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 Δημοτικό Σχολείο Παπάγου 

 

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου   

 

Εισαγωγή 

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, 
συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Το σχολείο θα 
πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη 
σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών 
αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της 
ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς 
συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λ.π. Για την 
ομαλή και άρτια λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά, 
σοβαρά και υπεύθυνα τρεις παράγοντες: το Σχολείο, οι Γονείς και οι Μαθητές.      

Το όραμα του σχολείου μας είναι, η συνειδητοποίηση και ανάπτυξη από όλους τους 
μαθητές κάθε πλευράς των δυνατοτήτων τους: ψυχοσωματικών, διανοητικών, κοινωνικών 

έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες. Η ανάπτυξη της μοναδικότητας 
του κάθε μαθητή γίνεται μέσα από την καλλιέργεια της αίσθησης  του «ανήκειν» και  τη 
συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός κοινού συστήματος αξιών. 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο 
λειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και περιέχει διατάξεις που 
αποσκοπούν στην αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής.  Με εύλογες, 
γενικά αποδεκτές, κατανοητές και εφαρμόσιμες διατάξεις ενθαρρύνει την ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, προάγει τη συλλογική λειτουργία, παράλληλα 
με την ατομική αναγνώριση και την έννοια της ατομικής ευθύνης, διαμορφώνοντας ένα 
υγιές σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον και προσδίδοντας δημοκρατικό περιεχόμενο στη 
σχολική ζωή. 

 

 

 

1. Λειτουργία του σχολείου  
 

1. Εγγραφές: Η εγγραφή των μαθητών γίνεται από τους γονείς από την 1η έως τις 20 

Μαΐου. Για την εγγραφή απαιτούνται δικαιολογητικά που ορίζει το Υπουργείο  Παιδείας 
και  αναρτώνται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.   

2. Διδακτικό ωράριο: Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια των μαθημάτων και τα διαλείμματα 
καθορίζονται από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Το σχολικό έτος ορίζεται 
από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 21 Ιουνίου, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν στις 11 
Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου.     
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ  

  7: 00  –   7: 15 

  7: 15  –   8: 00 

Υποδοχή μαθητών  

Πρωινή προαιρετική ζώνη 

  8: 00  –   8: 15 Υποδοχή μαθητών  

  8: 15  –   8: 20  Πρωινή προσευχή 

  8: 20  –   9: 40 Πρώτο διδακτικό δίωρο 

  9: 40  – 10: 00 Διάλειμμα  

10: 00  – 11: 30 Δεύτερο διδακτικό δίωρο 

11: 30  – 11: 45 Διάλειμμα  

11: 45  – 12: 25 Πέμπτη διδακτική ώρα  

12: 25  – 12: 35 Διάλειμμα 

12: 35  – 13: 15 Έκτη διδακτική ώρα (Λήξη πρωινού προγράμματος) 

13: 15  – 13: 20 Αποχώρηση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

13: 20 –  14: 00 Σίτιση – Χαλάρωση   

14: 00  –  14:15 Διάλειμμα 

14: 15  - 15.00 Έβδομη  Διδακτική ώρα 

15:00 –  15:05  Ώρα αποχώρησης 

15: 00 –  15.15 Διάλειμμα 

15: 15 –  16:00 Όγδοη διδακτική ώρα. Λήξη ολοήμερου προγράμματος 
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3.  Σχολική και κοινωνική ζωή  
 

Φοίτηση: 
 Το σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των 
στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, 
ενεργή και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς 
σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. Η 
φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. 

 Οι μαθητές σέβονται και τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως 
τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης 
(πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές 
κ.ά.). 

 Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος 
(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε περίπτωση που ένας μαθητής 
απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η διεύθυνση  για το λόγο της απουσίας, 

ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη. 
 Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του 

πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως  τον 
εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο χωρίς 
ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης. 

 Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις 
αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η 
συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους μαθητές των Α΄ και 
Δ΄  τάξεων. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης του Ατομικού 
Δελτίου Υγείας. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο γονέας του να υποβάλει αίτηση απαλλαγής με 
σχετική ιατρική βεβαίωση, στο σχολείο. 

 
Προσέλευση στο σχολείο: 

 Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι: 8.00 - 8:15 π.μ. (Κουδούνι έναρξης: 8:15  π.μ.) 
Κατά την προσέλευση οι μαθητές εισέρχονται  από την μικρή είσοδο (μονόφυλλη 
πόρτα) της οδού Σακελλαρίου  και από την είσοδο της οδού Μακεδονίας.    

 Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο πριν από τις 8:15 που χτυπάει το 
κουδούνι. Εάν φτάσουν αργότερα, κατά την ώρα της προσευχής, καλό είναι να 
επιδεικνύεται ο απαραίτητος σεβασμός (οι μαθητές να παραμένουν στη θέση που 
βρίσκονται χωρίς να πηγαινοέρχονται). Για τον λόγο αυτό, κλείνουν οι πόρτες την ώρα 
της προσευχής και ανοίγουν για άλλα 5 λεπτά, προκειμένου να μπουν οι μαθητές που 
έχουν καθυστερήσει. Οι γονείς αφήνουν τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και 
αποχωρούν. Την ώρα της προσευχής, οι γονείς δεν  βρίσκονται στο προαύλιο του 
σχολείου. Εισέρχονται στο σχολείο μόνο για κάτι εξαιρετικά επείγον για το οποίο θα 
πρέπει να ενημερώσουν τη Διευθύντρια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου  παραμένουν κλειστές.   

 Οι αργοπορημένοι μαθητές πριν μπουν στην τάξη τους περνούν από το γραφείο της 
Διευθύντριας. Αν έχουν καθυστερήσει περισσότερο από δέκα λεπτά, μπαίνουν τη 
2

η
 ώρα στην τάξη ώστε να μη διακόψουν το μάθημα. 
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Αποχώρηση από στο σχολείο: 
 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 ή η Διευθύντρια.  

 Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν 
ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι. Αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα 
καθυστερήσει, περιμένουν στο γραφείο των δασκάλων μέχρι την προσέλευση 
των γονέων τους. 

 Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει 
να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Οι γονείς, περιμένουν και 
παραλαμβάνουν τους μαθητές έξω από τις εισόδους του σχολείου. Κάθε 
καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.   

 Όταν οι μαθητές σχολάνε, είτε από το πρωινό είτε από το ολοήμερο πρόγραμμα, 
αποχωρούν αμέσως και δεν παραμένουν στο προαύλιο. Η ευθύνη για την ασφάλεια 
των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον 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 
αποχωρούν το συντομότερο δυνατό, γιατί η  παραμονή τους στο προαύλιο 
δυσχεραίνει τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. 

 Η ώρα αποχώρησης των μαθητών είναι: 13:15 - 13:20μ.μ. (Κουδούνι λήξης 13.15  μ.μ.) 
Το μεσημέρι οι γονείς  παραλαμβάνουν τα παιδιά τους ως εξής: 
Οι γονείς της  Α΄ τάξης από την μικρή είσοδο (μονόφυλλα πόρτα)  της οδού 
Σακελλαρίου.   
Οι γονείς των Β΄, Γ΄ και  Δ΄ τάξεων  από τη δίφυλλη πόρτα της οδού Σακελαρίου.    
Οι γονείς της Ε΄ και Στ΄ από την είσοδο της οδού Μακεδονίας.  
Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος (15:00 και  16:00)   

γίνεται μόνο από τη μικρή είσοδο της οδού Σακελαρίου. 
 

Διαλείμματα: 
 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της 
τάξης του. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες. Σε 
περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν στους στεγασμένους χώρους 
του σχολείου. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα 
μόνος του. 
 Οι μαθητές παίζουν και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν 
αντιμετωπίσουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που 
βρίσκονται στο προαύλιο. 
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα 
χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο 
σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική. 
 

Επισκέψεις – γιορτές: 

 Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές 
μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι 
ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό 
πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε 
περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα, στις Εθνικές 
γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής.  
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Εξωσχολικά υλικά: 

 Μπάλες και  παιγνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του 
ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο 
σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα 
πολύτιμα ή επικίνδυνα, όπως επίσης και στις εκδρομές τα παιδιά δε φέρνουν 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση τη σχετική νομοθεσία του 
υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε κινητό που 
εντοπίζεται  θα το παραλαμβάνει η Διευθύντρια και θα το παραδίδει στον 
κηδεμόνα του μαθητή. 
 

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων: 

 Πρωταρχική μέριμνα του σχολείου μας είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική 
συνεργασία με τους Γονείς των μαθητών μας και με τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική 
στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τον Δάσκαλο. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε 
πολύ σημαντική την καλλιέργεια καλής σχέσης μεταξύ Γονέων και Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού. Συνίσταται οι γονείς να συμμετέχουν στις κοινές παιδαγωγικές 
συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού που οργανώνονται και 
θεωρούνται απαραίτητες, με σκοπό την ενημέρωση για το παιδαγωγικό έργο του 
σχολείου και για τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών. Οι ενημερωμένοι γονείς 
συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος προς όφελος πάντα 
των παιδιών.  

      Ο εκπαιδευτικός της τάξης ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι 
επικοινωνίας. Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης 
γονέων και εκπαιδευτικών,  πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη 
διδακτικής εργασίας. 

 Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις: 
o Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο των μαθητών. 
o Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία 

o Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από το Διευθυντή ή Εκπαιδευτικό 

o Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου 

o Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων 

o Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών 

Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι  
o Εκπαιδευτικοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό 

o Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν  τηλεφωνικά 
με το σχολείο και προγραμματίζουν συνάντηση με τη  Διευθύντρια ή 
τον/την Εκπαιδευτικό  

 Οι γονείς-κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν 
οι μαθητές στο σπίτι ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτιρίου. 
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον Δάσκαλο της τάξης και στον Διευθύντρια, 
 κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 

 

Απουσίες μαθητών/τριών: 

 Σε περίπτωση απουσίας μαθητή από το σχολείο θα πρέπει να 
ενημερώνεται τηλεφωνικά και έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο 
επικοινωνεί με την οικογένεια σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης 
απουσίας. Τα τηλέφωνα των σχολείων μας είναι στη διάθεσή των γονέων 
(2106517450, 2106560541) για οποιαδήποτε ενημέρωση. Οι γονείς ενημερώνουν 
το σχολείο για κάθε αλλαγή των τηλεφώνων τους. 
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Διαζύγιο - διάσταση γονέων: 

 Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει 
αναλάβει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του παιδιού να προσκομίσει στο σχολείο 
τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου. 

 

4. Οι γονείς: 
 Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον/τη μαθητή/τρια στο σχολείο, 

επικοινωνούν συχνά με τη Διευθύντρια 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 
τον/τη  μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο. 

 Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο 
μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να 
ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του, θα 
πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο. 

 Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο 
να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 
Επίσης, το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα 
για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή 
η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

 Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον 

μαθητή και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε 
εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης, οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για 
θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο 
σχολείο. 

 Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί 
άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε 
θέμα προκύψει, ενημερώνεται ο/η Εκπαιδευτικός της τάξης ή η Διευθύντρια , οι 
οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 

 Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν πρέπει 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 έκτακτο θέμα). 

 

5. Οι εκπαιδευτικοί: 
 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. Ανάλογη 
σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε 
αυτούς και τη Διευθύντρια του σχολείου. 

 Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα 
τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να 
συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην 
τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση 
φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών 
περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς 
χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και 
επιβεβλημένη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μεθοδεύει και οργανώνει τον τρόπο  
συνεργασίας των εκπαιδευτικών.  
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 Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία και να 
εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων ενός 
κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που 
απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. 

 Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του 
ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό καθιστά 
εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι' 
αυτό ο/η Εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει 
σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των 
κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι, θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους 
κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει 
στις ανάγκες των μαθητών του. 

 Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να 
οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους 
στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

 Οι Εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της 
περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία 
διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την 
υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν. 

 Οι Εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που 
γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την 
είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα 
διδασκαλίας. 

 Οι Εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του 
Συλλόγου  Διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική 
επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία  και, 
γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο καθώς και τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών. 

 Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται 
συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει την ημέρα κατά την 
οποία θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και 
υπεύθυνα. 

 Η Διευθύντρια έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη 
πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη 
συνεργασία και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. 
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 Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών 

 

    Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η 
επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο είναι ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Το θετικό περιβάλλον στο 
σχολείο είναι πολύ σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη 
συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την 
αποδοχή και την αναγνώρισή του από τη σχολική κοινότητα.  
 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία: 
1. Το σχολικό έτος των σχολείων Πρωτοβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπ/σης 
αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.  
2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του 
επόμενου έτους.  
3. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 
Ιουνίου του επόμενου έτους. Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται οι τίτλοι 
σπουδών των μαθητών της ΣΤ' τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια και 
χορηγούνται οι τίτλοι προόδου.  
4. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα:  

 α τρίμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου.  
 β' τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου.  
 γ' τρίμηνο: από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου.  

Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, τα μαθήματα λήγουν την 
προηγούμενη Παρασκευή. Την ημέρα αυτή χορηγούνται και οι τίτλοι σπουδών. 

Στις Α΄ και Β΄ τάξεις, δεν χορηγείται Έλεγχος Προόδου στο τέλος των τριμήνων, αλλά 

γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής 
αξιολόγησης.  
Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο ενημέρωση των γονέων και 
χορηγείται  Έλεγχος Προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας  που περιλαμβάνει 
α)  για τις τάξεις  Γ΄ και  Δ΄ τους χαρακτηρισμούς Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β) και 
Καλά (Γ)και  Σχεδόν καλά ( Δ). 

β) για τις τάξεις Ε΄ και  ΣΤ΄ τους χαρακτηρισμούς Άριστα (9-10),Πολύ καλά (7-8), 

Καλά (5-6) και Σχεδόν καλά (1-4). 

6. Οι φορείς: 

o 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. Είναι προφανές 
ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, 
του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα 
όμως, της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών 
εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την 
καλή συνεργασία των Εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων. 

o Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, 



9 

 

πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα 
ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να 
επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. 
       

7. Οι μαθητές: 

o Γενικοί κανόνες  
o Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω 

στην τσάντα μου μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
o Παρακολουθώ και συμμετέχω ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία και δεν παρακωλύω το μάθημα σεβόμενος το δικαίωμα των 
συμμαθητών μου για μάθηση.  

o Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων. 
o Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία, 

καρέκλες, πίνακες, τοίχους). Σέβομαι τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως 
και τα δικά μου κι αν βρω κάτι που δεν μου ανήκει, το παραδίδω στο δάσκαλό 
μου. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του σχολείου είναι 
υπόθεση όλων μας. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία 
αποκατάστασης της , ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο του σχολείου. 
Μαθητές που προκαλούν ζημιές θα αναλαμβάνουν να τις αποκαταστήσουν.  

o Συμμετέχω ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες - εκδηλώσεις του σχολείου. 
o Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς τους συμμαθητές μου και προς 

όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου.  
o Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
o Έχω ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της 

εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας 

 Το πρωί στην αυλή 

 Φτάνοντας στο σχολείο, περιμένω στην αυλή. 
 Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στη σειρά του τμήματός μου για την 

πρωινή προσευχή και την είσοδο στην τάξη. 
 Είμαι σιωπηλός όσο διαρκεί η προσευχή κι ακούω προσεκτικά τυχόν 

ανακοινώσεις.  
 Περνάω με τη σειρά του τμήματός μου, χωρίς να χαλάω τη γραμμή μου στην 

τάξη μου, χωρίς καθυστερήσεις. 
 Στην αίθουσα 

 Κάθομαι στη θέση μου και ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις. 
 Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου. 
 Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ τον λόγο ευγενικά για να μου λυθεί η απορία. 
 Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την 

προσπάθεια των συμμαθητών μου και γενικά συμπεριφέρομαι στους άλλους 
όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται κι εκείνοι. 

 Αν έχω σοβαρό λόγο να βγω έξω, ζητώ διακριτικά την άδεια. 
 Στο διάλειμμα 

 Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω παίρνοντας ότι μου 
χρειάζεται (χρήματα, φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί. 

 Στο κυλικείο, ψωνίζω ακολουθώντας τη σειρά με ηρεμία και υπομονή. 
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 Την ώρα του διαλείμματος κινούμαι και παίζω στους χώρους που έχουν 
οριστεί. Στο δασάκι είμαστε προσεκτικοί, προστατεύουμε τα δέντρα και δεν 
παίζουμε με πέτρες και χώματα. 

 Παίζω ήρεμα σεβόμενος τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με 
συζήτηση και για οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στους 
εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς. 

 Δεν μπαίνω στα γραφεία των δασκάλων χωρίς σοβαρό λόγο 

 Με το κτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, επιστρέφω άμεσα στην τάξη μου.  
 Μαζί με τους εκπαιδευτικούς αναλαμβάνουμε δράσεις για την καθαριότητα 

των χώρων του σχολείου. 
 Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά φροντίζουμε για την ασφάλεια και των 

μικρότερων μαθητών. 
 Σχόλασμα 

 Ετοιμάζω την τσάντα μου και αφήνω το θρανίο μου καθαρό. 
 Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι 

υπεύθυνος. 
 Περιμένω την άδεια του δασκάλου για να αποχωρήσω. 
 Αν δεν έχει έρθει κάποιος να με πάρει, πηγαίνω στο γραφείο, ειδοποιώ τη 

Διευθύντρια ή τους υπεύθυνους δασκάλους και παραμένω εκεί, ωσότου 
έρθουν να με παραλάβουν. 

 

8. Αντιμετώπιση θεμάτων συμπεριφοράς 

 

   Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού της 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. Όλοι, πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι 
ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο. Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και 
συστηματικά τον κανονισμό του σχολείου,  προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και 
τη συμπεριφορά του. 
Μέτρα αντιμετώπισης: 

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

 Τα είδη των μέτρων επιβάλλονται στον μαθητή ανάλογα με την 
ανεπιθύμητη συμπεριφορά του από τον/τη δάσκαλο/α, τη Διευθύντρια και 
τον Σύλλογο Διδασκόντων. 

Συνοπτικά τα στάδια που ακολουθούμε όταν ένας μαθητής παραβιάζει συστηματικά τον 
κανονισμό του σχολείου: 

1ο  Στάδιο 

 Παρατήρηση από τον δάσκαλο  
 Επίπληξη από τον δάσκαλο. 
 Παρατήρηση από τη Διευθύντρια και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.  
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2ο  Στάδιο 

      Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά 
του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, τότε το σχολείο σε 
συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό της τάξης επεξεργάζεται και υλοποιεί εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  τροποποίησης συμπεριφοράς. Το σχολείο αξιοποιεί για το σκοπό αυτό τους 
Εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία και γνώση στη διαχείριση κρίσεων.  
3ο  Στάδιο 

 Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του, 
τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες: 
 Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 
 Καλεί τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και σε συνεργασία με τους γονείς ή 
κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 
 

9. Δικαιώματα των μαθητών 

Τα κυριότερα δικαιώματα ενός παιδιού στο σχολείο είναι: 

 Να είμαι ευτυχισμένος/η και να με καταλαβαίνουν οι άλλοι στο σχολείο μου: αυτό 
σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να γελάει μαζί μου ή να με πληγώνει  

 Να είμαι ο εαυτός μου στο σχολείο: αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να μου 
φερθεί άδικα λόγω της εμφάνισής μου, του χρώματός μου, του φύλου μου ή της 
ηλικίας μου.  

 Έχω δικαίωμα να είμαι ασφαλής  στο σχολείο μου: αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα 
με χτυπήσει, κλωτσήσει, σπρώξει,  απειλήσει ή πληγώσει.  

 Έχω δικαίωμα να πιστεύω ότι τα προσωπικά μου αντικείμενα θα είναι ασφαλή στο 
σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δε θα μου πάρει κάτι χωρίς την άδεια μου. 

 Έχω δικαίωμα να με ακούν και να ακούγομαι στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι κανείς 
δεν θα φωνάξει  ή θα κάνει φασαρία για να με διακόψει.  

 Έχω δικαίωμα να γνωρίσω τον εαυτό μου στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 
πω τη γνώμη μου ή να εκφράσω  τα συναισθήματά  μου ελεύθερα. 

 Δικαιούμαι να έχω όλα τα παραπάνω δικαιώματα εφόσον και εγώ τηρώ τις 
υποχρεώσεις μου.  

 

Ο κανονισμός που κρατάτε στα χέρια σας στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 
Σύγχρονες Παιδαγωγικές και Διδακτικές αρχές και αξίες. Η τήρησή του από όλους τους 
παράγοντες του σχολείου αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.  

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων 


