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 Εισαγωγή 
 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός 

πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

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

συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές/μαθήτριες  ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, 

σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες 

ζωής.  

Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των 

μαθητών/μαθητριών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η 

αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η 

ενσυναίσθηση, η περιβαλλοντική συνείδηση  ο σεβασμός  και η τήρηση των συμφωνημένων 

κανόνων από όλους. 

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός 

κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. Ο 

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα 

νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με 

αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.  

 
 

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 
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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: 

• 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. Προσέλευση μαθητών/μαθητριών 

Η άφιξη των μαθητών/μαθητριών  το πρωί ολοκληρώνεται έως τις 8.15 που χτυπά το 

κουδούνι.  

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.   

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους/τις  μαθητές/ μαθήτριες  κατά την άφιξή τους, δεν 

εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των 

μαθημάτων. 

II. Προσευχή.  

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών/τριων  

και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.  Στην 

προσευχή συμμετέχουν όλοι  οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες με σεβασμό.  

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές/μαθήτριες έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή 

προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να 

σέβονται την ιερότητα της στιγμής. 

III. Εκκλησιασμός  

Ο Εκκλησιασμός των μαθητών/μαθητριών  γίνεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό 

του σχολείου. Οι μαθητές/μαθήτριες που δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό απασχολούνται 

στο σχολείο από εκπαιδευτικούς που παραμένουν στο σχολείο γι’ αυτό το σκοπό.  
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Για το σχολικό έτος 2021-2022 δεν θα πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών/μαθητριών στον 

προαύλιο χώρο, το πρωί, πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η καθιερωμένη προσευχή και 

ενημέρωση θα γίνεται στις σχολικές αίθουσες. Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη προσέλευση 

δημιουργεί προβλήματα στη σωστή ενημέρωση των μαθητών/τριων  και δυσχεραίνει στη 

συνέχεια τη διδασκαλία. 

IV. Φοίτηση  μαθητών/μαθητριών  

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι 

υποχρεωτική. 

Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποδοχή των μαθητών/μαθητριών  στο σχολείο:   08:00 – 08:15 

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών/μαθητριών :13:15 (για όλες τις 

 τάξεις) 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος, για την αποφυγή 
συγχρωτισμού κατά την αποχώρηση διαμορφώνεται ως εξής:  
Α  τάξη ώρα 13:05 έξοδος από την  κεντρική πόρτα του κτιρίου (ξύλινη)  
Β  τάξη ώρα 13:05 έξοδος από τη νότια σιδερένια  πόρτα της αυλής 
Ε1 τάξη ώρα 13:05 έξοδος  από τη νότια σιδερένια  πόρτα της αυλής 
Γ1  τάξη ώρα 13:10 έξοδος από την  κεντρική πόρτα του κτιρίου (ξύλινη)  
Δ  τάξη  ώρα 13:10 έξοδος  από τη νότια σιδερένια  πόρτα της αυλής 
Ε1 τάξη ώρα 13:10 έξοδος από τη νότια σιδερένια  πόρτα της αυλής 
ΣΤ1 τάξη ώρα 13:15 έξοδος από την  κεντρική πόρτα του κτιρίου (ξύλινη) 
Ε2 τάξη ώρα 13:15 έξοδος από τη νότια σιδερένια  πόρτα της αυλής 
ΣΤ2 τάξη ώρα 13:15 έξοδος από τη νότια σιδερένια  πόρτα της αυλής 

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

o έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 
o λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 15:00. 

 

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

προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:15.  

 

Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο.  

Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, 

έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). 

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών  οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η 

ελλιπής φοίτηση των μαθητών/μαθητριών  και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το 

σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. 

Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/ μαθήτρια  απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η 

Δ/νση  του σχολείου για τον λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.  
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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 είναι 

απαραίτητη η συμπλήρωση αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.  

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.  

Για τη συμμετοχή των μαθητών /τριων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις 

αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού 

Δελτίου Υγείας για τους μαθητές/μαθήτριες των Α’ και Δ΄ Τάξεων. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση 

έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων  στο 

μάθημα της  Φυσικής Αγωγής.  

Για την  εγγραφή των μαθητών/τριων  στην Πρώτη Δημοτικού είναι απαραίτητος ο 

εμβολιασμός των παιδιών (όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία) 

Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου είναι απαραίτητη η συναίνεση 

του γονέα/κηδεμόνα με την συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης.  

Για πλημμελή ενασχόληση των μαθητών/τριων  με τις σχολικές υποχρεώσεις τους , 

πραγματοποιείται ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα από τον αντίστοιχο  εκπαιδευτικό. 

 

 

V. 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 του Διευθυντή/της Διευθύντριας 

ή της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου. 

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. 

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά 

τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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VI. Αποχώρηση μαθητών/ μαθητριών από το σχολείο 

 
Οι μαθητές/μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν 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 έχει ενημερωθεί, 
γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.  

Οι μαθητές/μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους ή τους 
παραλαμβάνει ταξί, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού ή του ταξί.  

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 
5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.  

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν 
αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.  

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 ενήλικες που συνοδεύουν τους/τις  μαθητές/ μαθήτριες  κατά την αναχώρησή τους, τους 
περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την 
παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των 
μαθητών/μαθητριών   που σχολούν, αλλά και για όσους παραμένουν στο ολοήμερο. 

 
 
 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

08.00΄- 08.15΄ 15΄ Υποδοχή μαθητών 

08.15΄- 09.40΄ 90΄ 1η  διδακτική περίοδος 

09.40΄- 10.00΄ 20΄ Διάλειμμα 

10.00΄- 11.30΄ 90΄ 2η  διδακτική περίοδος 

11.30΄- 11.45΄ 15΄ Διάλειμμα 

11.45΄- 12.25΄ 40΄ 5η  ώρα 

12.25΄- 12.35΄ 10΄ Διάλειμμα 

12.35΄- 13.15΄ 40΄ 6η  ώρα – Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος 

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

13:15΄ – 13:20΄ 5΄ Διάλειμμα 

13:20΄ – 14:00΄ 40΄ Φαγητό – ανάπαυση 

14.00΄- 14.15΄ 15΄ Διάλειμμα 

14.15΄- 15.00΄ 45΄ 1η  ώρα 
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3. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 

 

I. Συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών 

Φτάνοντας στο σχολείο το πρωί οι μαθητές/μαθήτριες  ειδικά για φέτος εισέρχονται 
κατευθείαν  στην αίθουσα. 

Όταν χτυπήσει το κουδούνι  γίνεται η  καθιερωμένη προσευχή  και αρχίζει το μάθημα.   
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών  θα πρέπει να 

είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές.  
Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς, εθνικούς 

θρησκευτικούς ή φυλετικούς  
Δεν θα πρέπει να διαδίδουν φήμες ούτε να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές 

δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να τους ειρωνεύονται και να 
τους ασκούν κακόβουλη κριτική.  

Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους 
ανήκουν  

Θα πρέπει να βοηθούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες  των μικρών τάξεων στα προβλήματα που 
τυχόν αντιμετωπίζουν και τους/τις  νέους/νέες μαθητές/μαθήτριες του σχολείου δείχνοντάς τους 
ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον.  

Θα πρέπει να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να προστατεύουν 
ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου είδους βία καταγγέλλοντας στους δασκάλους 
αυτούς τους μαθητές που συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο.  

Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να 
έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.  

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, ή τσίχλας την ώρα του μαθήματος.  
Δεν επιτρέπεται να σηκώνονται από τις θέσεις τους χωρίς άδεια ή να συνομιλούν δυνατά κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος.  
Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου ούτε να κατεβαίνουν πηδώντας 

τις σκάλες.  
Οι μαθητές/μαθήτριες φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα 

ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά.  
 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο.  . 
Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας 
ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και 
μαθητριών.  

Για το σχολικό έτος 2021-202 σε περίπτωση κακοκαιρίας και για αποφυγή συγχρωτισμού  οι 
μαθητές/μαθήτριες παραμένουν κατά την ώρα του διαλείμματος στην αίθουσά τους και 
επιτηρούνται από τον εκπαιδευτικό που έχει εκείνη την ώρα μάθημα.  

Με το κτύπημα του κουδουνιού , όταν τελειώνει το διάλειμμα, οι μαθητές/μαθήτριες  
σχηματίζουν γραμμές στον προκαθορισμένο χώρο στην αυλή και εισέρχονται στην τάξη τους με 
την συνοδεία εκπαιδευτικού. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή τις ώρες που παραμένουν στο Ολοήμερο τμήμα δεν 
επιτρέπεται να εισέρχονται σε άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους του σχολείου (π.χ. 
αποθήκες) ούτε να γράφουν ή να ζωγραφίζουν άσκοπα στους πίνακες.  
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Οι μαθητές/μαθήτριες επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται ή να χειροδικούν ή να 
ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους 
συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Για οποιοδήποτε 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που 
βρίσκονται στο προαύλιο.  

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για έξοδο οι μαθητές/μαθήτριες   δεν σηκώνονται ούτε 
αποχωρούν χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.  

Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα, προσέρχονται στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να 
τσακώνονται κάθονται στις θέσεις και περιμένουν ήσυχα τον δάσκαλο χωρίς να περιφέρονται 
στους διαδρόμους ή να φωνάζουν.  

Χρησιμοποιούν τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους 
στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο 
της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου για κανένα λόγο. Οι μαθητές/μαθήτριες  
δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.  

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν 
επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.  

Δεν αποχωρούν ποτέ από το χώρο της αίθουσας  χωρίς άδεια του δασκάλου τους.  
Ενημερώνουν άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του 

σχολείου.  
Τηρούν τη σειρά στο κυλικείο.  
Με τη λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος  13:15  όπως  και με τη λήξη των 

δραστηριοτήτων του Ολοήμερου Προγράμματος 15:00  με το χτύπημα του κουδουνιού  οι 
μαθητές εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας  με την συνοδεία του  εκπαιδευτικού και 
κατευθύνονται προς την έξοδο του σχολείου. 

 

II. Παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας  

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες  
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 στον Διευθυντή   
δ. Ενημέρωση γονέων  
ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων  
στ. Ενημέρωση συντονιστή εκπαιδευτικού έργου  
ζ. Αλλαγή τμήματος   
η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος  
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Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ ο  Διευθυντής  με τον εκπαιδευτικό της τάξης  των 
ε, στ και ζ ο  Διευθυντής  και ο Σύλλογος Διδασκόντων και της η ο Σύλλογος Διδασκόντων με τη 
συναίνεση του γονέα. 

 

4. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

 
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 

πρόληψης ή και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού 
εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η 
συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.  

Στην αρχή του σχολικού έτους  ο σύλλογος διδασκόντων συγκροτεί   Ομάδα  Δράσεων 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης  Φαινομένων Σχολικής Βίας & Εκφοβισμού η οποία έχει την ευθύνη 
εφαρμογής  δράσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας  και αντιμετώπισης φαινομένων βίας και 
σχολικού εκφοβισμού.  

 

5. 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 και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.  

Οι εκδηλώσεις – δραστηριότητες αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην 
αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές/μαθήτριες  
απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο και ειδοποιούν τον υπεύθυνο  εκπαιδευτικό 
της τάξης τους ή τον διευθυντή. 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, ανάλογα με 
τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.  

 
 
 
 
 

6. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

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

μαθητή/μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος 
πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με 
συγκεκριμένο μαθητή/μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο 
γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. 

 
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη 

δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο 
χώρος του σχολείου.  

Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Οι δάσκαλοι 
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των τάξεων ορίζουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα συνάντησης κι επικοινωνίας. Αυτό γίνεται 
γνωστό έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μαθημάτων τους.  

Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής 
τους για την παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.  

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και ενημερώνονται 
για θέματα λειτουργίας του σχολείου.  

Οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση ή 
τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 
στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να το συζητήσετε  
πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του/της  μαθητή/μαθήτριες που δημιουργεί το πρόβλημα) 
και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τον Διευθυντή. 

Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο 
προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει πρώτα τους εκπαιδευτικούς.  

Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση ή αίτημα, οι γονείς επικοινωνούν με τον αντίστοιχο 
εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας τηλεφωνικά. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του/της  μαθητή/μαθήτριας δεν έχει την 
κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.  

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/μαθήτριας, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή 
επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του 
σχολείου (2541022477) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε 
βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν όλα τα τηλέφωνά σας.  

 

7.    Ποιότητα του σχολικού χώρου 

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

στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.  
Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, 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. 

 
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι 

μαθητές/μαθήτριες  οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε 
καταστροφή εκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης ασχημίζει και υποβαθμίζει το 
χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά.  

Οι μαθητές/μαθήτριες  δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.  
 Μαθητής/μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη 

συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του. 
 

8.    Διδακτικό προσωπικό  

 
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. 
Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ 

τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η 
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ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και 
επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.  

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η 
εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός 
από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του 
παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο στην άρτια επιστημονική του 
κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από 
αυτά.  

Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης 
και λήξης των μαθημάτων.  

Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης 
τους.  

Με το χτύπημα του κουδουνιού σε κάθε διάλειμμα  οδεύουν  προς τις αίθουσες διδασκαλίας.  
Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή/μαθήτριας  από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην 

εξαιρετικής περίπτωσης π.χ. τουαλέτα.  
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.  

Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών/μαθητριών.  
Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με 

σεβασμό προς τους μαθητές/μαθήτριες.  
Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.  
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.  
Απαγορεύεται να καπνίζουν στο σχολικό χώρο.  
Οι διδάσκοντες την τελευταία ώρα του προγράμματος αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη 

συνοδεύοντας τους μαθητές/μαθήτριες μέχρι τη έξοδο του σχολείου. 
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, που 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/μαθήτριες 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/μαθήτριες.  

Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, 
θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.  

 

Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας 
εκπαιδευτικών-μαθητών/μαθητριών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη 
και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία: 

 

• Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους. 

• Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και 
στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες. 
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• Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στον Διευθυντή του σχολείου για να αντιμετωπίσει 
προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι 
ίδιοι. 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου 
από την προηγούμενη ημέρα .  Οι διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που απεργούν δεν 
καλύπτονται από άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά ειδοποιούνται οι γονείς και οι μαθητές δεν 
έρχονται στο σχολείο.  

Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο 
Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών  και για κάθε άλλο 
θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο 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/μαθητριών .Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη.  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των 
άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της 
πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή πρέπει να 
αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου. 

 
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.  
 

9. Πολιτική προστασία  

 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εφαρμόζεται το σχέδιο εκκένωσης του σχολείου. Για την 

προετοιμασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας  
στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί οι μαθητές και το λοιπό προσωπικό τουλάχιστον μια 
φορά σε κάθε τρίμηνο.  

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά 
παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. 

 

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης ορίζεται η αυλή του σχολείου.  
 

10. 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. 
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 Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τον Διευθυντή 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. 
 Ο συγκεκριμένος  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2021-2022. 

   Ξάνθη 18-10-2021 
 
                                                                                           O Διευθυντής του Σχολείου   
 
 
                                                                                                 Τσιγάρας Χρήστος 

 
 
 


