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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 



Ειςαγωγή  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) επιδιϊκει να 
εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για να πραγματοποιείται 
όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται όςο γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι 
που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, άλλο επιςτθμονικό 
προςωπικό, βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ). 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ 
λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν Σχολείων, ενςωματϊνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ 
και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Σχολείου και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 

Σφνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι  του 

Σχολείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, των μελϊν του Σχολικοφ 
Συμβουλίου. Ζχει εγκρικεί από τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι 
ευκφνθ του ςχολείου μασ κακϊσ και από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε 
όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ςτον ιςτότοπο του 
Σχολείου, εφόςον υπάρχει. Μια ςυνοπτικι μορφι του διανζμεται και ςυηθτείται διεξοδικά με 
όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ του Σχολείου. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ 
κοινότθτασ: τθσ διεφκυνςθσ του Σχολείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, 
των μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από 
τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 
ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν 
λειτουργίασ του Σχολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων 
του. 

 

Ταυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ 
Το όραμά μασ είναι θ φπαρξθ ενόσ ςχολείου που διζπεται από χαρά και αςφάλεια και προωκείται ο 
διάλογοσ και θ ςυνεργαςία. Στόχοσ είναι οι μακθτζσ  να υιοκετιςουν τουσ 17 ςτόχουσ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ τθσ UNESCO https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals  και κα αποτελζςουν 
τουσ αυριανοφσ πολίτεσ  που κα ηιςουν με αξιοπρζπεια, δικαιοςφνθ και ιςότθτα.  
Το ςχολείο μασ αποτελεί ζνα ςχολείο ανοιχτό ςτθν κοινωνία με διάκεςθ τθ δθμιουργίασ  κετικοφ 
κλίματοσ που βαςίηεται ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, κατανόθςθ και ςεβαςμό.  
   Επιδίωξθ μασ είναι οι μακθτζσ μασ να αναπτφξουν ςτάςεισ υπεφκυνων πολιτϊν. 
 

1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζτςι ϊςτε να 
διαμορφϊνεται ςτο ςχολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν 
απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα 
προβλιματα που προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ 
προκλιςεισ και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν και 
άλλων πρακτικϊν. 

Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν τθν 
προςωπικότθτά τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και να αποκτιςουν 
δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ταυτόχρονα 

https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals


αποτελοφν δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, 
θ ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι 
ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 
δθμοκρατίασ. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Σχολείου μασ 
επιδιϊκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Να καλλιεργείται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 
μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να δθμιουργοφνται οι ςυνκικεσ αξιοπρεπϊν και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν διδαςκαλίασ, 
μάκθςθσ και εργαςίασ. 

 
2. Λειτουργία του Σχολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 
Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 

ολοιμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ αντικειμζνου κακϊσ και θ 
ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του 
ΥΠΑΙΘ. Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ και τα παιδιά με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και 
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Σχολείου. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 το πρόγραμμα του ςχολείου μασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o υποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 08.00-08:15. 
o ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου: 08:15. 
o λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:15(εξάωρο) 

Ολοήμερο πρόγραμμα 
(μόνο για τουσ μαθητέσ και τισ μαθήτριεσ του ςχολείου που ςυμμετέχουν ςτο Ολοήμερο) 

o ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ:13:20 
o λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ:16:00. 

Οι γονείσ/ κθδεμόνεσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Ολοιμερο 
πρόγραμμα δθλϊνουν από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ τθν ακριβι ϊρα αναχϊρθςθσ από το 
ςχολείο ςτισ 15:00. ι ςτισ 16:00. 

 

II. Προςζλευςη και αποχώρηςη μαθητών/μαθητριών 
Θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν είναι 08:00 ζωσ 08:15. Θ ϊρα προςζλευςθσ 

για τθν Πρωινι Ηϊνθ είναι 07:00 ζωσ 07:15. Θ Πρωινι Ηϊνθ ιςχφει για τουσ μακθτζσ που ζχουν 
δθλϊςει τθ ςυμμετοχι τουσ και φοιτοφν και φοιτοφν και ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα. 

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου γενικότερα, είναι δε μαηί με τθν υπθρεςία των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν ο 
μθχανιςμόσ εκείνοσ που προςτατεφει τθν αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του 
προςωπικοφ του ςχολείου. 

Για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ οι είςοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 8:15. Σε περίπτωςθ που μακθτισ/μακιτρια 
προςζρχεται  με κακυςτζρθςθ, μπαίνει από τθν είςοδο τθσ οδοφ Κρυςτάλλθ, αφοφ εξθγιςει τουσ 
λόγουσ τθσ αργοπορίασ του. Όταν θ κακυςτζρθςθ είναι προγραμματιςμζνθ, κα πρζπει να 
προχπάρχει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ, όπωσ επίςθσ και τθσ διεφκυνςθσ. 
Οι εκπαιδευτικοί  υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν είςοδο του Σχολείου και οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Μετά το θχθτικό ςιμα (κουδοφνι), με ευκφνθ των 



εφθμερευόντων, κλείνει θ είςοδοσ του ςχολείου. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανείσ επιςκζπτθσ. 

 

 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ των 

μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο 
Σχολείο και να ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι του, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό 
ζντυπο. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι τουσ 
περιμζνουν τον γονζα/κθδεμόνα τουσ και δε φεφγουν ποτζ από το Σχολείο χωρίσ τθ ςυνοδεία 
τουσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και των 
μακθτριϊν και παραμζνουν ζξω από τισ ειςόδουσ του ςχολείου, χωρίσ να παρεμποδίηουν τθ 
διαδικαςία αποχϊρθςθσ. Κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν προςζλευςθ των ςυνοδϊν δθμιουργεί 
κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν που ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμά τουσ 
αλλά και αυτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο Πρόγραμμα. 

 Σε περιπτϊςεισ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν το ςχολείο προβλζπει χϊρουσ αναμονισ και 
τροποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ϊςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ ζκκεςθ γονζων και μακθτϊν ςτισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ δίχωσ να τεκεί ςε κίνδυνο θ αςφάλεια των μακθτϊν. 

 
III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Σχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ 

του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι/τθσ 

Διευκφντριασ ι τθσ Προϊςταμζνθσ/του Προϊςταμζνου. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ (γνωςτζσ 

όμωσ εκ των προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθσ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι διδαςκόντων ωσ προσ 

τα γνωςτικά αντικείμενα. 

 
3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηςη 
Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Δθμοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτικι και εποπτεφεται 

από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και 
τισ καταχωρίηει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΥΠΑΙΘ. Θ ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα χωρίσ 
ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 
Τθν ουςιαςτικι αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ 
φοίτθςθ των μακθτϊν, φζρουν κατά το νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 



Όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και ςτισ 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου 
Υγείασ για τουσ μακθτζσ των τάξεων Α', και Δ' ςφμφωνα με ςχετικι εγκφκλιο. 

 
II. Σχολικοί χώροι 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά 
ςτοιχεία του Σχολείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον του Σχολείου 
αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Με το ίδιο ςκεπτικό 
υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο 
ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ 
ϊρεσ. Φροντίδα όλων να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. 

 
III. Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ ζχει 
κακοριςτεί για κάκε τάξθ, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ και να μειϊνεται θ πικανότθτα 
ατυχθμάτων. 

 
Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ οι προκακοριςμζνοι χϊροι 

παραμονισ των μακθτϊν και μακθτριϊν. 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται 

τελευταίοσ/τελευταία, αφοφ κλειδϊςει τθν αίκουςα. Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν 

και των μακθτριϊν ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ του ςχολείου. 

 

Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ 
ικανοποίθςθσ βιολογικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, πλφςιμο χεριϊν). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν 
απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

 
Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να 

παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου από 
τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. Εάν επικυμεί να δϊςει φαγθτό ςτο παιδί του παραδίδεται 
αυτό από τον γονζα/κθδεμόνα ςε εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό του ςχολείου. 

 

 
IV. Σχολική εργαςία 

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι 
διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν 
και ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. Για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ φζρνουν 
μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτθτο για τθ ςχολικι 
εργαςία τουσ.  

 
Όταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία για το ςπίτι(κατ’ οίκον εργαςία) αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ 

από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του κάκε μακθτι και τθσ 
κάκε μακιτριασ. Οι κατ’ οίκον εργαςίεσ ενίοτε αποτελοφν ςυμπλιρωμα τθσ εργαςίασ που γίνεται 
ςτθν τάξθ. Τα παιδιά μακαίνουν να εργάηονται μόνα τουσ, να δθμιουργοφν, να αυτενεργοφν, να 
είναι υπεφκυνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ του παιδιοφ τουσ, επιβλζποντάσ 
το, βοθκϊντασ το να αναςτοχάηεται επί των πρακτικϊν μελζτθσ του. Στόχοσ είναι το παιδί να 
μάκει να διαβάηει αυτόνομα, όςον το δυνατό νωρίτερα ακολουκϊντασ τθν πορεία τθσ φκίνουςασ 
κακοδιγθςθσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ δεν διεκπεραιϊνουν τισ εργαςίεσ του παιδιοφ αντί αυτοφ και 



αποφεφγουν να του προκαλοφν άγχοσ. Θ εμπιςτοςφνθ μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και 
εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 
V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα –Υποχρεώςεισ 

 
Ο Διευθυντήσ 
 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνοσ/υπεφκυνθ, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ, για τθν τιρθςθ τθσ πεικαρχίασ. 

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ 
και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν εφαρμογι των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ 
τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ 
φκοράσ 

 Είναι υπεφκυνοσ/υπεφκυνθ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και 
αιςκθτικι των χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και 
αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ/ςτισ διδάςκουςεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυςτάςεισ με 
πνεφμα ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 
 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ 

τθσ εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, με τθν κακοδιγθςθ των 
Στελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν το μάκθμά τουσ, εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ και 
κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

 Συνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν 
και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και 
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, και τουσ 
ενθμερϊνουν για τθ φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν /μακθτριϊν τουσ και τουσ προςφζρουν 
παιδεία διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

 Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 
εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ 
παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το Σχολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ 
και το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 

 Συνεργάηονται με τον Διευκυντι, τουσ γονείσ και τα αρμόδια Στελζχθ για τθν καλφτερθ 
δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 
προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα 
και τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο μζςω των διάφορων μορφϊν επιμόρφωςθσ και 



επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ 
οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και με τθν αυτοεπιμόρφωςθ. 

 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ 
 Αποδίδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. Συμμετζχουν ενεργά ςτθν 
κακθμερινι παιδευτικι διδακτικι διαδικαςία και δεν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι 
το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν για μάκθςθ. 

 Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ηθτοφν τθ 
βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ 
ςχολικι ηωι και πρόοδό τουσ 

 Προςζχουν και διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του Σχολείου. Ταυτόχρονα 
ενδιαφζρονται για το ςχολικό κτίριο και τθν υλικι περιουςία του. Επίςθσ, δεν καταςτρζφουν 
τα ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν πολιτεία. 

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ(ςωματικι, λεκτικι ι ψυχολογικι). 
 Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο, ακολουκϊντασ διαδοχικά τα 

παρακάτω βιματα: 
1. Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ διαφορά. 
2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ ι ςτον Σφμβουλο Σχολικισ Ηωισ. 
3. Απευκφνονται ςτον/ςτθ Διευκυντι/Διευκφντρια. 

 Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και 
ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα. 

 Συμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ 
ανακφκλωςθ υλικϊν (χαρτί, πλαςτικό, μπαταρίεσ, τθγανζλαιο) 

 Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ Σχολείου 
ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

 Επικοινωνοφν, όταν υπάρχει ανάγκθ, με τουσ γονείσ τουσ, μζςω των τθλεφϊνων του 
Σχολείου, αφοφ ηθτιςουν άδεια. 

 Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρουν ςτο ςχολείο πολφτιμα ι επικίνδυνα αντικείμενα, 
κινθτά τθλζφωνα, ςυςκευζσ laser, θλεκτρονικά παιχνίδια ι ρολόγια, ακόμα και ςε μζρεσ 
εκδρομϊν και διδακτικϊν επιςκζψεων. 

 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 

- Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν 
ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 
- Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ  ανακοινϊςεισ, ϊςτε να ενθμερϊνονται 
για κζματα λειτουργίασ του Σχολείου. 
- Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό 
κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι 
ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν 
τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ μασ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του 
ςχολείου. 

- Λόγω των ςυνκθκϊν που ζχουν διαμορφωκεί από τον Covid 19, οι επιςκζψεισ των γονζων ςτο χϊρο 

του ςχολείου δεν επιτρζπονται παρά ςε εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ φςτερα από ςχετικι 

κλιςθ και πρόςκλθςθ τθσ διεφκυνςθσ. 

- Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι από το ςχολείο είναι ςθμαντικό να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το  ο 

δάςκαλοσ τθσ τάξθσ  με τθλεφωνικι επικοινωνία ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

- Οι κθδεμόνεσ προςκομίηουν το ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείασ μακθτι) κατά τθ φοίτθςθ των 

μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ (ςτθν εγγραφι τουσ), όπωσ και ςτθ Δϋ τάξθ. 



- Σε αυτό το πλαίςιο θ αποχι του παιδιοφ από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ επιτρζπεται μόνο εάν 

οι κθδεμόνεσ προςκομίςουν ςχετικι ιατρικι βεβαίωςθ που να τθ δικαιολογεί. 

- Επιςθμαίνεται ότι ςτισ μζρεσ του μακιματοσ τθσ Γυμναςτικισ τα παιδιά κα πρζπει να φοράνε 

φόρμεσ και ακλθτικά παποφτςια. 

- Επίςθσ, οι κθδεμόνεσ καλό είναι να γνωρίηουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, προκειμζνου τα παιδιά να 

μεταφζρουν κακθμερινά μόνο τα απαιτοφμενα ςχολικά βιβλία και να μθν επιφορτίηονται ζτςι αυτά 

με περίςςιο βάροσ. 

- Σε περίπτωςθ παρουςίαςθσ κάποιασ ζκτακτθσ, ςοβαρισ κατάςταςθσ, οι κθδεμόνεσ επικοινωνοφν 

τθλεφωνικά με το ςχολείο (τηλ.: 2104972023), προκειμζνου να κακοριςτεί άμεςθ ςυνάντθςθ με το 

διευκυντι ι τον/τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ. 

 

Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 
 

Τα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ των 
γονζων/κθδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, το Διευκυντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων και τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, 
προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ 
τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. 



Το ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ και 
μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να 
αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ 
ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και 
αποκλίνει από τθν τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου, τότε αντιμετωπίηει τον 
παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν τθν 
θλικία του αλλά και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά 
των παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα αναλθφκοφν. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου- 
γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

 

 
VII Άλλα θζματα 
Προςωπικά δεδομζνα 

Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τον Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ  Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR), επιβάλλεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των 
γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ. 

 
Εμβολιαςμόσ μαθητών/μαθητριών 

Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι όλα 
εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα 
δικαιολογθτικά εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 
Λειτουργία Κυλικείου 

Το Υπουργείο Υγείασ ορίηει με υγειονομικζσ διατάξεισ τα προϊόντα που μποροφν να διατίκενται 
ςτα Σχολικά Κυλικεία, με ςτόχο τθν προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν 
και τθ δθμιουργία ενόσ υποςτθρικτικοφ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε κζματα υγιεινισ διατροφισ. 
Ενδεικτικά κατάλλθλα προϊόντα: Φροφτα και λαχανικά εποχισ (αποξθραμζνα φροφτα, φυςικοί 
χυμοί, ςαλάτεσ, φρουτοςαλάτεσ κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαοφρτι, τυριά κ.λπ.), 
αρτοςκευάςματα (κουλοφρι, φρυγανιζσ, μουςτοκοφλουρα, μπάρεσ δθμθτριακϊν, ςταφιδόψωμο 
κ.λπ.). 

 

Προςταςία από τον COVID - 19 

 Θ διενζργεια αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου (self- test) είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ.   

Εξαιροφνται του μζτρου τα παιδιά που ζχουν ιςτορικό νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου 6μινου , τα 
οποία κα πρζπει ωςτόςο να ζχουν μαηί τουσ και να επιδεικνφουν το πιςτοποιθτικό νόςθςθσ. κάκε 
Τρίτθ και Παραςκευι. Σθμειϊνεται πωσ θ θμερομθνία διεξαγωγισ του τεςτ πρζπει να είναι τθσ 
προθγοφμενθσ ι τθσ ίδιασ θμζρασ.  

 Θ είςοδοσ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο ςχολείο γίνεται με επίδειξθ βεβαίωςθσ αρνθτικοφ 
αποτελζςματοσ ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ κάκε Τρίτθ και Παραςκευι(αρ. πρωτ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ). 

 Θ ςωςτι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (υφαςμάτινθσ ι απλισ χειρουργικισ) είναι 
υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό προςωπικό, όπωσ και για 
τουσ επιςκζπτεσ του ςχολείου. 

 Σε αυτό το πλαίςιο, οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν κακθμερινά ςτθν τςάντα τουσ 3–4 μάςκεσ 
προςταςίασ, αντιςθπτικό, κακϊσ και ςακουλάκια απόρριψθσ των χρθςιμοποιοφμενων μαςκϊν. 

 Χριςθ μάςκασ δε γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςίτιςθσ, όπωσ οφτε και ςτο μάκθμα τθσ 
γυμναςτικισ. 



Φαρμακευτική αγωγή 

 Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται φαρμακευτικι αγωγι, αυτι δεν παρζχεται από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, αλλά από τουσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν. Για αυτό και αιτοφνται τθν άδεια του 
Διευκυντι, προκειμζνου να ειςζλκουν είτε οι ίδιοι είτε άλλο οριηόμενο από αυτοφσ πρόςωπο, ςτο 
χϊρο του ςχολείου και να τθ χορθγιςουν (αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκφκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ). 

Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη 

 Άλλθ μορφι ςχολικισ λειτουργίασ, και πιο ςυγκεκριμζνα εξ αποςτάςεωσ διαδικτυακι 
διδαςκαλία, μπορεί να απαιτθκεί, εάν υπάρξει δυςμενισ μεταβολι των επιδθμιολογικϊν δεδομζνων. 

Εργαςτήρια Δεξιοτήτων 

 Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 52 του ν. 4807/2021 ςτο Πρόγραμμα Σπουδϊν ειςιχκθ 
θ διδακτικι ενότθτα με τίτλο «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων», θ οποία κι αντικατζςτθςε τθ διδακτικι 
ενότθτα τθσ «Ευζλικτθσ Ηϊνθσ». 

 

 
4. Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 
Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Σχολείου και του κλίματοσ που 

δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 
των μακθτϊν/μακθτριϊν και με τον Σφλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο 
ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδιποτε αίτθμα τουσ οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτο δάςκαλο/ςτθ δαςκάλα 
τθσ τάξθσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται ςτο 
Διευκυντι  του Σχολείου. 



ΙI. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κηδεμόνων 
Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων: 
o Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 
o Μια φορά τουλάχιςτον το μινα ςε προκακοριςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ 

θμζρα και ϊρα, για κζματα που αφοροφν ςτθν αγωγι και πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

o Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ 
o Κατά τθν επίδοςθ του Ελζγχου προόδου ανά τρίμθνο. 
Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου, πραγματοποιείται παιδαγωγικι ςυνάντθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, 
προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

o Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου –ςπουδϊν. 
Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ 

προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων και με τθν τιρθςθ των 
μζτρων προςταςίασ από τον Covid-19. 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ, και να 
ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το Σχολείο να ζχει τα ιςχφοντα 
τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν 
ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, για τθν 
παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ. Τζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει να ζχουν 
φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι ςε 
επικείμενεσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

 

III. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 
 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν τον Σφλλογο Γονζων 
& Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του ςχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο 
Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
Σχολικισ Κοινότθτασ και για αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων. 
Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον Διευκυντι, τον Σφλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου, αλλά 
και με τον Πρόεδρο/τθν Πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου. 

 
IV. Σχολικό Συμβοφλιο 

 Στο ςχολείο μασ, όπωσ και ςε κάκε ςχολικι μονάδα, κα  λειτουργεί επταμελζσ Σχολικό 
Συμβοφλιο, το οποίο αποτελείται από: 

α) τoν Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο οποίοσ κα είναι κι ο Πρόεδροσ του Σχολικοφ Συμβουλίου 
με δυνατότθτα αναπλιρωςθσ από τθν Υποδιευκφντρια. 

β) Δφο εκπρόςωπουσ του οικείου Διμου, οριςμζνουσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, ο ζνασ εκ των 
οποίων κα είναι ο Αντιπρόεδροσ του Σχολικοφ Συμβουλίου.  

γ) Τρεισ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. οριςμζνουσ κατά 
πλειοψθφία από τον Σφλλογο Διδαςκόντων. 

δ) Ζναν εκπρόςωπο του Συλλόγου Γονζων, με τον νόμιμο αναπλθρωτι του, προτεινόμενοι επίςθσ 
πλειοψθφικά απ’ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Γονζων. 



 Το Σχολικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει νόμιμα με όςα μζλθ του είναι παρόντα, υποχρεωτικά 
τουλάχιςτον μία φορά ανά δφο μινεσ κι εκτάκτωσ, όποτε κρίνεται απαραίτθτο, από τθν Διευκφντρια 
κι ζχοντασ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) να ειςθγείται ςτον Προϊςτάμενο και ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων ςχζδια δράςθσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ που αφοροφν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ, τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, 
τισ ςυνκικεσ υγιεινισ, τθν επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και των κθδεμόνων 
τουσ και γενικά όποιο άλλο κζμα αφορά τθν ταυτότθτα και τον προςανατολιςμό του ςχολείου. 

β) να ειςθγείται ςτον Προϊςτάμενο και ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ των 
κρίςεων που εμφανίηονται εντόσ του ςχολείου, 

γ) να ςυμβάλλει ςτθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν εκδθλϊςεων και να ςυνεργάηεται με φορείσ τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ για τθν υλοποίθςι τουσ, 

δ) να ςυνεργάηεται με τον Σφλλογο Γονζων του ςχολείου και τουσ εκπροςϊπουσ του Διμου ςτθ 
ςχολικι επιτροπι ιδίωσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν υλικοτεχνικι υποδομι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, τθ χρθματοδότθςθ τθσ από άλλεσ πθγζσ και τθ διοργάνωςθ και τον ςυντονιςμό 
δραςτθριοτιτων ςτθν τοπικι κοινωνία. 

 

V. Η ςημαςία τησ ςφμπραξησ όλων 
Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό Σχολείο ζχει ανάγκθ από τθ 

ςφμπραξθ όλων − μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι, Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων, Σχολικισ Επιτροπισ, Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ −, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5: Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ  

Αντιμετώπιςη ζκτακτων αναγκών 
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ 

ςυνζπειεσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι 
φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό 
ετοιμότθτασ ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 

 
Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το 

Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου και υλοποιοφνται 
αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

 
Ο Διευκυντισ/θ Διευκφντρια ι ο Προϊςτάμενοσ/θ Προϊςταμζνθ του ςχολείου, ςτθν αρχι του 

ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ 
του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 
και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν. 

 
Διευκρινίηεται ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν αποχωροφν από το ςχολείο μόνοι τουσ αλλά 

παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςε άλλα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν 
ορίςει γραπτϊσ για τον ςκοπό αυτό. 

 
Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 

μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 
αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κλπ. για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

Χώροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
 

 
Για τισ τάξεισ Αϋ,Βϋ,Γϋ, Δϋ και Τ.Ε. του 20ου Δ.Σ. Νίκαιασ και τα τμιματα Α1ϋ,Α2ϋ, Β1ϋ, Β2ϋ,Γ1, Γ2ϋ, ΣΤ2ϋ 
του 25ου Δ.Σ. Νίκαιασ κακϊσ και τα τμιματα Τ.Π.Ε. και Φυςικισ Αγωγισ που βρίςκονται ςτο χϊρο 
του ιςογείου, ο χϊροσ καταφυγισ είναι το γιπεδο του χάντμπολ από τθν οδό Βουλγαροκτόνου 
 
 



 

Για τισ τάξεισ Εϋ, ΣΤϋ του 20ου Δ.Σ. Νίκαιασ και τα τμιματα Δ1ϋ,Δ2, Ε1ϋ,Ε2ϋ, ΣΤ1ϋκαι το Τ.Ε. του 25ου 
Δ.Σ. Νίκαιασ, κακϊσ και τα τμιματα Φυςικισ Αγωγισ που βρίςκονται ςτο γιπεδο του μπάςκετ, ο 
χϊροσ καταφυγισ είναι το γιπεδο μπάςκετ από τθν οδό Κρυςτάλλθ. 

Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 
διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 

6:Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ -  Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του Σχολείου 
(μακθτζσ/ μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ, 



βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί 
προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου και είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί 
το Σχολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά 
περίπτωςθ από τον Διευκυντι και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 
παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με 
όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται θλεκτρονικά ςχετικά με τον 
κανονιςμό του ςχολείου. 

 

Νίκαια,  29 Οκτωβρίου 2021 
 

Ο Διευκυντισ 
 
 

Φερεντίνοσ Ιωάννθσ 
 
 
 
 

Εγκρίνεται 

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου  

(οποίοσ ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 

ςχολείου) 

 
 
 
 

………………………………………………………… 

Θμερομθνία: …………………………………………………. 

Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ. 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………… 

Θμερομθνία: …………………………………………………. 



 


