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 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 3ου  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΝΑΟΤΑ      

ΓΑΛΑΚΕΙΑ 2021-22 

 

 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, το κλίμα μζςα και ζξω από τθν 

τάξθ, θ επικοινωνία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, θ δομι 

και θ λειτουργία τθσ ομάδασ ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο διαμορφϊνουν 

το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο ζχει ανάγκθ να ενταχκεί ο μακθτισ. Μορφζσ 

ςυμπεριφοράσ, ςχολικζσ επιδόςεισ, κίνθτρα, αξίεσ, ςτάςεισ και νόρμεσ 

διαμορφϊνονται με βάςθ τθν ανάγκθ του μακθτι να βρίςκεται ςε 

αρμονία με τθν ομάδα και να ζχει τθν αποδοχι και τθν αναγνϊριςι τθσ. 

Σο ςχολείο κα πρζπει να λειτουργεί ωσ μια κοινότθτα αγωγισ. 
Κοινόσ ςτόχοσ όλων των μετεχόντων ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι όχι 
μόνο θ πρόοδοσ των μακθτϊν, αλλά κι θ υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν αξιϊν, 
όπωσ θ ςυνεργαςία κι θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι 
τθσ ιδιαιτερότθτασ του «άλλου», ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ 
ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ αγωγι υγείασ 
κλπ. 

 
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου επιδιϊκει να 
εξαςφαλίηει τισ ςυνκικεσ που απαιτοφνται για να πραγματοποιείται 
όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται οι 
ςτόχοι που κζτει θ ςχολικι μονάδα.  
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Ο κανονιςμόσ αυτόσ προκφπτει από τθν προςεκτικι μελζτθ τθσ 
εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ και νομολογίασ όπωσ ορίηονται από το 
Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και τθν αναγκαιότθτα 
εφαρμογισ τουσ. Ζτςι, οι κανόνεσ αυτοί ζχουν ωσ ςκοπό να 
περιγράψουν όχι μόνο τισ υποχρεϊςεισ, αλλά και να προφυλάξουν τα 
δικαιϊματα των μακθτϊν τόςο ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ όςο και ςτισ 
ςχζςεισ τουσ με τουσ φορείσ του χολείου. 

 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 
 
Η ζναρξθ, λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ και του 
ολοιμερου προγράμματοσ κακϊσ και τα διαλείμματα κακορίηονται από 
ςχετικι απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ.  
 
Σο θμεριςιο διδακτικό ωράριο, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 
-Τποδοχι των μακθτϊν ςτο ςχολείο:   8.00 - 8.15 ( ενδεικτικά 8:00 Α & 
Β, Γ & Δ 8:05, Ε & Σ 8:10) 
 
-Ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου:   8.15  
 
-Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν:   
 
 13:15  (ςταδιακι αποχϊρθςθ των μακθτϊν ανά τάξθ για αποφυγι 
ςυνωςτιςμοφ ςτθν ζξοδο του ςχολείου, ενδεικτικά κι ζπειτα από τθν 
ολοκλιρωςθ του παιδαγωγικοφ ζργου, οι Α και Β αποχωροφν μετά τθ 
13:05, οι Γ και Δ ςτθ 13:10 και οι υπόλοιπεσ 13:15) 
 
-Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Προγράμματοσ:   
  13:15 για όλεσ τισ τάξεισ 
 
Σο φαγθτό το φζρνει το πρωί ο μακθτισ ι αν το φζρνει ο γονζασ το 
δίνει ςτθν είςοδο ςτισ 13:15 και όχι μζςα ςτο ςχολείο.  
 
-Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Προγράμματοσ: 15:00 
 
Αναλυτικά, θ κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν, τα διαλείμματα και θ 
διάρκειά τουσ, φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ-ΓΟΝΕΙ 

Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο ςτισ 8:00 θ Α’ και Β’ τάξεισ, ςτισ 
8:05 οι Γ’ και Δ’ και ςτισ 8:10 οι Ε’ και Σ’ μόνο από τθν είςοδο ςτθν οδό 
Καρανάτςιου για αποφυγι ςυνωςτιςμοφ ςφμφωνα με τθν Αρικμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09-9-2021  (ΦΕΚ τ. Β 4184/10-9-2021) απόφαςθ του 
υπουργείου. Η παραμονι των μακθτϊν ζξω από το ςχολείο δεν 
επιτρζπεται. Η είςοδοσ ςτο προαφλιο επιτρζπεται μόνο ςτουσ μακθτζσ 
και το προςωπικό του ςχολείου. Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τα παιδιά 
τουσ, αφοφ βεβαιωκοφν ότι αυτά ειςιλκαν ςτο προαφλιο, αποχωροφν. 
ε κάκε περίπτωςθ θ είςοδοσ ςτθν αυλι του ςχολείου πρζπει να είναι 
ελεφκερθ για να περνοφν οι μακθτζσ  και οι γονείσ να μθν 
ςυνωςτίηονται ζξω απϋαυτό. Σο κουδοφνι για τθν πρϊτθ διδακτικι 
περίοδο χτυπάει ςτισ 8: 15 και θ εξωτερικι πόρτα κλειδϊνει ςτισ 8:30.  
 Η είςοδοσ ςτον αφλειο χϊρο του χολείου γονζων- κθδεμόνων 

και άλλων επιςκεπτϊν κα γίνεται μόνο κατόπιν τθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ με το ςχολείο και πάντα με τθ χριςθ μάςκασ (Email 
ςχολείου: 3dimnaou@sch.gr , Σηλζφωνο επικοινωνίασ: 2332022766) 
 
 Απαγορεφεται η είςοδοσ ςτο χώρο του ςχολείου χωρίσ μάςκα 
ςφμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09-9-2021  (ΦΕΚ τ. Β 
4184/10-9-2021) 
 
 Κάθε Σρίτη και Παραςκευή η είςοδοσ πραγματοποιείται με την 
επίδειξη δήλωςησ αρνητικοφ αυτοδιαγνωςτικοφ (ςελφ) τεςτ, το οποίο 
θα πραγματοποιείται δφο φορζσ την εβδομάδα (Σρίτη και 
Παραςκευή), ζωσ και 24 ώρεσ πριν από την προςζλευςη ςτο ςχολείο ή 
με βεβαίωςη παρελθοφςασ νόςηςησ (τελευταίου εξαμήνου). Η 
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ζγκαιρη προμήθεια κι εκτζλεςη του self- τεςτ γίνεται με ευθφνη του 
κηδεμόνα του μαθητή. Σο αποτζλεςμα του test δηλώνεται ςτην ειδική 
πλατφόρμα και φζρει μοναδικό κωδικό. 

 
1. Οι μακθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςζβονται και να τθροφν το 

ωράριο τοφ κακθμερινοφ προγράμματοσ, ιδίωσ τθν ϊρα ζναρξθσ 
των μακθμάτων και κάκε άλλθσ ςχολικισ εκδιλωςθσ (πρωινι 
προςευχι, εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικζσ εξορμιςεισ, 
εκδρομζσ κ.ά.). Οι Γονείσ, οι οποίοι μεταφζρουν με δικό τουσ μζςο 
μεταφοράσ τα παιδιά τουσ ςτο χολείο, παρακαλοφνται να είναι 
αυςτθρά ςυνεπείσ ωσ προσ τθν ϊρα άφιξθσ και αναχϊρθςθσ των 
παιδιϊν τουσ. Οι μακθτζσ οφείλουν όχι μόνον να παρακολουκοφν 
και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι διδακτικι διεργαςία 
αλλά και να μθν παρακωλφουν το μάκθμα, ςεβόμενοι το δικαίωμα 
των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ. Οφείλουν να φζρουν μαηί τουσ 
μόνον τα βιβλία τουσ και ό,τι χρειάηεται για τθ ςχολικι εργαςία 
τουσ. 
 

2. Η ζγκαιρθ προςζλευςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο και 
θ τιρθςθ του χρόνου ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ 
δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίηουν πόςο ςθμαντικό ρόλο ζχει το 
ςχολείο και πόςοσ ςεβαςμόσ πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν 
αξιοποίθςθ του διακζςιμου χρόνου. Η κφρα ειςόδου του ςχολείου 
είναι κλειςτι κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ. 
 

3.   Δεν επιτρζπεται αποχϊρθςθ από το ςχολείο, χωρίσ προθγοφμενο 
ςχετικό αίτθμα που κα υποβάλει ο ίδιοσ κθδεμόνασ. 
 
Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια και για τθν αποχϊρθςθ των 
παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ του Πρωινοφ και του 
Ολοιμερου Προγράμματοσ ανικει αποκλειςτικά ςτο γονζα ι 
κθδεμόνα. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν 
το ωράριο των παιδιϊν τουσ και να ενθμερϊνονται από τισ 
ανακοινϊςεισ του ςχολείου. 
Οι μαθητζσ που ςυνοδεφονται κατά την αποχώρηςή τουσ 
περιμζνουν τον κηδεμόνα τουσ, ακόμα και αν αυτόσ καθυςτερήςει, 
και δε φεφγουν ποτζ από το ςχολείο αςυνόδευτοι. Σχετική 
υπεφθυνη δήλωςη ςυμπληρώνεται από τον κηδεμόνα ςτην αρχή 
του διδακτικοφ ζτουσ. 
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Η ζξοδοσ πραγματοποιείται κι από τισ δφο εξόδουσ του ςχολείου 
(οδόσ Καρανάτςιου & οδόσ Χατηθκουρκοφτα).  
 

4.  Κατά τα διαλείμματα οι αίκουςεσ παραμζνουν κενζσ, με ανοιχτά 
παράκυρα για τον αεριςμό τουσ. Παραμονι μακθτι ςε αίκουςα 
κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ επιτρζπεται ςε απολφτωσ 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από ςχετικι άδεια τθσ Διεφκυνςθσ 
του ςχολείου. Σα παιδιά να αποφεφγουν να φζρουν ςτο ςχολείο 
χριματα ι αντικείμενα αξίασ. 

5. Η απουςία του μακθτι δθλϊνεται από τον Γονζα ςτθ Διεφκυνςθ τοφ 
χολείου. Οι απουςίεσ των μακθτϊν καταχωροφνται κακθμερινά 
ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Τπουργείου Παιδείασ (myschool). 
 

6. ε περίπτωςθ που κάποιοσ Γονζασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο, να 
παραλάβει το παιδί του πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων, πρζπει 
να ενθμερϊςει εγκαίρωσ -τθν ίδια θμζρα- τθ Διεφκυνςθ τοφ 
χολείου. 

 
7. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελεί 

υποχρζωςι τουσ. 
 

*Για το διάςτθμα τθσ πανδθμίασ εφαρμόηονται ειδικοί κανόνεσ και υπάρχουν αλλαγζσ 

ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ, που αφοροφν τισ διδακτικζσ επιςκζψεισ και 

δραςτθριότθτεσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ αλλά και τισ οδθγίεσ 

του ΕΟΔΤ. 

 
8. Οι προςπάκειεσ για επιδόςεισ, οι κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και τα 

ταλζντα είναι ανάγκθ να βρίςκουν χϊρο άνετο, να αναγνωρίηονται 
και να αναπτφςςονται. 
 

9. Μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςχολικι ηωι των μακθτϊν ζχουν ο 
δθμοκρατικόσ διάλογοσ και οι κανόνεσ του. Η αναγνϊριςθ των 
ρόλων, θ δυνατότθτα εναλλαγισ με ςεβαςμό και χωρίσ εντάςεισ 
είναι βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςχολικισ αγωγισ. Η δθμοκρατία και θ 
δθμοκρατικι ςυμπεριφορά είναι αρετζσ που εμπεριζχονται ωσ 
ςτοιχεία ςτθν αποςτολι του ςχολείου να ςυμβάλει αποτελεςματικά 
ςτθν κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν. 
 

10.Οι μακθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθ διαφφλαξθ τθσ ποιότθτασ του 
ςχολικοφ χϊρου. Κακαροί και ςυντθρθμζνοι χϊροι αικουςϊν, 
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εργαςτθρίων, γυμναςτθρίων, χϊρων υγιεινισ, τθσ αυλισ του 
ςχολείου διαμορφϊνουν τον περιβάλλοντα χϊρο μζςα ςτον οποίο 
είναι δυνατόν να καλλιεργθκεί και να αναπτυχκεί ωσ 
προςωπικότθτα ο μακθτισ. Εκτόσ από το ςχολικό χϊρο, ςεβαςμόσ 
και προςεκτικι χριςθ απαιτείται ςτθ ςχολικι περιουςία, δθλαδι 
ςτα εποπτικά μζςα και ςτθ λοιπι υλικοτεχνικι υποδομι. Φκορζσ, 
ηθμίεσ, κακι χριςθ, ζλλειψθ ςυντιρθςθσ τθσ περιουςίασ του 
ςχολείου πρακτικά αποδυναμϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ 
του ςχολείου και παιδαγωγικά εκίηουν το μακθτι ςτθν αντίλθψθ 
τθσ απαξίωςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. Είναι αυτονόθτο ότι οι 
μακθτζσ πρζπει να ςζβονται τον ςχολικό χϊρο. Ο ςεβαςμόσ προσ το 
φυςικό περιβάλλον, τα περιουςιακά ςτοιχεία τοφ χολείου και τθν 
περιουςία των άλλων είναι από τισ βαςικότερεσ υποχρεϊςεισ των 
μακθτϊν. Γι' αυτό πρζπει να φροντίηουν να διατθροφν τουσ χϊρουσ 
κακαροφσ, να μθ γράφουν ςτα κρανία και ςτουσ τοίχουσ, να μθν 
προκαλοφν φκορζσ ςτα ζπιπλα και ςτο εποπτικό υλικό, κακϊσ 
επίςθσ να μθν καταςτρζφουν τα βιβλία τουσ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ 
ζτουσ. Οι βοθκθτικοί χϊροι (τουαλζτεσ) πρζπει να διατθροφνται για 
λόγουσ υγείασ κακαροί. Οι μακθτζσ πρζπει να ςζβονται τα 
προςωπικά αντικείμενα των ςυμμακθτϊν τουσ. 
 

11. Η τάξθ, θ θςυχία και το ιρεμο κλίμα μζςα ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ είναι προχποκζςεισ αρμονικισ ςυνεργαςίασ όλων των 
μελϊν τθσ ομάδασ. Αν δεν εξαςφαλιςτοφν τζτοιεσ ςυνκικεσ, δεν 
είναι δυνατόν να παραχκεί ςοβαρό ςχολικό ζργο οφτε ςτο γνωςτικό 
οφτε ςτο ςυναιςκθματικό οφτε ςτον ψυχοκινθτικό τομζα τθσ 
μάκθςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου, θ χριςθ 
ακουςτικϊν και γενικά θ χριςθ κάκε θλεκτρονικισ ςυςκευισ κατά 
τθ διάρκεια του μακιματοσ μζςα ςτθν τάξθ.  
 

12.Η χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςτο χϊρο του ςχολείου για 
ςυνομιλία, βιντεοςκόπθςθ ι οποιαςδιποτε άλλθ χριςθ 
απαγορεφεται. φμφωνα με απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ 
δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά 
τθλζφωνα εντόσ του χϊρου του ςχολείου, κακόςον θ ανάγκθ για 
επικοινωνία καλφπτεται επαρκϊσ με τα τθλεπικοινωνιακά μζςα που 
διακζτει το ςχολείο (υπ’ αρ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκφκλιο 
ΤΠ.Π.Ε.Θ.). Επιτρζπεται θ χριςθ τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ όταν 
χρθςιμοποιοφνται για παιδαγωγικοφσ λόγουσ. Κάκε παρζκκλιςθ 
από τα ανωτζρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικοφ ελζγχου και 
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αντιμετωπίηεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν υπ’αρικμ. 
10645/ΓΔ4/22-1-2018 Τ.Α. (ΦΕΚ 120/τ.Β’/23-1-2018) παιδαγωγικά 
μζτρα.  
 

13.Οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται με ευπρζπεια, ςεβαςμό 
και ευγζνεια προσ το Εκπαιδευτικό Προςωπικό, ςτουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ και προσ όλα τα πρόςωπα που βοθκοφν ςτο ζργο τοφ 
χολείου. 
 

14. Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα κζμα το οποίο ςχετίηεται με ζνα 
ςυγκεκριμζνο μακθτι και πρόκειται να απαςχολιςει το ςχολείο, 
ενθμερϊνεται αμζςωσ ο Γονζασ-Κθδεμόνασ, ο οποίοσ με τθ ςειρά 
του κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο. 
 

15.Αποκλίςεισ των μακθτϊν από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ 
κανόνεσ του ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι 
του ςχολείου, από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον εκπαιδευτικό, ςτθ 
ςχολικι περιουςία, ςτο ςυμμακθτι, από όλα αυτά που το ςχολείο 
κζτει ωσ κανόνεσ τθσ λειτουργίασ του, κεωροφνται ςχολικά 
παραπτϊματα. Σα ςχολικά παραπτϊματα αντιμετωπίηονται από το 
ςχολείο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με γνϊμονα τθν 
αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων 
πρζπει να είναι θ τελευταία επιλογι, όμωσ δεν αποκλείεται ωσ 
παιδαγωγικό μζτρο. Η επιείκεια χωρίσ όρια νομιμοποιεί τισ 
αποκλίςεισ και καλλιεργεί τθν αντίλθψθ τθσ ατιμωρθςίασ.  
 
 

16.Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν κατά 
τθ διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγουσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 
Οι μακθτζσ υποχρεοφνται να παίηουν και να κινοφνται ςτουσ 
χϊρουσ που τουσ ζχουν υποδειχκεί, τόςο για λόγουσ καλισ 
λειτουργίασ τοφ χολείου, αλλά και για λόγουσ αςφαλείασ τουσ. Σο 
παιχνίδι με μπάλεσ ςτθν αυλι επιτρζπεται πάντα τθρϊντασ τα 
απαραίτθτα μζτρα προφφλαξθσ από τθν πανδθμία κι υπό τθν 
επίβλεψθ του κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ. Οι μακθτισ που 
δανείςτθκαν μπάλεσ για να παίξουν, φζρουν αποκλειςτικά και τθν 
ευκφνθ επιςτροφισ τουσ ςτο χϊρο που αυτζσ φυλάςςονται. 
Επιπλζον απαγορεφεται θ αναρρίχθςθ ςτα κάγκελα τθσ αυλισ του 
ςχολείου. 
 



 
8 

17.ε περίπτωςθ εξόδου από το χολείο ςτο πλαίςιο ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων, οι μακθτζσ πρζπει να υπακοφουν ςτουσ ςυνοδοφσ 
εκπαιδευτικοφσ και να ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και 
ευπρζπεια. 
 

18. Οι μακθτζσ υποχρεοφνται να επιδίδουν οπωςδιποτε ςτουσ Γονείσ 
τουσ τισ γραπτζσ ανακοινϊςεισ που τουσ απευκφνει το χολείο προσ 
ενθμζρωςθ τουσ. 
 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ / ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
 

1. Οι εκπαιδευτικοί με τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τουσ οφείλουν να 
ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ ιρεμου, ευχάριςτου και 
ςυνεργατικοφ κλίματοσ μζςα ςτο ςχολείο. Πρζπει να διακζτουν 
αξιοπρζπεια και κφροσ που ςυμβιβάηονται με το ρόλο τουσ. Σισ 
μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι απαραίτθτο να τισ διζπει ο αμοιβαίοσ 
ςεβαςμόσ και να τισ χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, ςυναδελφικι και 
ανκρϊπινθ επικοινωνία. Ανάλογθ ςχζςθ ςυνεργαςίασ και 
επικοινωνίασ πρζπει επίςθσ να καλλιεργείται ανάμεςα ςε αυτοφσ 
και το Διευκυντι του ςχολείου. 
 

2. Οι εκπαιδευτικοί ζχουν υποχρζωςθ να ςζβονται τισ απόψεισ, τισ 
ιδζεσ και τισ προτάςεισ των άλλων. Όταν ζχουν άλλθ άποψθ, πρζπει 
να τθν υπεραςπίηονται με επιχειριματα και διάλογο. ε κάκε 
περίπτωςθ κεωρείται ιςχυρι θ άποψθ που ςυγκεντρϊνει τθν 
αποδοχι τθσ πλειοψθφίασ και αυτι ιςχφει για τθ ςχολικι μονάδα. 
Αυτι θ δθμοκρατικι αρχι πρζπει να αποτελεί κανόνα τθσ 
ςυλλογικισ λειτουργίασ του ςχολείου. 
 

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα και εκείνοι που 
διδάςκουν ςτα τμιματα τθσ ίδιασ τάξθσ ζχουν ζνα χϊρο κοινισ 
ευκφνθσ. Είναι απαραίτθτο να ςυηθτοφν μεταξφ τουσ για τα 
προβλιματα τα οποία αντιμετωπίηουν μζςα ςτθν τάξθ, να 
προβλθματίηονται και να επιλζγουν κοινοφσ τρόπουσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ φαινομζνων επιλιψιμθσ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν ι 
οριςμζνων ειδικϊν περιπτϊςεων που απαιτοφν ιδιαίτερθ φροντίδα, 
ευαιςκθςία και λεπτοφσ χειριςμοφσ εκ μζρουσ τουσ. Η ςυνεργαςία 
όλων είναι όχι μόνο χριςιμθ αλλά και επιβεβλθμζνθ. 
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4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρζπει να επιδιϊκουν τθν 
κατακόρυφθ ςυνεργαςία και να εξετάηουν τα προβλιματα που 
εμφανίηονται ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων ενόσ κλάδου μζςα 
ςτο ςχολείο. Κάκε μάκθμα ζχει τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ που 
απαιτοφν επιμζρουσ αντιμετϊπιςθ. Η ομάδα των εκπαιδευτικϊν 
του ίδιου κλάδου μζςα ςε κάκε ςχολείο πρζπει να αποκτιςει 
οργανωτικι υπόςταςθ και να αναλάβει ομαδικά τθν ευκφνθ τθσ 
αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων του κλάδου. Σο οργανωτικό 
ςχιμα κα αποφαςιςτεί από το ςφλλογο των εκπαιδευτικϊν του 
ςχολείου και φςτερα από ειςιγθςθ των άμεςα ενδιαφερομζνων 
εκπαιδευτικϊν. 
 

5. Δεν είναι ορκό οφτε επιτρεπτό να διατυπϊνεται, κυρίωσ προσ τουσ 
μακθτζσ, και να υποςτθρίηεται θ αντίλθψθ ότι ο ρόλοσ κάποιων 
τομζων τθσ επιςτιμθσ ι μακθμάτων είναι ςθμαντικότεροσ για τθν 
παιδεία τουσ. Δε νοοφνται επίςθσ αντιπαρακζςεισ μεταξφ των 
εκπαιδευτικϊν για το κζμα αυτό. Σο ςχολείο παρζχει γενικι 
παιδεία, θ οποία είναι κοινι ςυνιςταμζνθ όλων των μακθμάτων. 
 

6. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι 
ςθμαντικόσ και θ επίδραςι του κακοριςτικι. Εκτόσ από τθ 
διδαςκαλία των μακθμάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και 
τθν κακθμερινι του παρουςία. Επομζνωσ, οι υποχρεϊςεισ του δεν 
περιορίηονται οφτε ςτθν άρτια επιςτθμονικι του κατάρτιςθ οφτε 
ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ του. Επεκτείνονται και 
πολφ πζρα από αυτά. Η μορφι και το φφοσ τθσ γλϊςςασ των 
εκπαιδευτικϊν, θ κοινωνικι τουσ ηωι και θ γενικότερθ παρουςία 
τουσ δθμιουργοφν πρότυπα αναφοράσ για τουσ μακθτζσ, αλλά και 
για τουσ πολίτεσ των μικρότερων κοινωνιϊν. Είναι, επομζνωσ, 
ανάγκθ να δίνουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε κζματα που 
διαμορφϊνουν τθν εικόνα του εκπαιδευτικοφ. 
 

7. Η γνϊςθ τθσ οικογενειακισ και τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ των 
μακθτϊν είναι πολλαπλά χριςιμθ για τον εκπαιδευτικό και τον 
βοθκά ςτο ζργο του, γιατί του επιτρζπει να αντιμετωπίςει με 
ευαιςκθςία και λεπτοφσ χειριςμοφσ τα ιδιαίτερα προβλιματα των 
μακθτϊν του και να κατανοιςει τθ ςυναιςκθματικι και ψυχολογικι 
κατάςταςι τουσ. Η ενθμζρωςι του πάνω ςε κζματα υγείασ των 
μακθτϊν του κρίνεται απολφτωσ αναγκαία, γιατί κα του επιτρζψει 
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να προςαρμόςει ανάλογα τθ ςυμπεριφορά του και κα τον 
προφυλάξει από πικανά ατοπιματα ςτισ ςχζςεισ του μαηί τουσ. 
 

8. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει ςυχνι κακθμερινι επαφι και επικοινωνία με 
τουσ μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, 
ςτθν αυλι και τουσ διαδρόμουσ του ςχολείου κατά τα διαλείμματα, 
και ςτισ ομαδικζσ εκδθλϊςεισ εντόσ και εκτόσ του ςχολείου. Αυτι θ 
πολλαπλι επικοινωνία του με τουσ μακθτζσ πρζπει να γίνεται με 
ιδιαίτερθ προςοχι και με τουσ όρουσ που επιβάλλει μια ζντιμθ 
παιδαγωγικι ςχζςθ. 

 
9. Η δίκαιθ ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ κακϊσ και ο 

παιδαγωγικόσ τρόποσ επικοινωνίασ εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν είναι 
χριςιμο να επιβεβαιϊνεται κακθμερινά ςτθν πράξθ. 
 

10.Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται για τθν προςταςία του ςχολικοφ 
χϊρου και τθσ περιουςίασ του ςχολείου κακϊσ και για τθν ευκοςμία 
τθσ τάξθσ μζςα ςτθν οποία διδάςκουν αλλά και του ςχολείου 
γενικότερα. Παράλλθλα, προςπακοφν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ 
μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι και 
τθν αιςκθτικι του χϊρου μζςα ςτον οποίο φοιτοφν. 
 

11.Οι εκπαιδευτικοί φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν κατά 
τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο και κατά τθν 
πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων που γίνονται με ευκφνθ του 
ςχολείου. Ιδιαίτερθ φροντίδα καταβάλλεται κατά τθν είςοδο και 
τθν αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το ςχολείο, κατά τθ διάρκεια των 
διαλειμμάτων κακϊσ και κατά τθν απομάκρυνςι τουσ από τθν 
αίκουςα διδαςκαλίασ. 
 

12.Οι εκπαιδευτικοί τθροφν εχεμφθεια ςε ό, τι αφορά τισ αποφάςεισ 
του ςυλλόγου των διδαςκόντων, τισ ςυηθτιςεισ και εκτιμιςεισ 
ςχετικά με τθ ςχολικι επίδοςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθ διαγωγι των 
μακθτϊν και, γενικά, για όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το ςχολείο. 

 
 

H διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 

    Οι αρμοδιότθτεσ, οι ευκφνεσ και τα κακικοντά τθσ Διευκφντριασ του 
ςχολείου περιγράφονται και προβλζπονται από τθν εκπαιδευτικι 
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νομοκεςία. τον κανονιςμό λειτουργίασ ςχετικά με τθ Διευκφντρια κα 
μποροφςαν να αναφερκοφν τα εξισ: 
 

1. Όταν θ Διευκφντρια επικοινωνεί με τουσ μακθτζσ, όταν απευκφνεται 
ς' αυτοφσ ι αντιμετωπίηει ειδικά ηθτιματα, πρζπει να δείχνει αγάπθ, 
ενδιαφζρον και φροντίδα γι’ αυτοφσ. Η παιδαγωγικι του ευκφνθ είναι 
να διδάξει ςτθν πράξθ τουσ δθμοκρατικοφσ κανόνεσ οργάνωςθσ τθσ 
κοινωνίασ του ςχολείου. 
 

2.  Η Διευκφντρια ςτισ ςχζςεισ του με τουσ μακθτζσ δεν πρζπει να 
δείχνει ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για όςα γίνονται ςτο ςχολείο οφτε να 
αμελεί να κάνει αιςκθτι τθν παρουςία του. Αποκλίςεισ από τουσ 
κανόνεσ του ςχολείου και γενικά τθ ςωςτι μακθτικι ςυμπεριφορά τισ 
παρατθρεί, τισ αντιμετωπίηει με παιδαγωγικι ευκφνθ, κάνει τισ 
αναγκαίεσ υποδείξεισ κι  ανακαλεί ςτθν τάξθ αυτοφσ που διζπραξαν 
παραπτϊματα. Ο γενικόσ κανόνασ ο οποίοσ πρζπει να ιςχφει είναι ότι τα 
κετικά κίνθτρα είναι περιςςότερο αποτελεςματικά από τα αρνθτικά . 
Κφριοσ ςτόχοσ και μζριμνα είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ παραβατικισ 
τουσ ςυμπεριφοράσ με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ  και τθν αλλαγι 
ςτάςεων και αντιλιψεων μζςα από προγράμματα και δράςεισ του 
ςχολείου. 
 

3. Η πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ πρζπει να 
γίνεται ςχετικά άνετα. Η ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ και θ επικοινωνία 
μαηί τουσ πρζπει να γίνονται ελεφκερα αλλά και με τον πρζποντα 
ςεβαςμό εκ μζρουσ τουσ. Η επικοινωνία αυτι δε ςθμαίνει υιοκζτθςθ 
τθσ απόλυτθσ ιςοπζδωςθσ, θ οποία αποδυναμϊνει τθν παιδαγωγικι 
λειτουργία του ρόλου του. Η δθμοκρατικι επικοινωνία ζχει κανόνεσ και 
όρια ςυμπεριφοράσ, αναγνωρίηει ρόλουσ και απαιτεί από τουσ φορείσ 
διάκεςθ να υπεραςπιςτοφν το ρόλο τουσ.  
 

4. Η Διευκφντρια οφείλει να μθ διαφοροποιεί κατά περίπτωςθ τθ 
ςυμπεριφορά του προσ τουσ μακθτζσ, γιατί κζτει υπό αμφιςβιτθςθ τθ 
δικαιολογθμζνθ απαίτθςθ για ιςότιμθ και δίκαιθ ςυμπεριφορά προσ 
όλουσ. Οφείλει να χρθςιμοποιεί με δικαιοςφνθ και χωρίσ διακρίςεισ τα 
οποιαςδιποτε μορφισ κίνθτρα, κετικά ι αρνθτικά. 
 

5. Η Διευκφντρια ζχει τακτικι επαφι με τουσ γονείσ επιδιϊκοντασ τθν 
ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν 
οικογζνεια. Με τθ ςυνεργαςία και τθν κοινι προςπάκεια επιλφονται 
καλφτερα και αποτελεςματικότερα τα προβλιματα που 
παρουςιάηονται.  
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6. Η Διευκφντρια φροντίηει ϊςτε ςτθν επικοινωνία του με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, τουσ γονείσ, τουσ μακθτζσ και τα άλλα 
μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ να εξαςφαλίηει τθν "ζντιμθ" διοικθτικά 
και παιδαγωγικά ςχζςθ, να αναγνωρίηει και να κατοχυρϊνει το ρόλο τθσ 
κάκε πλευράσ. Κάκε παράγοντασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αςκεί ζναν 
ιδιαίτερο ρόλο, που ζχει το δικό του περιεχόμενο και τθ δικι του 
ςθμαςία. Ο Διευκυντισ του ςχολείου οφείλει να δθμιουργεί τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ϊςτε να αςκεί ο κακζνασ ςωςτά το ρόλο του. 
 
7. Η Διευκφντρια του ςχολείου με τισ εμπειρίεσ και τισ εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ του ςτον τομζα τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ οφείλει να 
δθμιουργεί κλίμα αμοιβαίασ κατανόθςθσ και εκτίμθςθσ ανάμεςα ς 
αυτόν και τουσ εκπαιδευτικοφσ και να εξαςφαλίηει τθ ςυναίνεςθ και τθ 
ςυνεργαςία τουσ. 
 

8. Η Διευκφντρια του ςχολείου ςτον τομζα άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του 
ςχολείου του να ικανοποιοφν τθν ανάγκθ για αναγνϊριςθ τθσ 
προςωπικότθτασ και τθσ αξίασ τουσ από το περιβάλλον.  
  
9. Η Διευκφντρια του ςχολείου πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να 
κατανοεί το ςθμαντικό ρόλο του ανκρϊπινου παράγοντα για τθν ομαλι 
λειτουργία του ςχολείου, να παραδζχεται και να εκτιμά τθν 
προςωπικότθτα του άλλου και να αναπτφςςει κετικζσ ςτάςεισ απζναντι 
ςτουσ υφιςταμζνουσ του. 
 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

   Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τθν προϊκθςθ του 
παιδαγωγικοφ ζργου είναι θ ανάπτυξθ ςε κάκε μακθτι τθσ ικανότθτασ 
τθσ αυτοπεικαρχίασ ςτθν τιρθςθ των κανόνων. 
    Όλα τα μζρθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ πρζπει να ςζβονται και να 
τθροφν τον κανονιςμό λειτουργίασ του ςχολείου. 
     Όλοι πρζπει να γνωρίηουν ποια ςυμπεριφορά είναι ανεκτι και ποια 
όχι από το ςχολείο. 
   Όταν ζνασ μακθτισ παραβιάηει ςυνειδθτά και ςυςτθματικά τουσ 
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, προβλζπονται μζτρα ανάλογα με τισ πράξεισ 
και τθ ςυμπεριφορά του. 
 

   Σα πεικαρχικά μζτρα: 
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 Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάςκαλοσ ζχει εξαντλιςει όλα τα 
παιδαγωγικά μζςα που βαςίηονται ςτον διάλογο και τθν πεικϊ με το 
μακθτι και τουσ γονείσ. 

 Δεν προςβάλλουν τθν αξιοπρζπεια και τθν προςωπικότθτα του 
μακθτι. 

 Δε χρθςιμοποιοφνται ωσ απειλζσ ι εκφοβιςμό, αλλά ωσ 
ςυνζπεια. 

 Επιβάλλονται πρωτίςτωσ για τθν προςωπικι νουκεςία και όφελοσ 
του μακθτι, αλλά και για να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των μακθτϊν και 
θ εφρυκμθ  λειτουργία του ςχολείου. 
 

 Σα είδθ των πεικαρχικϊν μζτρων επιβάλλονται ςτον μακθτι ανάλογα 
με τθν παραβατικι ςυμπεριφορά του από το δάςκαλο, το διευκυντι και 
το ςφλλογο διδαςκόντων με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕ 
 

• Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο 
ςχολείο και να ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του.  
• Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ζντυπεσ ανακοινϊςεισ που 
μεταφζρουν τα παιδιά και τα e-mail που λαμβάνουν από τθ διεφκυνςθ 
του ςχολείου, ϊςτε να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του 
χολείου.  
• υνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του 
υλλόγου Γονζων με τθ Διεφκυνςθ και τον φλλογο των Διδαςκόντων 
για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ.  
• 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. 
 
 
ΧΟΛΕΙΟ- ΦΟΡΕΙ 
 

Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθν επίςθμθ 
ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των Γονζων και Κθδεμόνων των 
μακθτϊν. Σο ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του 
υλλόγου για τθν προαγωγι του ςχολικοφ ζργου. Είναι προφανζσ ότι το 
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εκπαιδευτικό ζργο ανικει ςτθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ των 
εκπαιδευτικϊν, του υλλόγου των εκπαιδευτικϊν και του Διευκυντι 
του κάκε ςχολείου. Σα κζματα όμωσ τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ, των 
ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και το γενικότερο κλίμα 
ςτον ςχολικό χϊρο επθρεάηονται από τθν καλι ςυνεργαςία των 
εκπαιδευτικϊν, του Διευκυντι και του υλλόγου Γονζων και 
Κθδεμόνων.  

Η χολικι Επιτροπι, το χολικό υμβοφλιο, θ Σοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ, οι επιςτθμονικοί, καλλιτεχνικοί και πολιτιςτικοί φορείσ, 
πζρα από το κεςμικό τουσ ρόλο, είναι οι κοινωνικζσ ςυνιςτϊςεσ του 
ςχολείου. Ζνα ανοιχτό δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ 
ςφμπραξθ όλων αυτϊν, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. Ο 
κοινωνικόσ περίγυροσ αποτελεί το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο το 
ςχολείο αναπτφςςει το μορφωτικό ζργο του. 
 
  
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Σθρείται 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. Η ςυγκεκριμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ κρατείται ςτο αρχείο τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου.  
 
   
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΜΤΝΑ   
το αρχείο του ςχολείου διατθρείται κανονιςμόσ χολικισ Μονάδασ 
(Δ.Α.Ι)   &    Μνθμόνιο    Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ πυρκαγιϊν, 
ακραίων καιρικϊν φαινομζνων, τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και ΧΒΡΠ 
περιςτατικϊν, κακϊσ και ςχζδιο εκκζνωςθσ του ςχολείου αναρτθμζνο 
ςε κάκε τάξθ. 

 
Η τιρθςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του ςχολείου μασ, που 
ενζκριναν όλα τα μζλθ του υλλόγου Διδαςκόντων, θ υντονίςτρια 
Εκπαίδευςθσ και το ςχολικό ςυμβοφλιο, κα βοθκιςει ϊςτε το ζργο και 
οι ςτόχοι που κζτουμε κάκε φορά ωσ εκπαιδευτικοί να μπορζςουν να 
πραγματοποιθκοφν ςτο μζγιςτο βακμό χωρίσ προβλιματα κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
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     Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ των μακθτϊν/τριϊν 
προσ ενθμζρωςι τουσ. 
 
 

 

Ο δ/ντθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ                Η ςυντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου        

            Ν. Ημακίασ 
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