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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  

To 12/θεσιο,  2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου συστεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα 

με το 6/θέσιο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου. 

 
 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.  
  
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της 

Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 

Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και 

από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται 

σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στην 

ιστοσελίδα του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται 

διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.  

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής 

μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού 

προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.  

Ο Κανονισμός θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της 

προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά 

καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 
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Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 

 
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. 

 
 

1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  
 
Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να 

διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την 

απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες 

και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης 

παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.  

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την 

προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 

αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή 

διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο 

αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε 

κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της 

υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.  

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας 

επιδιώκεται:  
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 Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με 
επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας.  

 Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας.  

 Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών 

διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.  

 

2. Λειτουργία του Σχολείου  
 
I. Διδακτικό ωράριο  

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του 

ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου 

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες 

διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την 

έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.  

 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα  

 υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.  

 έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.  

 λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 

(εξάωρο)  

 

Ολοήμερο πρόγραμμα  

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο 

Ολοήμερο)  

 

 έναρξη λειτουργίας πρωινής ζώνης 7.15-8.00 (υποδοχή μαθητών 7.00-7.15) 

 έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20  

 λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.  

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα 

αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.  
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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 

 
 
 
II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 

 
Α) Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι: 8.00 - 8:15 π.μ. ( Κουδούνι έναρξης:  

8:15π.μ.). Κατά την προσέλευση οι μαθητές εισέρχονται από την μικρή είσοδο 

(μονόφυλλη πόρτα) της οδού Σακελλαρίου  και από την είσοδο της οδού Μακεδονίας. 

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου  και την  
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εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των 

εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια 

των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου. Οι γονείς αφήνουν 

τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και αφού βεβαιωθούν ότι αυτοί εισήλθαν στο 

προαύλιο, 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 έχουν ενημερώσει προηγουμένως τη  Διευθύντρια. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

του σχολικού προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου  παραμένουν κλειστές. 

Σε περίπτωση συστηματικά αργοπορημένης προσέλευσης γίνονται συστάσεις από τη 

Διευθύντρια για την αποφυγή επανάληψης.  Η καθυστερημένη πρωινή προσέλευση 

μαθητών/τριών στο σχολείο, δημιουργεί σοβαρό παιδαγωγικό πρόβλημα στη 

λειτουργία του τμήματος. 

 
Β) Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη 

λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά 

τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας 

για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού 

προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο.  

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. 

Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος 

του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν 

παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. Οι μαθητές 

και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν 

τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των 

μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να 

παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Ο εκπαιδευτικός εφημερίας περιμένει 

μέχρι να αποχωρήσουν οι μαθητές. 

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. 

Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και 

αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. 

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής 

και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και 

μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.  
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Όσοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες αποχωρούν χωρίς συνοδεία 

γονέων/κηδεμόνων, έχουν απαραίτητα μαζί τους την κάρτα εξόδου (την οποία έχουν 

προμηθευτεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου κατόπιν κατάθεσης σχετικής Υπεύθυνης 

Δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους) και την επιδεικνύουν σε καθημερινή βάση 

στους εφημερεύοντες. 

 

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 (μονόφυλλη πόρτα)  της οδού Σακελλαρίου.   

Οι γονείς των Β΄, Γ΄  τάξεων  από τη δίφυλλη πόρτα της οδού Σακελλαρίου.    

Οι γονείς των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από την πόρτα 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 για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ και από την 

οδό Μακεδονίας για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. 

 
III Διάλειμμα 
 
 
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όλοι/ες οι μαθητές/τριες βγαίνουν από τις 

αίθουσες και κατεβαίνουν στο προαύλιο κινούμενοι/ες δεξιά στις σκάλες και 

κατευθύνονται στον χώρο που έχει οριστεί για το τμήμα τους. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν 

επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες. Κανένας και για κανέναν λόγο δε 

μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. 

 
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται 
τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την αίθουσα 
 
Οι μαθητές παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα που ενδέχεται να  

αντιμετωπίσουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο 

προαύλιο.  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας  να παρακολουθεί, να 

συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα 

κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν κάποιος γονέας επιθυμεί να δώσει φαγητό στο 

παιδί του, παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό 

του σχολείου. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές συντάσσονται χωρίς καθυστέρηση 

έξω από την αίθουσα, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται και τους παραλαμβάνει ο/η 

εκπαιδευτικός με τον οποίο έχουν μάθημα. Σε περίπτωση που έχουν Φυσική Αγωγή, οι 

μαθητές παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο και περιμένουν τον εκπαιδευτικό 

Φυσικής Αγωγής. 
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IV. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  

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

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της 

Διευθύντριας.  

 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες 

(γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, 

κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με 

αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

 
 
 

3.Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

 
Ι. Φοίτηση 
 

 Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική 

και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία 

καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό 

σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Το ζήτημα της απρόσκοπτης φοίτησης των μαθητών/τριών 

στα Δημοτικά Σχολεία τίθεται ως ύψιστης προτεραιότητας, καθώς το σχολείο 

αποτελεί έναν φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, στα πλαίσια του οποίου 

πληρούνται οι  προϋποθέσεις μιας συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας 

προκειμένου να επιτευχθούν οι  στόχοι της αγωγής. Γι' αυτό, πρέπει η 

συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργή και συστηματική. Η ελλιπής 

φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος, έχει ως 

αποτέλεσμα τόσο την υπονόμευση του σχολικού έργου όσο και την ανακοπή της 

προόδου τους συνολικά. Όπως ορίζεται και βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, η 

φοίτηση των μαθητών/τριών θεωρείται υποχρεωτική, με τους γονείς να 

αποτελούν τα κύρια πρόσωπα που φέρουν την τυπική και ουσιαστική ευθύνη 

απέναντι στο Σχολείο και την Πολιτεία για την τακτική φοίτησή τους. 
 

 Βασική υποχρέωση των μαθητών/τριών αποτελεί ο σεβασμός και η τήρηση του 

καθημερινού προγράμματος (ώρα έναρξης σχολικού ωραρίου και αποχώρησης) 

καθώς και η φυσική τους παρουσία και συμμετοχή σε κάθε είδους σχολικής 

εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια αυτού (πρωινή προσευχή, 

εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές, κ.α) 

 

 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 τον λόγο της 

απουσίας, ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη. Οι εκπαιδευτικοί που  
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 διδάσκουν την 1η ώρα στο τμήμα, παίρνουν απουσίες που καταχωρούνται στο 

Φύλλο Ελέγχου και στο Myschool. 

 

 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. 

 

 

 Η αυτόβουλη αποχώρηση των μαθητών από το σχολικό χώρο, χωρίς την 

ενημέρωση του/της υπεύθυνου/ης δασκάλου/ας ή της  Διευθύντριας, 

απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. 

 

 

 

 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, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής 

από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής , για λόγους υγείας, πρέπει ο γονέας να 

υποβάλλει στο σχολείο αίτηση απαλλαγής, με σχετική ιατρική βεβαίωση. 

 

 Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από υπεύθυνη 

δήλωση των γονέων, στην οποία αναφέρεται πως για λόγους θρησκευτικής 

πεποίθησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στο μάθημα των 

Θρησκευτικών. 

 

 

 II. Σχολική εργασία 
 

Οι εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι είναι σχεδιασμένες από τον/την εκπαιδευτικό 

της τάξης, σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών/τριών και αποτελούν 

συμπλήρωμα της εργασίας στην τάξη. Τα παιδιά, με την καθοδήγηση του/της 

εκπαιδευτικού, μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, 

να είναι υπεύθυνα. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το 

δυνατό νωρίτερα, ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. 

Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και  

αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και 

εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο, την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα. 
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ΙII. Σχολικοί χώροι 
 
 
Ηθική υποχρέωση και κοινός στόχος όσων βρίσκονται στο σχολείο πρέπει να είναι ο 

σεβασμός των σχολικών χώρων και η μέριμνα για τη διατήρησή τους. Κτηριακές 

εγκαταστάσεις, σχολικός/τεχνολογικός εξοπλισμός, λοιπά περιουσιακά στοιχεία και –

βεβαίως- το φυσικό περιβάλλον του σχολείου πρέπει να προστατεύονται και να 

διαφυλάσσονται από μικρούς και μεγάλους. Η καθαριότητα των σχολικών 

εγκαταστάσεων αποτελεί καθημερινή ευθύνη τόσο του σχολείου συλλογικά, όσο και 

των μελών του ατομικά. Ακόμα και οι μαθητές μικρότερης ηλικίας πρέπει να 

ενθαρρύνονται και να παραδειγματίζονται από τους μεγαλύτερους για την υπεύθυνη 

στάση απέναντι στον χώρο που μας περιβάλλει και μας φιλοξενεί. Επιπλέον, έμφαση 

δίνεται στον συνεχή αερισμό και στην «αποσυμφόρηση» των κλειστών χώρων που 

χρησιμοποιούνται καθημερινά από τη σχολική κοινότητα 

 

 

ΙV. Τμήμα Ένταξης 
 

Στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα Ένταξης. Είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα 

στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα 

προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί μέσα στο 

γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. 

 Στο Τμήμα Ένταξης μπορεί να συμμετέχει μαθητής/τρια που:  

A.  έχει γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. 2οΚ.Ε.Σ.Υ Β’ ΑΘΗΝΑΣ, 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα). 

B.  δεν έχει γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η 

αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής .Και 

στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια στο Τμήμα Ένταξης 

του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα. 

 

 

 

     Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί ως εξής: 

A. Εξειδικευμένο πρόγραμμα, κοινό για ομάδες μαθητών με παρόμοιες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

B. Εξειδικευμένο ατομικό πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερης μορφής 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
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V. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή Προϊσταμένη/Προϊστάμενο 
 

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι 

υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την 

τήρηση της πειθαρχίας.  

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

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

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την 

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

τους, σε περίπτωση φθοράς  

 Είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την 

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

προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.  

 Απευθύνει στους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, 

συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.  

 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. 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί 
 
 

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και 

τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, με την καθοδήγηση των Στελεχών της εκπαίδευσης.  

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας 

σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των 

μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.  

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, 

καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, δημοκρατική συμπεριφορά.  

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς 

και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και 

τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών 

τους.  
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 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών  και τους 

προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.  

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην 

οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των 

μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, 

ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.  

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 

και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και 

καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

 Συνεργάζονται με τη Διευθύντρια, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την 

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 

σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση για τυχόν 

υπόνοιες κακοποίησης μαθητών ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές. 

 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. 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του 

συλλόγου των 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.  

 Οι εκπαιδευτικοί ως εργαζόμενοι ενώ δεν υποχρεούνται να ανακοινώνουν τη 

συμμετοχή τους σε απεργιακές ή άλλου είδους συνδικαλιστικές δράσεις, 

κατανοούν παράλληλα τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού τους χώρου. 

 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων 

μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που 

παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με 

την αυτοεπιμόρφωση. 
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Μαθητές/μαθήτριες 
 
Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, προς τους άλλους μαθητές του σχολείου και προς όλα τα 

πρόσωπα που βοηθούν στο έργο και στη λειτουργία του σχολείου. 

 
Γενικοί κανόνες: 
 

o Διατηρούν τα βιβλία και τα τετράδιά τους  καθαρά και τακτοποιημένα και 

μεταφέρουν στην τσάντα τους μόνο τα απαραίτητα, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 

o Παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των 

συμμαθητών τους  για μάθηση.  

o Φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων. 

o Προσέχουν και δεν προκαλούν φθορές στα αντικείμενα του σχολείου 

(έπιπλα, κτίριο, τεχνολογικό εξοπλισμό). Χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα το 

εκπαιδευτικό υλικό που κάθε φορά τους παρέχεται. Φροντίζουν να 

ακολουθούν σχολαστικά τις οδηγίες για τη χρήση των H/Y και δεν προκαλούν 

φθορές στο αθλητικό υλικό. Κάθε μαθητής φέρει την ευθύνη για τη φθορά 

που προκάλεσε εκούσια και οφείλει να αναλάβει την αποκατάστασή της. 

o Στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται να φέρνουν οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει σύστημα καταγραφής ήχου και εικόνας 

(κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ κ.α.) 

o Συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες- εκδηλώσεις του σχολείου. 

o Κάθε μορφής λεκτικής ή σωματικής βίας απαγορεύεται, ελέγχεται αυστηρά 

και αντιμετωπίζεται ανάλογα την περίπτωση από τον/την εκπαιδευτικό, τη 

Διευθύντρια του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την 

εκπαιδευτική νομοθεσία. 

o Έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της 

εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας. 

o Ενεργούν με περιβαλλοντική ευαισθησία χρησιμοποιώντας τους κάδους 

ανακύκλωσης, αποφεύγοντας την κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού 

άσκοπα. 

 

Γενικές καθημερινές οδηγίες 
 
Το πρωί στην αυλή 
 

 Έρχονται στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού και περιμένουν στον 

χώρο του προαυλίου. 
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 Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνουν  στη σειρά του τμήματός τους για την 

πρωινή προσευχή και την είσοδο στην τάξη. 

 Στη διάρκεια της  προσευχής παραμένουν σιωπηλοί στη θέση τους. Ακούνε 

με προσοχή τυχόν ανακοινώσεις.  

 Περνούν στην τάξη με σειρά του τμήματος και με συνοδεία του 

εκπαιδευτικού που έχουν την πρώτη ώρα. 

 
 

Στην αίθουσα 
 

 Κάθονται στις θέσεις τους και ετοιμάζουν τα πράγματά τους. 

 Παρακολουθούν με προσοχή το μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές 

τους. 

 Ζητούν ευγενικά να λυθούν τυχόν απορίες τους. 

 Συνεργάζονται αρμονικά με τους συμμαθητές/τριες τους. Σέβονται και 

ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των συμμαθητών/τριων τους. Δεν 

αποδοκιμάζουν και δεν σχολιάζουν τις ατυχείς προσπάθειες των άλλων. 

 Σε περίπτωση που επιθυμούν για σοβαρό λόγο να βγουν έξω από την τάξη, 

ζητούν ευγενικά την άδεια του εκπαιδευτικού. 

 
                     Στο διάλειμμα 
 

 Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα και ο εκπαιδευτικός επιτρέψει την 

αποχώρηση των μαθητών, παίρνουν  ό,τι  χρειάζονται από τον χώρο της τάξης 

και αποχωρούν ήρεμα και με σειρά από την τάξη  συνοδευόμενοι από τον 

εκπαιδευτικό. 

 Αν ψωνίσουν από το κυλικείο ακολουθούν τη σειρά προτεραιότητας με ηρεμία 

και υπομονή. 

 Την ώρα του διαλείμματος κινούνται και παίζουν στους χώρους που έχουν 

οριστεί . 

 Στους χώρους του σχολείου που υπάρχουν φυτά και δένδρα είναι ιδιαίτερα 

προσεχτικοί , προστατεύουν τα φυτά και δεν παίζουν με χώμα και πέτρες. 

 Η ώρα του διαλείμματος προσφέρει τη δυνατότητα για ξένοιαστο παιχνίδι αλλά 

και κάλυψη φυσικών αναγκών (νερό, φαγητό, τουαλέτα). Οι μαθητές/μαθήτριες 

αξιοποιούν τον χρόνο αυτό με τον καλύτερο τρόπο, συνυπάρχοντας αρμονικά με 

τους γύρω τους και φροντίζοντας την καθαριότητα του χώρου. Παίζουν ήρεμα 

σεβόμενοι του κανόνες. Σε περίπτωση που προκύψει αντίθεση ή διαφωνία 

ακολουθούν τα παρακάτω βήματα: 
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 Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά 

 Απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό 

 Απευθύνονται στη Διευθύντρια του σχολείου. 

 

 Στο γραφείο των δασκάλων μπαίνουν μόνο όταν υπάρχει κάποιος σοβαρός 

λόγος. 

 Με το χτύπημα του κουδουνιού συγκεντρώνονται στον καθορισμένο χώρο από 

όπου τους παραλαμβάνει ο εκπαιδευτικός για να τους οδηγήσει στην τάξη. 

 Φροντίζουν την καθαριότητα του χώρου διαλείμματος, πριν αποχωρήσουν από 

αυτόν. 

 Τα μεγαλύτερα παιδιά φροντίζουν για την ασφάλεια των μικρότερων. 

 

Σχόλασμα 
 

 Ετοιμάζουν τα πράγματά τους προσεχτικά φροντίζοντας να μην ξεχάσουν στο 

σχολείο κανένα προσωπικό τους  αντικείμενο ή ρούχο. 

 Ενδιαφέρονται να αφήσουν το θρανίο  τους καθαρό και τακτοποιημένο. 

 Αποχωρούν σε σειρά με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού. 

 Φεύγουν από την έξοδο που έχει οριστεί από το σχολείο. 

 Αν δεν υπάρχει κάποιος να τους παραλάβει κατά την έξοδό τους ,  δεν 

εξέρχονται από την πόρτα του σχολείου ,ειδοποιούν τον εκπαιδευτικό που τους 

συνοδεύει  και παραμένουν στο χώρο του σχολείου  για όσο χρειαστεί. 

 

Εν κατακλείδι, οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/ες να τηρούν τον Κανονισμό 

του Σχολείου. Κάθε άλλο θέμα, που θα ανακύπτει και δεν προβλέπεται στον  παρόντα 

Κανονισμό, θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο 

των Διδασκόντων του σχολείου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

 
 

VI. Παιδαγωγικός Έλεγχος 
 
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο 

της τάξης, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου 

να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε 

περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 

σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές 

δεν επιτρέπονται. 
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Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και 

μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η 

συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και 

αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε 

αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και 

παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.  

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή 

συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν.. 

Συνοπτικά τα στάδια που ακολουθούμε όταν ένας μαθητής παραβιάζει συστηματικά 

τον κανονισμό του σχολείου: 

 
 
1ο  Στάδιο 
 Παρατήρηση από τον/την Εκπαιδευτικό 

 Επίπληξη από τον/την Εκπαιδευτικό 

 Παρατήρηση από τη Διευθύντρια και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.  
 
2ο  Στάδιο 
      Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε βελτιώσει τη 

συμπεριφορά του/της και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά, τότε το σχολείο σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης 

επεξεργάζεται και υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα  τροποποίησης συμπεριφοράς. Το 

σχολείο αξιοποιεί για τον σκοπό αυτό τους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία και 

γνώση στη διαχείριση κρίσεων.  

 
3ο  Στάδιο 
 
 Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε βελτιώσει τη 

συμπεριφορά του/της, 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/της μαθητή/τριας 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. 

Η στενή συνεργασία σχολείου και γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και 

επιβεβλημένη. 
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VII. Σχολικές δραστηριότητες 
 
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο 

έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει 

στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά 

κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές εμπλουτίζουν τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, 

ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους 

και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το 

Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή 

όλων των μαθητών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. 

 

VIII. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο 
 
Α) Ευρωπαΐκά Προγράμματα Erasmus + 
 

 
Το Σχολείο μας υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + και Etwining. Τη διετία 

2018-2020 υλοποίησε το πρόγραμμα Erasmus+: “… e salute per tutti”, σε συνεργασία με 

σχολεία της Ιταλίας, Πολωνίας, Γερμανίας, Εσθονίας και Σουηδίας και τη διετία 2020-

2022, υλοποιεί το πρόγραμμα Erasmus +: “ Sustainability. Learn, Change, Live-One 

future for all”, σε συνεργασία με σχολεία της Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας 

και Πολωνίας. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+, μαθητές και 

εκπαιδευτικοί αποκόμισαν τα οφέλη της συνεργασίας, της ομαδικής δράσης, της 

διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης των ποικίλων σχολικών αντικειμένων 

ενώ ταυτόχρονα τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν αντιστοίχως απόψεις με τους 

συμμαθητές τους και τους συναδέλφους τους από το εξωτερικό. 

Οι επισκέψεις στα σχολεία του εξωτερικού βοήθησε τους μαθητές να γνωρίσουν τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών, να εκτιμήσουν την αξία της 

διαφορετικότητας, να  δημιουργήσουν νέες φιλίες και φιλοξενούμενοι για μια 

εβδομάδα στις οικογένειες των ξένων συμμαθητών τους να δοκιμάσουν έναν άλλο 

τρόπο ζωής. 

 
 
Β) Οι μαθητές της Στ΄ τάξης «υιοθετούν» τους μαθητές της Α΄ τάξης 
 
Κάθε Πρωτάκι του σχολείου, «υιοθετείται» στην αρχή της χρονιάς από ένα Εκτάκι. Το 

Εκτάκι αναλαμβάνει να το βοηθάει, να το καθοδηγεί  και να το προστατεύει  καθ’ όλη  
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τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι το Πρωτάκι ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί και κάπου 

αλλού εκτός από τους δασκάλους του για οτιδήποτε το απασχολεί. Και τα 

Εκτάκια κρατούν συνεχώς τα μάτια τους ανοιχτά για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν τα 

Πρωτάκια τους. 

Με τον τρόπο αυτό οι μικροί μαθητές νιώθουν περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά και 

έτσι αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Οι μεγαλύτεροι μαθητές 

μαθαίνουν να φροντίζουν τους μικρότερους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 

λύνουν προβλήματα, να βοηθούν και νιώθουν την ικανοποίηση της προσφοράς. 

 

 
Γ) Το πολύχρωμο παγκάκι της φιλίας 
 
Εκεί μπορεί να καθίσει όποιο παιδί αισθάνεται μόνο, δίνοντας σήμα ότι θέλει παρέα, 

χρειάζεται βοήθεια ή επιθυμεί να λύσει μια διαφωνία που έχει με κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια του. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύονται οι δεσμοί της φιλίας και 

αποφεύγουμε την απομόνωση και το αίσθημα της μοναξιάς. 

 

Δ) Ιστοσελίδα του σχολείου 
 

Το  σχολείο μας διατηρεί και ενημερώνει τακτικά  τον  διαδικτυακό του  τόπο με στόχο 

την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (ανακοινώσεις, δράσεις κτλ) και  οποιουδήποτε 

άλλου προσώπου ή φορέα ο οποίος συνεργάζεται ή επιθυμεί να ενημερωθεί για τη 

λειτουργία του σχολείου μας. Οι εκάστοτε δημοσιεύσεις  τηρούν πάντοτε την τρέχουσα 

νομοθεσία περί ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. 

 
 

IX.Άλλα θέματα 
 
΄Εκτακτες συνθήκες λόγω πανδημίας (covid-19) 

 
Αυτή η σχολική χρονιά είναι πρωτόγνωρη και υπάρχουν πολλές αλλαγές σχετικές με 

λειτουργικά θέματα του σχολείου, τις οποίες καλούμαστε να κατανοήσουμε και να 

εφαρμόσουμε τηρώντας τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η προσαρμογή όλων 

κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση μιας ασφαλούς καθημερινότητας.  

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 έχει ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του 

συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά    
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τη δια ζώσης λειτουργία του. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, η ώρα προσέλευσης 

αποχώρησης και διαλειμμάτων έχουν προσαρμοστεί στις έκτακτες συνθήκες. 

 
 
Λειτουργία κυλικείου 
 

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να 

διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των 

μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε 

θέματα υγιεινής διατροφής 

 

Προσωπικά δεδομένα  

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), 

επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και 

δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.  

 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών  

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι 

όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα 

από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο 

στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

 

 
 

4.Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  
 
Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

  

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. 

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.  
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ΙΙ. Γονείς και κηδεμόνες  
 

 Οι γονείς/ κηδεμόνες εγγράφουν τον/τη μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν 

με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και τη Διευθύντρια παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και το ήθος των παιδιών τους. 

 Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα  σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για 

κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους,(θέματα υγείας, ειδικές 

εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής κατάστασης),τα 

οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά 

των παιδιών τους  και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 

 Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και 

ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.  

 Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα 

παιδιά τους (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στο ιστολόγιο του 

σχολείου), ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.  

 Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου 

Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που 

αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.  

 Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι 

απαραίτητο να υπάρχει έντυπη έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από τη 

νομοθεσία. Το σχολείο ενδέχεται να ζητήσει την έγκριση του γονέα για κάποιες 

εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση η 

συνεργασία αυτή εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής. 

 Ο γονέας – κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για 

τον/τη μαθητή/τρια και οφείλει να προσέρχεται στις ενημερωτικές συναντήσεις  

που ορίζει ο/η εκπαιδευτικός της τάξης. Οι ενημερωτικές συναντήσεις δύναται 

να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης 

 Στην αρχή του σχολικού έτους, όπου γίνεται ενημέρωση σχετικά με 

θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης και του 

σχολείου 

 Μια φορά τον μήνα σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό ημέρα και 

ώρα ,για ενημέρωση σχετική με την πρόοδο και την αγωγή των μαθητών 

 Κατά την επίδοση του Ελέγχου Προόδου ανά τρίμηνο ( τους 

συγκεκριμένους μήνες δεν πραγματοποιείται παράλληλα και η μηνιαία 

παιδαγωγική συνάντηση). 

 Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός κρίνει απαραίτητη μια έκτακτη 

συνάντηση. Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο κάθε φορά 

που ο εκπαιδευτικός ή η Διευθύντρια κρίνουν αναγκαίο να ενημερώσουν 

και να συζητήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. 

 Κατά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους για την παραλαβή των 

τίτλων προόδου των μαθητών. 
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 Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

Κανένας ενήλικας ή ανήλικος δεν πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου, 

χωρίς να έχει πάρει άδεια. Σε οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, οι γονείς 

επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν τον χρόνο συνάντησης 

με τους Εκπαιδευτικούς ή τη Διευθύντρια. 

 

 

 

ΙΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 
 

 Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τον/τη μαθητή/τρια στο Σχολείο, επικοινωνούν 

συχνά με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και τη Διευθύντρια, παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν 

υπεύθυνα το Σχολείο για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον μαθητή. 

 Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/στην 

αρμόδιο εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή 

συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου.  

 Κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο 

μαθητή, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί για το θέμα αυτό είναι ο 

γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το 

Σχολείο.  

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

o Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα 

που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

o Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό 

του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο 

των μαθητών/μαθητριών.  

o Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη 

συνάντηση  

o Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. Εντός δέκα (10) ημερών 

από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της 

εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, 

προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.  

o Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.  

 
 Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.  
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 Κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο κτίριο ή στο  

προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια. 

 Ζητήματα παιδαγωγικής διαχείρισης μη επιθυμητών συμπεριφορών μαθητών ανήκουν 

στην αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή/Διευθύντριας του 

Σχολείου. Κανένας γονέας/κηδεμόνας δεν έχει δικαίωμα να αναλαμβάνει τέτοιου 

είδους πρωτοβουλίες στον χώρο του Σχολείου. 

 Κάθε γονέας-κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για 

τον μαθητή και οφείλει να προσέρχεται στις συναντήσεις που ορίζει ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να γνωστοποιεί στον εκπαιδευτικό και 

τον Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του 

μαθητή και να τους ενημερώνει για θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την 

επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

 μαθητές στο σπίτι ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Επίσης, οι 

γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 

Σχολείου και να ενημερώνονται άμεσα και υπεύθυνα για τα θέματα του 

Σχολείου.  

 Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι 

απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του γονέα/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. 

 Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το 

Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και 

βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ..   

 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. Το 

τηλέφωνο του Σχολείου (2106517450) είναι στη διάθεση των γονέων για 

οποιαδήποτε ενημέρωση. 

 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 δικαστηρίου. 

 Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι είτε 

πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες 

έκτακτες περιπτώσεις.  
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IV. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  
 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον 

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν 

αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και γι’ αυτό είναι σημαντική η 

συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον 

Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του 

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

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 της Διευθύντριας 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. 

 
V. Σχολικό Συμβούλιο  
 

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

Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η 

συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το 

Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση 

θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της 

σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο 

καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.  

 
VI. Η σημασία της σύμπραξης όλων  
 
Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη 

σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, ή 

Προϊσταμένης/Προϊσταμένου, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει στην αποστολή του. 
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Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους  
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  
 

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.  

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 ενημερώνουν τους 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 πρόσωπα που οι 

γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.  

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, 

Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες 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. 

 
Χώρος συγκέντρωσης  
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Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 

διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.  

 

Άρθρο 6: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/μαθήτριες, 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 Διευθυντή/την Διευθύντρια 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. 

 

 

 
22 Απριλίου 2021 

Η Διευθύντρια 

 

Πηνελόπη Κωστόγιαννη 

 
 

                                                                    Εγκρίνεται 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (οποίος 
έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου) 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
Ημερομηνία: 
…………………………………………………. 

Διευθυντής Εκπαίδευσης. 
 
 
 

 
 
………………………………………………………… 
 
 
Ημερομηνία: 
…………………………………………………. 
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ΠΗΓΕΣ 

 
Νομοθετικές ρυθμίσεις: 

Ν.4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/01-08-2017 (ΦΕΚ 109Α) «Οργάνωση και 

λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων » όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ142Α). 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/15-06-20 «Ενέργειες προγραμματισμού του 

εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – 

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.: Φ7/118240/Δ1/09-09-2020 «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για 

το σχολικό έτος 2020-2021»  

Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

 

Άλλες πηγές: 

-Σχολικός Οδηγός - Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των 

ΔημόσιωνΝηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων-Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

 
 


