια 
 
 

Παρασκευή Ναούμη 
 
 
 

Εγκρίνεται 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

(οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

σχολείου) 

 
 
 
 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 

Διευθυντής Εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 
 

 
Ανδρέας Μαυρίδης 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 
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