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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                                                                     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 

                                          Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 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 του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο 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 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. 

                       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: 

• 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. 

                                                                            Άρθρο 1 

                                                           Α. Προσέλευση-Αποχώρηση 

1. Η υποδοχή των μαθητών/τριών της πρωινής ζώνης πραγματοποιείται από τις 7:00 έως τις 8:00.  

Για τον πρωινό κύκλο μαθημάτων η προσέλευση στον αύλειο χώρο ορίζεται από τις 8:00 έως 

τις 8:15.  

Με το χτύπημα του κουδουνιού, η πόρτα του σχολείου κλείνει και παραμένει κλειστή καθ’ όλη 

τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Οι γονείς μπορούν να εισέλθουν χτυπώντας το 

κουδούνι της κυρίας εισόδου, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. 

2. Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών/τριών στον αύλειο χώρο πραγματοποιείται από 

τη θύρα της παρόδου και τη θύρα στο πλάι του SuperMarket  Μασούτης. 
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη   αποχώρηση είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την 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. 
3. Με την άφιξη των παιδιών στο σχολείο, οι γονείς ενδείκνυνται να αποχωρούν, προκειμένου να 

αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνεται η είσοδος των μαθητών/τριών. Επισημαίνεται 

ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στον προαύλειο χώρο του σχολείου, κατά τον χρόνο 

παραμονής των μαθητών/τριών στην αυλή, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 

79/2017. 

4. Όταν προσέρχονται οι μαθητές/τριες το πρωί στο σχολείο, οφείλουν να κατευθύνονται στις 

σειρές παράταξης. Σε καμιά περίπτωση δεν ανεβαίνουν στην τάξη να αφήσουν την τσάντα ή για 

κάποιον άλλο λόγο. 

5. Στην πρωινή προσευχή είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές/τριες. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό. Οι 

αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, 

οφείλουν όμως να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την 

ιερότητα της στιγμής (Π.Δ. 201/98, άρθρο 13, παρ.5). Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών 

αφενός συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και αφετέρου μετά την προσευχή 

γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

6. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών για όλες τις τάξεις πραγματοποιείται με τη λήξη του 

διδακτικού ωραρίου της τάξης  στις 13: 15. 

7. Οι ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Σχολείο είναι αυτές που 

δηλώνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους στο Έντυπο Εγγραφής στο Ολοήμερο Σχολείο. Οι 

γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να παραλαμβάνουν έγκαιρα τα παιδιά τους. 

 

 



                                                               Β. Φοίτηση-Απουσίες 

1. Κάθε μαθητής/τρια οφείλει να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο. Μόνο για σοβαρό κώλυμα 

δικαιολογείται καθυστέρηση ή απουσία από την καθημερινή σχολική ζωή. 

2. Μαθητής/τρια που προσέρχεται στο σχολείο με αδικαιολόγητη καθυστέρηση γίνεται δεκτός/ή 

στο σχολείο από τις 9:30 έως και τις 9:40 π.μ. Μετά από 3 καθυστερημένες προσελεύσεις, 

καλούνται οι γονείς στο σχολείο. Εάν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, ενημερώνονται οι 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

3. Όταν ένα παιδί έχει σοβαρούς λόγους για απουσία (π.χ. ασθένεια), οι γονείς του θα πρέπει να 

τηλεφωνήσουν στο σχολείο, για να αναφέρουν τον λόγο απουσίας. 

4. Άδεια αποχώρησης από το σχολείο χορηγείται σε μαθητή/τρια μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας 

και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς, που καλούνται να τον/την παραλάβουν 

αυτοπροσώπως. 

5. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, θρησκευτικού, εθνικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα (εκκλησιασμός, εθνικές και θρησκευτικές εορτές, παρελάσεις, 

εκδρομές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λπ.). Εξαιρούνται όσοι/ες 

απαλλάσσονται από τον νόμο. 

6. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη για την φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, φέρουν 

κατά τον νόμο οι Γονείς και Κηδεμόνες. 

                                               Γ.    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. 

 

                                    Δ.  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.  

 

                                                                        Άρθρο 2 

                                                            Συμπεριφορά-Διαγωγή     

      Α. Γενικές Επισημάνσεις 

1. Οι σωστοί τρόποι συνοδεύουν παντού κάθε μαθητή/τρια του 9ου  Δημοτικού Σχολείου. Στις 

σχέσεις τους με τους άλλους, τη Διευθύντρια, δασκάλους/ες, συμμαθητές/τριες και το 

προσωπικό σχολείου, εκδηλώνουν πάντοτε σεβασμό και εκτίμηση. 

2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να υπακούνε και να σέβονται όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς του 

σχολείου και όχι μόνο τον δάσκαλο ή τη δασκάλα τους. 

3. Η παρουσία των μαθητών/τριων οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και καθαριότητα. Η 

επιμελής εμφάνιση συμβάλλει τόσο στην υγιεινή, όσο και στην ποιότητα της σχολικής ζωής. 

4. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να διατηρούνται καθαροί οι χώροι του Σχολείου. 

5. Οι μαθητές/τριες παρατάσσονται πάντα (άφιξη, διαλείμματα, σχόλασμα) σε σειρές και 

εισέρχονται ή εξέρχονται από τις αίθουσες με συνοδεία εκπαιδευτικού. 



6. Είναι αναγκαίο οι μαθητές/τριες να μην προκαλούν φθορές στο σχολείο, διότι κάθε καταστροφή 

υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο αφιερώνουμε πολλές ώρες της ζωής μας καθημερινά. Κάθε 

εσκεμμένη- απροκάλυπτη καταστροφή αποκαθίσταται από τον μαθητή/ τρια που την 

προκάλεσε. 

7. Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης υιοθετούν μαθητές της Α’ Τάξης και της Ε’ Τάξης μαθητές της Β’ 

Τάξης. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη φροντίδα προς τους μικρότερους μαθητές από τους 

μεγαλύτερους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

            Β. Ειδικές Επισημάνσεις 

            Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

1. Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της τάξης τους. Κατά βάση, δεν προκαλούν 

άσκοπα φασαρία, παρακολουθούν με προσοχή το μάθημα, συνεργάζονται αρμονικά, ενώ για 

κάθε πρόβλημα ή διαφωνία που τυχόν προκύπτει την επιλύουν συζητώντας ή ζητώντας τη 

συνδρομή του/της δασκάλου/ας τους. 

2. Επιτρέπονται πάρτι ή συνάξεις γενεθλίων με τούρτες, τα οποία καταναλώνουν έπειτα από 

ενημέρωση και συνεννόηση με τον δάσκαλο της τάξης και τη Δ/ντρια του σχολείου. Δεν 

μοιράζονται προσκλήσεις εντός του σχολείου. 

3. Η έξοδος των μαθητών/τριών από τις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

(ασθένεια, λήψη φαρμάκου κ.λπ.). 

            Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

1. Στα διαλείμματα κανένα παιδί δεν παραμένει στην τάξη ή στους διαδρόμους του σχολείου, 

μόνο σε περίπτωση βροχής. 

2. Στο τέλος κάθε διαλείμματος, με το χτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές συντάσσονται στη 

σειρά τους ανά τάξεις. 

3. Δεν επιτρέπεται και αποθαρρύνεται κάθε είδους ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ 

απαγορεύονται τα επικίνδυνα παιχνίδια.  

4. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις ακολουθούν παιδαγωγικές συνέπειες. Στο σχολείο ενθαρρύνεται πάντα η 

ειρηνική επίλυση των διαφορών, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να αισθάνεται την 

ασφάλεια ότι οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας βρεθεί κοντά του πρόθυμα 

θα σκύψει πάνω στο θέμα που τον/την απασχολεί προς αποκατάστασή του. 

5. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές/τριες του σχολείου από τα 

κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται 

από τον Γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

             Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων 

1. Δεν επιτρέπεται στον χώρο του σχολείου, αλλά και κατά την πραγματοποίηση διδακτικών 

επισκέψεων, η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

2. Οι μαθητές/τριεςκατά την αναχώρηση τους από το σχολείο και καθ’ όλη τη διάρκεια των 

διδακτικών επισκέψεων  έως την επάνοδό τους, οφείλουν να υπακούν με σεβασμό στις 

υποδείξεις/συστάσεις όλων των συνοδών εκπαιδευτικών. 

             

 

 

 



                                                                    Άρθρο 3 

                               Παιδαγωγικός έλεγχος και  Πρακτικές συμμόρφωσης 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των  

γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της 

σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή 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. 

 

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 μαθητή και της 

μαθήτριας 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. Η στενή συνεργασία σχολείου-

γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 

Στη σχολική κοινότητα οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται σωστά και να 

εφαρμόζουν τους κανονισμούς. Η μη τήρηση των κανόνων υποβιβάζει τον ζωτικό τους χώρο και 

διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Από πλευράς των εκπαιδευτικών γίνεται 

προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε προβλήματος μέσω παιδαγωγικών δράσεων και ενίσχυσης 

θετικών συμπεριφορών. Εντούτοις, σε περιπτώσεις μη τήρησης των κανονισμών θα προκύπτουν 

συνέπειες, προς αποφυγή επανάληψης: 

1. Παρατήρηση – υπόδειξη σωστής συμπεριφοράς 

2. Επίπληξη για την επαναλαμβανόμενη λανθασμένη συμπεριφορά. 

3. Τα σκαλάκια της σκέψης. 

4. Στέρηση προνομίων. 

5. Παραπομπή στη Διευθύντρια. 

6. Ενημέρωση γονέων προσωπικά. 

7. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων. 

8. Αποζημίωση για τυχόν προκληθείσα ζημιά. 



 

                                                         Άρθρο 4 

                                         Αξιολόγηση μαθητών/τριών 

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών συν-διαμορφώνεται από: 

• τη συμμετοχή στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης 

• την καθημερινή προφορική επίδοση στο μάθημα της ημέρας 

• την επίδοση στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες 

• την επιμέλεια και τη συνέπεια στις κατ’ οίκον εργασίες 

• τη συμμετοχή και συμπεριφορά στην ομάδα 

• τη γενική συμπεριφορά προς τους/τις συμμαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς 

                                                   Σχολικές εργασίες 

1. Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή 

διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των 

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

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

απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. 

2. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι 

σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του 

κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα 

της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να 

δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη 

μελέτη του παιδιού τους , επιβλέποντάς το ,βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των 

πρακτικών μελέτης του. 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.  

                                                

                                             Γ Ο Ν Ε Ι Σ 

                                                             Άρθρο 5 

                                             Α. Υποχρεώσεις γονέων 

1. Η Διεύθυνση του σχολείου δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, μετά από 

συνεννόηση. 

2. Ενημέρωση γονέων από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης γίνεται σε χρόνο που έχει οριστεί από 

τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες 

ώρες συναντήσεων με τους/τις δασκάλους/ες των τμημάτων (σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017). 

3. Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο ή/και 

επισκέπτονται τη Διευθύντρια (πάντα από την είσοδο της παρόδου), όταν οι μαθητές/τριες 

βρίσκονται στις τάξεις και όχι στον αύλειο χώρο. 

4. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν την Διευθύντρια και τους/τις εκπαιδευτικούς για 

προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί τους. Σε περιπτώσεις που απαιτείται 



φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να αιτούνται την άδεια 

της Διευθύντριας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν 

στον χώρο του σχολείου ώστε να τη χορηγήσουν. 

5. Όταν οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο σε έκτακτες περιπτώσεις, παραλαμβάνουν το παιδί 

τους μόνο από το γραφείο της Δ/ντριας. 

6. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο τηλεφωνικώς και εγκαίρως σε περίπτωση 

αργοπορίας τους. 

7. Για οποιαδήποτε θέμα, παιδαγωγικό ή διδακτικό, οι γονείς οφείλουν να απευθύνονται στον 

αρμόδιο εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, μπορούν να απευθύνονται και 

στη Διεύθυνση του σχολείου. 

8. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός 

της οικογένειάς του στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, ενημερώνει 

τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή τη Διευθύντρια, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 

9. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά τον 

γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των 

παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι μαθητές/τριες 

συνοδεύονται προς την έξοδο από τους εκπαιδευτικούς και παραδίδονται στους γονείς. Όσων 

παιδιών  οι γονείς έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αποχωρούν ασυνόδευτα, οι μαθητές/ τριες 

δεν θα παραμένουν στο χώρο του σχολείου μετά τη λήξη του  ωραρίου μαθημάτων  τους.  

10. Κατά τις ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων, οι γονείς οφείλουν να αναμένουν τη σχετική 

ανακοίνωση από τη Διευθύντρια, ώστε αν χρειαστεί να παραλάβουν το παιδί τους. 

11. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού οι μαθητές θα μοιράζονται στις τάξεις έπειτα από 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

12. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού του Ολοήμερου οι γονείς θα ενημερώνονται να 

παραλαμβάνουν τους μαθητές, εκτός των αδελφών που παρακολουθούν κανονικά το 

πρόγραμμα. 

13. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κάθε χώρο του σχολείου. 

14. Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που 

αφορούν τους μαθητές και μαθήτριες. 

15. Ενημερώνουν έγκαιρα και και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό 

θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη 

φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 

16. Όταν το παιδί μας κάνει παράπονα: 

i. Όταν τα παιδιά εκφράζουν παράπονα για το Σχολείο ή για τους συμμαθητές τους τα 

ακούμε προσεκτικά, χωρίς να παίρνουμε άμεσα θέση, αν δεν βεβαιωθούμε πώς έχει το 

θέμα. Να μη διαφεύγει ότι συχνά τα παιδιά προκειμένου να δικαιολογηθούν ή επειδή 

αντιλαμβάνονται τα γεγονότα με τρόπο διαφορετικό απ’ ότι εμείς οι μεγάλοι, 

μεταφέρουν ανακρίβειες ή παρουσιάζουν τη μισή αλήθεια, και όσο γίνονται πιστευτά, 

τόσο συνεχίζουν. 

ii. Στη συνέχεια απευθυνόμαστε στο Σχολείο για να ακούσουμε και την άλλη άποψη, στην 

περίπτωση που το παράπονο έχει να κάνει με αυτό ή να αναλάβει τη διερεύνηση και τη 

διευθέτηση του θέματος αν υπάρχει διαφορά με άλλο παιδί. 

iii. Τα αρνητικά σχόλια προς το σχολείο, έστω και άθελά μας, βλάπτουν και το παιδί μας. 

Δεν στρεφόμαστε εναντίον άλλου παιδιού ή της οικογένειας του. 

iv. Η αντιμετώπιση και η επίλυση κάθε προβλήματος, μπορεί να προκύψει, μόνο μετά από 

τη συνεργασία των γονέων / κηδεμόνων με το σχολείο και σε καμία περίπτωση οι γονείς 

δεν έχουν τη δικαιοδοσία επιβολής οποιαδήποτε ποινής ή επίπληξης προς άλλα παιδιά 

στον χώρο του σχολείου. 

                                          Β. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 

1. Κάθε γονέας-κηδεμόνας οφείλει να εγγράφεται στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και να 

συμμετέχει στις δραστηριότητές του προς όφελος του σχολείου. 



2. Το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διοικητικό έργο είναι ευθύνη αποκλειστικά του Διευθυντή 

και του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και αρμοδιότητά τους. Ωστόσο, η συνεργασία με τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι απαραίτητη για την προαγωγή του σχολικού έργου. 

3. Οι γονείς-κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, που μεταφέρουν οι 

μαθητές/τριες στο σπίτι ή αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτιρίου ή αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

4. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί και οι 

πολιτιστικοί φορείς, πέρα από τον θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του 

σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να 

επιτύχει στην αποστολή του. 

5. Συμβάλλει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, συναλλάσσεται και διεκδικεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες τα αιτήματα του σχολείου προς όφελός του.   

                                                                  Άρθρο 6 

                                                   Εκπαιδευτικοί του Σχολείου 

1. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και 

συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. 

2. Συζητούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, προβληματίζονται και 

επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής τους. 

3. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα 

σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους 

στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής με την καθοδήγηση 

των Συντονιστών. 

4. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας. 

5. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και 

κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των 

γνωστικών αντικειμένων. 

6. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητα τους, καλλιεργούν και εμπνέουν 

αυτούς, κυρίως με το παράδειγμα τους δημοκρατική συμπεριφορά. 

7. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις 

και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους. 

8. Δέχονται στην τάξη τους Συντονιστές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται 

μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση. 

9. Ενημερώνονται από την διευθύντρια  του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις 

οδηγίες και τις εγκυκλίους. 

10. Δημιουργούν κλίμα αρμονικής συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των 

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

Ορίζουν ημερομηνία και ΄ωρα τακτικής συνάντησης και επικοινωνίας. 

11. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, 

ηθική και κοινωνική. 

12. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους στο 

σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται. 

13. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν 

την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. 

14. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και 

συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 

αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα. 

15. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές και τους 

γονείς μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας. 

16. Ενθαρρύνουν τους μαθητές 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. 



17. Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Συντονιστές για την καλύτερη 

δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα 

και τα δικαιώματα των μαθητών. 

18. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς 

επίβλεψη. 

19. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το διδακτικό τους ωράριο, για να 

προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

20. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της 

προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο 

σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. 

21. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα 

μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρηση αυτών. 

22. Ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και τις καταγράφουν στα ημερήσια φύλλα ελέγχου. 

23. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα την 

Διευθύντρια του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος. 

24. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού εφαρμόζουν τη Σχετική Πράξη και τη σχετική απόφαση 

του Συλλόγου Διδασκόντων. 

25. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. 

26. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου (ενισχυτική διδασκαλία, ολοήμερο) 

όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα. 

27. Τηρούν εχεμύθεια σε ότι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, τις συζητήσεις και 

εκτιμήσεις. 

28. Τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία που αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 

εκπαιδευτικών. 

29.  Τηρούν τετράδιο επικοινωνίας στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και φροντίζουν να έχουν εξασφαλίσει 

τρόπο ενημέρωσης της ύλης των απόντων μαθητών. 

30. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις 

ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα ή σε 

ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες μαθητών / τριών (σακχαρώδη διαβήτη, αλλεργίες, 

επιληπτικές κρίσεις) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. 

 

                                              Η Διευθύντρια του Σχολείου: 

1. Επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει άριστη γνώση της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

       Ειδικότερα: 

2. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην 

κοινωνία. 

3. Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους 

εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία. 

4. Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά της παρακινώντας τους 

εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην 

τάξη. 

5. Απευθύνει συστάσεις, όταν είναι αναγκαίο, με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. 

6. Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό της σχολικής ζωής. 

Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του 

σχολείου. 

7. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο 

και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 



8. Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο γραφείο της αποφεύγοντας 

το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή υποτιμητικής 

συμπεριφοράς απέναντί τους. 

9. Συνεργάζεται με τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και όλους τους 

εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς. 

10. Είναι υπεύθυνη μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του 

διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών. 

11. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, 

τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

12. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων τους 

οποίους οφείλουν να ενημερώνουν αποκλειστικά μόνο στον χώρο του σχολείου. Η ενημέρωση 

γονέων σε χώρους εκπαιδευτικής επίσκεψης του σχολείου ή της τάξης κρίνεται 

αντιπαιδαγωγική και γι αυτό το λόγο δεν δικαιολογείται να γίνεται. 

 

 

 

                                       

 

                                         Γενικές επισημάνσεις 

 

1. Οι συναντήσεις με τους γονείς θα γίνονται εβδομαδιαία σε προκαθορισμένη ώρα και όχι 

μηνιαία. 

2. Η αποχώρηση των μαθητών κατά τη λήξη του σχολείου γίνεται με υπεύθυνη δήλωση στη οποία 

οι γονείς δηλώνουν αν και από ποιον συνοδεύονται τα παιδιά τους καθώς και από ποια πόρτα θα 

εξέρχονται. 

3. Σε περίπτωση δύσκολων καιρικών συνθηκών οι πόρτες ανοίγουν στις 7:50 π.μ. από τους 

εφημερεύοντες. 

4. Κατά την ώρα της σχολικής λειτουργίας οι πόρτες των τάξεων παραμένουν κλειδωμένες σε 

περίπτωση αποχώρησης δασκάλου και των μαθητών από την τάξη όπως για παράδειγμα στο 

διάλειμμα. Κανένας μαθητής δεν μένει σε τάξη χωρίς επιτήρηση. 

5. Να στηρίζονται οικονομικά οι μαθητές που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. 

6. Ορίζεται καθημερινά υπεύθυνος δάσκαλος για τους μαθητές που έχουν καθυστερήσει να 

σχολάσουν και περιμένουν τους κηδεμόνες τους. 

7. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων απαγορεύονται μολύβια, μπογιές και οποιοδήποτε αιχμηρό 

αντικείμενο. 

8. Να γίνεται ενημέρωση της Διεύθυνσης για τους διαζευγμένους γονείς.  

9. Να γίνει ανταλλαγή τηλεφώνων επικοινωνίας των μαθητών ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές 

που απουσιάζουν. 

10. Να υπάρχει αντίγραφο των υποχρεώσεων και των φωτοτυπιών στο γραφείο προς εξυπηρέτηση 

των μαθητών και των γονιών τους.  

11. Όποιος ανοίγει την πόρτα είναι υπεύθυνος για τον επισκέπτη. 

12. Οι σχολικές γιορτές να πραγματοποιούνται δύο φορές, μία για τους γονείς και μία για τα παιδιά. 

13. Στις θεατρικές παραστάσεις είμαστε όλοι παρόντες με βάση το διδακτικό μας ωράριο. 

14. Στα κενά τους όλοι οι συνάδελφοι παραμένουν στο γραφείο για να προσφέρουν εργασία. 

15. Η χρήση των κινητών απαγορεύεται κατά τη διδασκαλία και την εφημερία. 

16. Οι μαθητές/τριες θα ανεβαίνουν στις σκάλες με συγκεκριμένη σειρά καθημερινά ώστε να  

εξασκηθούν με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. 

17. Στην αλλαγή της ώρας ο συνάδελφος που είναι υπεύθυνος να φροντίζει για τη διατήρηση της 

ησυχίας στους διαδρόμους του σχολείου ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

18. Στις τάξεις δίνονται αστέρια και κύπελλα με τα ακόλουθα κριτήρια (μια φορά την εβδομάδα):  

i. Εφαρμογή κανόνων σχολείου. 

ii. Σωστή συμπεριφορά. 

iii. Προσπάθεια βελτίωσης επίτευξης στόχων. 

iv. Καθαριότητα εντός και εκτός τάξης. 

v. Τήρηση σειράς προσέλευσης σύμφωνα με τα κριτήρια του κάθε εκπαιδευτικού.   



 

 

                                                     Άλλα  Θέματα 

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 

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. 

Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί 

χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), 

αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο 

κ.λπ.). 

 

   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. 

 

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

σύμπραξη όλων − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης −,  για να επιτύχει στην αποστολή του. 

 

   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. 

Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων - επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 

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



 
 
 

  Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού  

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 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. 

 

                                                                                   Χίος,  ….. Ιουνίου  2021 

 

                               Η Διευθύντρια 
 
 

                              Ελένη Τζάνα 

 
 
 
 

Εγκρίνεται 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

 
 
 
 

Βούλγαρης Σταμάτιος 

Ημερομηνία:…………………………………………………. 

Ο  Διευθυντής  Εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 
                      Κελεπερτζής  Αριστείδης 

Ημερομηνία:…………………………………………………. 
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