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ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
       1νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ KAΛΑΜΠΑΚΑ 

 

                                 Ση είλαη ν εζωηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

 
Με ηνλ όξν «Δζωηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ», άξζξν 37 Ν. 4692/2020, ΦΔΚ 

Β΄491/9-2-2021,ελλννύκε ηνπο θνηλά απνδεθηνύο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξά θπξίσο ηηο ζρέζεηο 

ελόο νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ κε ηνλ εαπηό ηνπ. ΄ απηό ην ζύλνιν, ζα πξέπεη λα βάινπκε πξώηα ηνπο 

καζεηέο καο, κηα θαη γηα ην δηθό ηνπο πξνπάλησλ ην θαιό ππάξρεη ην ζρνιείν θη εκείο ζε απηό, έπεηηα 

ηνπο εαπηνύο καο, ζηελ ηξίηε ζέζε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο. 

ε έλαλ εζωηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ελώ νη λόκνη πθίζηαληαη, δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη σο ηκήκαηά ηνπ, επεηδή έρνπλ ηνλ εμωηεξηθό ραξαθηήξα. 

 
O Δζωηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο 

 
Πξνβιέπεηαη από ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκόζησλ ρνιείσλ. πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε πάγησλ παηδαγσγηθώλ, αιιά θαη θνηλσληθώλ 

ζηόρσλ ηεο αγσγήο πνπ επηηειείηαη ζην ζρνιείν : ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ πξόνδν ησλ 

καζεηώλ, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε αμηώλ παλαλζξώπηλσλ όπσο ε αιιειεγγύε, ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκόο, ε ζπλεξγαζία, ε απνδνρή ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ άιινπ, ε ηήξεζε θαλόλσλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ πγεία, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ι.π. 

 

 
ύληαμε, έγθξηζε θαη ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ. 

 

Ο Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ όισλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ θαη εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ. 

Αληηθαηνπηξίδεη κε αθξίβεηα ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλε ε ζρνιηθή δσή καο σο 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. Έηζη κπνξεί λα δείμεη πόζν κπνξνύκε λα είκαζηε δεκηνπξγηθνί κέζα ζην 

πιαίζην ησλ εμσηεξηθώλ λόκσλ . 

Ι. Σν ηειηθό θείκελν ή νη αλαγθαίεο θαηά θαηξνύο ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ επηθπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. Τπνβάιιεηαη 

αξκνδίσο γηα ελεκέξσζε ζηε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηνλ πληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ70. Κνηλνπνηείηαη ζηνλ ύιινγν Γνλέσλ θαη αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείν. 

ΙΙ. Σα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο απηνδεζκεύνληαη κέζσ ηεο ζύληαμεο θαη ηεο 

ηήξεζεο ηνπ θαλνληζκνύ. Απηό ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 

ΙΙΙ. Σνλ επηέκβξην, κπνξνύλ λα εκπιέθνληαη θαη νη καζεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ, 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο , γηα λα γίλεη ζπδήηεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαλνληζκνύ, ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο αλά ηάμε, θαη ζπδήηεζε από 

εθπξνζώπνπο ησλ καζεηώλ κε ηνλ ύιινγν Γηδαζθόλησλ. ηηο ζπδεηήζεηο απηέο ζα 

γίλεηαη γλσζηό ζηνπο καζεηέο , ην κέξνο ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ηνπο αθνξά, θαζώο θαη ε 

ππνρξέσζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ηήξεζή ηνπ. 
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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΥΟΛΔΙΟΤ 

1
ν
 6/ζέζην Γεκνηηθό 

ρνιείν Καιακπάθαο 

Γηεύζπλζε 

A’/ζκηαο 

Σξηθάισλ 

 
 

 

 
Κσδηθόο ρνιείνπ (ΤΠAIΘ) 

 
9450128 

ΣΟΙXEΙΑ 

Έδξα ηνπ ρνιείνπ (δηεύζπλζε) 
 

              Σξηθάισλ 25, Καιακπάθα 

 
Σειέθσλν 

 

2432022479 

 
Fax 

 

24320 22479 

 
e-mail 

 

mail@1dim-kalamp.tri.sch.gr 

 
    Ιζηνζειίδα 

     1dim-kalamp.tri.sch.gr 

 

Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο 

 

Κνκπνγηάλλεο Γεκνζζέλεο 

 
Αλαπιεξώηξηα 

 

  Νηάθνπ Αλαζηαζία 

Πξόεδξνο πιιόγνπ 

Γνλέσλ/ Κεδεκόλσλ 

Καλάηαο Θεόδσξνο 

ΙΣΟΡΙΑ- ΟΡΑΜΑ 

Σν 1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν ζηεγάδεηαη ζε πέηξηλν νίθεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε νηθόπεδν 

3.336 η.κ. ζηνλ θεληξηθό ηζηό ηεο πόιεο καο. Απνπεξαηώζεθε ην έηνο 1950. Δίλαη ην 

παιαηόηεξν δηδαθηήξην. Σν 2012, έγηλε πξνζζήθε κηαο αίζνπζαο 200 η.κ. , πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο , αιιά θαη άιισλ θνξέσλ. Δίλαη 
δσξεά ηεο ζπληνπίηηζζαο Νίηζαο Ληάπε θαη θέξεη ην όλνκά ηεο. 

ήκεξα ιεηηνπξγεί σο 6/ζέζην Οινήκεξν, κε αξηζκό καζεηώλ 110. 

Όξακά καο είλαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο 
εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο, ζην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Η πξόιεςε 
κέζα από δξάζεηο θαη ε αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ είλαη ζηηο 
πξνηεξαηόηεηέο καο. 

 

 
1. Βαζηθέο αξρέο θαη ζηόρνη ηνπ Δζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

Η ΥΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

mailto:mail@1dim-kalamp.tri.sch.gr
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ην πεξηερόκελν ηεο ζρνιηθήο δσήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύλ απξηαλνύο πνιίηεο ειεύζεξνπο, ππεύζπλνπο, κε ελεξγό 

ζπκκεηνρή ,θνηλσληθή επαηζζεζία θαη επζύλε απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ θνηλσλία. 

Σν ύληαγκα ζην άξζ. 16 παξ. 2 αλάγεη ζε πξσηαξρηθνύο ζθνπνύο ηεο παηδείαο, 

ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε 

ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεύζεξνπο θαη 

ππεύζπλνπο πνιίηεο. 

Η Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, (λ.2101/1992) αλαθέξεη ηελ 

ππνρξέσζε ζεβαζκνύ θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαηνρπξώλεη ξεηά ηε 

δπλαηόηεηα ησλ αλειίθσλ λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηνπο 

αθνξά. 

 

Δηδηθόηεξα: 

1. Η νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ην θιίκα κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε, ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζηελ ηάμε 

θαη ζην ζρνιείν δηακνξθώλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν έρεη αλάγθε λα εληαρζεί ν 

καζεηήο. 

2. Moξθέο ζπκπεξηθνξάο, ζρνιηθέο επηδόζεηο, θίλεηξα, αμίεο, ζηάζεηο θαη λόξκεο 

δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηελ αλάγθε ηνπ καζεηή λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηελ νκάδα θαη 

λα έρεη ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλώξηζή ηεο. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθόηαην λα δηακνξθσζεί 

πεξηβάιινλ ζεηηθό. 

3. ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ νη ξόινη κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κε βάζε ηηο 

επηδόζεηο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο θαηαβάιινπλ νη 

καζεηέο. 

 

2. Λεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

 
 

Ι. Γηδαθηηθό ωξάξην 

 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ όηη: 

 Πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ρνιείν θαη παξαηάζζνληαη ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε 

– πξνζεπρή (08.10΄), ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ρνιείνπ. Οθείινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ κε ζεβαζκό ζηελ πξνζεπρή. Οη αιιόδνμνη καζεηέο παξεπξίζθνληαη, 

ζεβόκελνη ηε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ησλ ππνινίπσλ, αλεμάξηεηα ηεο κε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξνζεπρή. Η είζνδνο ηνπ ρνιείνπ θιείλεη 10 ιεπηά κεηά 

ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε δει. ζηηο (08.20΄). 

 Πεξηκέλνπλ ηε ιήμε ηεο πξνζεπρήο ζηνλ θαζνξηζκέλν ηόπν κέζα ζην 

πξναύιην, εθόζνλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαζπζηεξνύλ λα πξνζέιζνπλ. 

 Αθνύλ πξνζεθηηθά ηηο πξσηλέο αλαθνηλώζεηο ηνπ ρνιείνπ γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα . 

 Μεηαβαίλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηηο αίζνπζέο ηνπο κε ηελ 

θαζνξηζκέλε ζεηξά, κε ηάμε θαη εξεκία καδί κε ηνπο Γαζθάινπο ηνπο θαη 

εηνηκάδνληαη γηα ην κάζεκά ηνπο ρσξίο λα ελνρινύλ θαη λα πεξηθέξνληαη. 

 
 

ΙΙ. Πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε από ην ζρνιείν 
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 Οη καζεηέο δελ απνρσξνύλ από ην ζρνιείν ζε θακία πεξίπησζε πξηλ από ηε 

ιήμε ησλ καζεκάησλ ρσξίο ζρεηηθή άδεηα.   Αλ ππάξμεη αλάγθε απνρώξεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα ή άιιε αλάγθε) γίλεηαη 

πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκόλα, αθνύ ελεκεξσζεί γη’ απηό ν 

εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο ή ν δηεπζπληήο.

 Η επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ,αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ γνλέα ή θεδεκόλα.

 Οη καζεηέο πνπ ζπλνδεύνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ αλαρώξεζή ηνπο δε θεύγνπλ 

πνηέ από ην ζρνιείν αζπλόδεπηνη, αλ ν θεδεκόλαο ηνπο θάπνηα κέξα 

θαζπζηεξήζεη.

 Η αλαρώξεζε ησλ καζεηώλ από ην ζρνιείν γίλεηαη σο εμήο:

 Όινη νη καζεηέο αλαρσξνύλ από ηελ έμνδν ηνπ 

ζρνιείνπ ζηηο θάησζη ώξεο : ην ηέινο ηνπ εμαώξνπ 

ζηηο 13:15΄ γηα όιεο ηηο ηάμεηο .

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 3εο ώξαο, δειαδή ζηηο 15:00΄ γηα όζνπο καζεηέο 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα.

Η θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ε 

δηάξθεηά ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΩΡΔ- ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
 

08.00΄- 

08.15΄ 

10΄ Τπνδνρή καζεηώλ 

08.15΄- 

09.40΄ 

90΄ 1ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

09.40΄- 

10.00΄ 

20΄ Γηάιεηκκα 

10.00΄- 

11.30΄ 

90΄ 2ε δηδαθηηθή πεξίνδνο 

11.30΄- 

11.45΄ 

15΄ Γηάιεηκκα 

11.45΄- 

12.25΄ 

40΄ 5ε ώξα 

12.25΄- 

12.35΄ 

10΄ Γηάιεηκκα 

12.35΄- 

13.15΄ 

40΄ 6ε ώξα 

13.15΄- 

13.20΄ 

5΄ Μεηάβαζε καζεηώλ Οινήκεξνπ ζηελ αίζνπζα ζίηηζεο 

13.20΄- 

14.00΄ 

40΄ 1
ε
 ώξα Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ( Γηαηξνθηθή 

Αγσγή) 

14:00−14:15 15′ Γηάιεηκκα 

14.15΄- 

15:00΄ 

45′ 2ε ώξα Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 

Λήμε νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο 

Οη γνλείο – θεδεκόλεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο, ζα πξέπεη 

λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, ελώ ηνπο πεξηκέλνπλ έμσ από ηελ είζνδν 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα νη γνλείο ζα ελεκεξώλνληαη κε γξαπηή αλαθνίλσζε. 
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Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο-θεδεκόλεο ζα γίλεηαη θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

ΙΙΙ. Ωξνιόγην Πξόγξακκα ηνπ ρνιείνπ 

 Σν Ωξνιόγην πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεη ην ρνιείν καο είλαη ζύκθσλν κε απηά 

πνπ νξίδνπλ νη εγθύθιηνη ηνπ ΤΠΑΙΘ θαη εμεηδηθεύεηαη από ηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ κε επζύλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. 

 Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο ελεκεξώλνληαη έγθαηξα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ή 

έθηαθηεο -γλσζηέο όκσο εθ ησλ πξνηέξσλ- αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ ζην 

Ωξνιόγην Πξόγξακκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, όπσο επίζεο θαη 

αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγή δηδαζθόλησλ σο πξνο ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

 
 

3. ρνιηθή θαη θνηλωληθή δωή 

 
 

I. Φνίηεζε καζεηώλ 

α) Η θνίηεζε ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ην Νόκν είλαη ππνρξεσηηθή. Η παξεκπόδηζε 

καζεηή γηα θνίηεζε ζην ρνιείν ή ε ζηέξεζε απηήο δηώθεηαη πνηληθά. 

β) Γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ καζεηώλ είλαη ππεύζπλνη νη Γνλείο ή νη Κεδεκόλεο ηνπο. Με 

ηελ ειιηπή θνίηεζε ή ηηο ρσξίο ζνβαξό ιόγν απνπζίεο ησλ καζεηώλ αλαζηέιιεηαη ε 

πξόνδό ηνπο θαη δπζρεξαίλεηαη ην ζρνιηθό έξγν. Σν ρνιείν είλαη ππνρξεσκέλν ζε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο λα ειέγρεη ηελ αηηία ηεο κε ηαθηηθήο θνίηεζεο, κε ηνλ ελδεδεηγκέλν θαη λόκηκν 

ηξόπν. 

 
Οη καζεηέο γλωξίδνπλ όηη: 

 
 Απνδίδνπλ ηνλ πξέπνληα ζεβαζκό πξνο ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο ηνπ ρνιείνπ, 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε 

Απνθεύγνληαη νη απξεπείο ραξαθηεξηζκνί θαη ρεηξνλνκίεο θαζώο θαη νη 

απαμησηηθέο εθθξάζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ καζεηή, 

πξνζβάιινπλ θπξίσο ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη επηπιένλ δεκηνπξγνύλ 

εληάζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο. 

Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο έξρνληαη πξνο ζπδήηεζε ζηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ, ελεκεξώλεηαη ν γνλέαο θαη αλ δελ επηιπζεί ην ζέκα, 

ελεκεξώλεηαη ν πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ.

 Γελ παξελνρινύλ θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ηνλ Δθπαηδεπηηθό ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κε θαλέλαλ ηξόπν θαη γηα θαλέλα ιόγν, γηα λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

 Σεξνύλ ηα δηδαθηηθά βηβιία-ηα νπνία ρνξεγνύληαη δσξεάλ από ην Κξάηνο 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε.

 Γελ θεύγνπλ από ηελ αίζνπζα ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ παξά 

κόλν, όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα.

 Γελ κέλνπλ ζηελ αίζνπζα εθηόο, αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. Γελ 

ηξώλε θαη δελ πίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ δηαιείκκαηνο κέζα 

ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ αηνκηθή ηνπο αλάγθε (ηνπαιέηα) ηεξνύλ ό,ηη 

έρνπλ ζπλελλνεζεί κε ηνλ Γάζθαιό ηνπο. ε πεξίπησζε αδηαζεζίαο, 

ελεκεξώλνπλ ηνλ Δθπαηδεπηηθό γηα βνήζεηα θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε 

ηνπο γνλείο.
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 Γελ επηζθέπηνληαη άιια ηκήκαηα. Η ρξήζε ή ε αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ (ρξεκάησλ, 

ηξνθίκσλ ή άιισλ εηδώλ) από ηνπο ζπκκαζεηέο είλαη ζνβαξό παξάπησκα θαη ζε 

θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπκβαίλεη.

 Πξάμεηο βίαο, επηθίλδπλα παηρλίδηα πνιεκηθώλ ηερλώλ πνπ κπνξνύλ λα βάινπλ 

ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη πξνθαινύλ 

θόβν, δελ επηηξέπνληαη . Δπίζεο παηρλίδηα κε επηθίλδπλα αληηθείκελα (ηάπεο 

αινπκηλίνπ, κεηαιιηθά αληηθείκελα), επηβιαβή ρεκηθά πιηθά (ζπξέη θ.ά), πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκό ή άιια πξνβιήκαηα δελ επηηξέπνληαη. 

Σα επηθίλδπλα αληηθείκελα ζα αθαηξνύληαη ακέζσο από ηνπο θαηόρνπο ηνπο.

 Όηαλ εθαξκόδνληαη ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο (αζθήζεηο ζεηζκνύ ή θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ),ηεξνύληαη κε ζρνιαζηηθόηεηα όζα πξνβιέπνληαη, ζύκθσλα κε 

ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Οη ζπρλέο αζθήζεηο 

είλαη αλαγθαίεο θαη ζπκκεηέρνπλ όινη ππνρξεσηηθά ζ’ απηέο. Η γλώζε θαη πηζηή 

εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ από Δθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο είλαη ζσηήξηα όηαλ 

ππάξρεη θαηλόκελν.

 Απνρσξνύλ από ην ρνιείν ηελ θαζνξηζκέλε ώξα από ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

ρνιείνπ κε εξεκία - γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο - θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή κέρξη λα 

θηάζνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξνπλ θάζε πξόβιεκα ή δπζθνιία πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηνπο αζπλόδεπηνπο καζεηέο θαηά ηε δηαδξνκή πξνο ην ζπίηη 

ηνπο. Μαζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο θαζπζηεξνύλ λα ηνπο παξαιάβνπλ, 

παξακέλνπλ ζην ζρνιείν θαη ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο ηνπο , από 

ηνπο εθεκεξεύνληεο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ παξαιαβή ηνπο.

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γνλέαο ρξεηαζηεί ,γηα εηδηθό ιόγν, λα πάξεη ην παηδί ηνπ 

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξώζεη εγθαίξσο -ηελ ίδηα εκέξα- 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.

 πκκεηέρνπλ κε πξνζπκία ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο ηνπ ρνιείνπ ή ηνπ 

Σκήκαηνο, πνπ πξνγξακκαηίδνληαη. ηηο ζρνιηθέο ενξηέο ,ζπκκεηέρνπλ όινη/όιεο θαη 

απνδεηθλύνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηελ παξνπζία ηνπο, πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο πνπ ηηο νξγαλώλνπλ.

 Έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξνπλ ηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ελεκεξώζεηο ηνπ 

ρνιείνπ ή ησλ Γαζθάισλ ηνπο πξνο ηνπο Γνλείο έγθαηξα, γηα ηελ θαιύηεξε 

επηθνηλσλία.

 
 Γηθαηνινγεκέλα απνπζηάδνπλ κόλν νη καζεηέο πνπ λόκηκα είλαη απαιιαγκέλνη . Οη 

γηνξηέο δελ είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία, απνηεινύλ γεγνλόο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θαη ζπλεηζθέξνπλ δηδαθηηθά ζηελ αγσγή ησλ παηδηώλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο 

γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Η πξνβνιή θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ 

ησλ καζεηώλ θαη ησλ επηηπρηώλ ηνπο ζε θάζε ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ρνιείνπ. Οη καζεηέο εθπξνζσπνύλ ην ρνιείν ζε 

δεκόζηεο επίζεκεο εκθαλίζεηο (παξειάζεηο, αζιεηηθνύο αγώλεο, θ.ι.π.) .

 Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ή ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ρνιείνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη γίλεηαη κόλν κε ηε ζύκθσλε 

γλώκε ησλ Γνλέσλ θαη δαπάλε ηνπο, πνπ δειώλεηαη εγγξάθσο ζην ρνιείν. Καιό 

είλαη όκσο λα ζπκκεηέρνπλ όινη νη καζεηέο/ηξηεο. ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο 

δπζρέξεηαο, ην ζρνιείν ηαθηνπνηεί ην δήηεκα κε ερεκύζεηα. Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 

πξαγκαηνπνηείηαη εθ’ όζνλ ζπκκεηέρεη ην 3/4 ησλ καζεηώλ. Οη κε ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο, δελ έξρνληαη ζην ζρνιείν ηελ εκέξα ή ηηο ώξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δξάζε.

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζώο θαη ηεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηε ε
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ζπκπιήξσζε Αηνκηθνύ Γειηίνπ Τγείαο. 

 Η θαηνρή θαη ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ δελ επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν. Οη  

γνλείο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύλ κε ην ρνιείν αλ ππάξρεη αλάγθε. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ρνιείν θξαηά ηα θηλεηά ησλ καζεηώλ θαη ηα παξαδίδεη 

κόλν ζηνπο γνλείο. Δπίζεο, θάζε είδνπο ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη 

πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη ήρνπ, ακθίβνιεο πνηόηεηαο παηρλίδηα, δελ ζα 

θπθινθνξεί κέζα ζην ρνιείν.

 
II. ρνιηθνί ρώξνη 

 Γηαηεξνύλ ηνπο ρώξνπο ηνπ ρνιείνπ θαζαξνύο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εππξεπή 

εκθάληζή ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο.

 Γελ αξκόδεη ζε καζεηέο/ηξηεο ην γξάςηκν ζηνπο ηνίρνπο ηεο απιήο, ζηηο αίζνπζεο 

αιιά θαη ζηα ζξαλία θαη ηα έπηπια ηνπ ρνιείνπ κε απξεπείο ιέμεηο ή ζπλζήκαηα, 

γηαηί ππνβαζκίδεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη παξάιιεια 

θαηαζηξέθεηαη δεκόζηα πεξηνπζία. Οη κεγαιύηεξνη καζεηέο ζα πξέπεη κε ην 

ζσζηό ηξόπν θαη ην παξάδεηγκά ηνπο λα λνπζεηνύλ ηνπο κηθξόηεξνπο .

 Οη ηνπαιέηεο είλαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο, κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηα 

θαη ηελ πγεία καο. Οη θαζαξέο ηνπαιέηεο, είλαη δείγκα ηνπ πνιηηηζκνύ καο.

Σεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο πνπ καζαίλνπκε ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Σα 

θνηλόρξεζηα πιηθά πγηεηλήο (ραξηί πγείαο ,ζαπνύλη ,λεξό),πνπ ππάξρνπλ πάληα ζηηο 

ηνπαιέηεο, είλαη πνιύηηκα θαη πξέπεη λα ηα θαηαλαιώλνπκε ρσξίο λα ηα ζπαηαιάκε 

άζθνπα. εβόκαζηε επίζεο ηελ θαζαξίζηξηα πνπ αζρνιείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. 

 
III. Γηάιεηκκα 

 ην δηάιεηκκα νη καζεηέο βγαίλνπλ ζην πξναύιην, ζην ρώξν πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

γηα θάζε ηάμε. Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ καζεηώλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο 

δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδεηαη από ηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ ν ρώξνο παξακνλήο ησλ καζεηώλ. Καλέλαο δελ κέλεη κέζα ζηελ 

αίζνπζα κόλνο ηνπ.

 Παίδνπλ ρσξίο λα βάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο ζε θίλδπλν θαη γηα 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πνπ πηζαλόλ αληηκεησπίζνπλ απεπζύλνληαη ζηνπο 

εθεκεξεύνληεο δαζθάινπο πνπ βξίζθνληαη ζην πξναύιην. Σν δηάιεηκκα 

ζεσξείηαη πνηνηηθόο ρξόλνο παηρληδηνύ θη αλάπηπμεο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, 

αιιά θαη ρξόλνο ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθώλ αλαγθώλ.

 
 Με ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ γηα κάζεκα επηζηξέθνπλ ζηελ αίζνπζα 

πξνζεθηηθά, ρσξίο λα ηξέρνπλ ή λα ζπξώρλνληαη (ή παξακέλνπλ ζε γξακκέο ζην 

πξναύιην ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ Γπκλαζηηθή).Έρνπλ ήδε ηειεηώζεη ην θαγεηό 

ηνπο θη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο.

 
 

ΙV. ρνιηθή εξγαζία - Πξνεηνηκαζία –κειέηε 

 

 
 Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα κειεηνύλ ζην ζπίηη ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη σξάξην κειέηεο. Υσξίο ζπζηεκαηηθή 

θαη επίπνλε εξγαζία θαλέλαο δελ πξνόδεπζε. 

 Μαζεηέο/ηξηεο πνπ θαη’ εμαθνινύζεζε έξρνληαη αδηάβαζηνη θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ 

γηα ηα καζήκαηά ηνπο θη εθόζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ λα αηηηνινγνύλ ηε 
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ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ελεκεξώλνληαη νη γνλείο ηνπο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άκεζα εκπιεθόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο αλαδεηνύληαη ιύζεηο. 

 
Δπίδνζε θαη αμηνιόγεζε καζεηώλ 

 
 

 Σν ζεηηθό πεξηβάιινλ ζην ζρνιείν είλαη πνιύ ζεκαληηθό, δηόηη δηακνξθώλεη, θαηά 

θύξην ιόγν, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηηο αμίεο πνπ έρεη αλάγθε ν 

καζεηήο γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλώξηζή ηνπ από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

 Κάζε καζεηήο απνηειεί κηα μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο, ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνλ δηθό ηνπ ραξαθηήξα. Όια ηα 

πξναλαθεξόκελα θάλνπλ πνιύ δύζθνιν θαη πνιπζύλζεην ην έξγν ηεο 

δηαπαηδαγώγεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο παξαηεξεί, θαηαλνεί θαη εξκελεύεη ζσζηά θάζε πξόβιεκα 
πξνζαξκνγήο ησλ καζεηώλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθώλ θαλόλσλ θαη 
δεμηνηήησλ. Αληηκεησπίδεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνύο ρεηξηζκνύο ηα ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηά ηνπο, αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα έρεη γλώζε ηεο νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο ησλ καζεηώλ ηνπ. 

 Με ηελ θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία, θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη ζηελ ηάμε 

ήξεκν θιίκα θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία όισλ. Η αξκνληθή ζπλεξγαζία επηηπγράλεηαη 

κε ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνλ παηδαγσγηθό ηξόπν επηθνηλσλίαο 

θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ. 

 

Η αμηνιόγεζε ηωλ καζεηώλ ζπλδηακνξθώλεηαη από: 

 

. Σελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή επίδνζή ηνπ ζην κάζεκα ηεο εκέξαο 

· Σε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα θαη ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηεο ηάμεο 

· Σελ επίδνζή ηνπ ζηηο γξαπηέο επαλαιεπηηθέο δνθηκαζίεο 

· Σελ επηκέιεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηηο εξγαζίεο πνπ έρεη γηα ην ζπίηη 

.Σε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπ 

ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ,ν εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ 

ηνπ θαη παξαδίδεη ηε βαζκνινγία ζηνλ Γηεπζπληή. Απνθαζίδεηαη από ηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ ε εκεξνκελία ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη ε δηαλνκή ησλ ειέγρσλ 

πξνόδνπ . . 

Η πξνζέιεπζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξίδνληαη από 

ην ζρνιείν είλαη απαξαίηεηε. 

Ο εθπαηδεπηηθόο νξίδεη ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα θάζε κήλα, θαηά ηελ νπνία κπνξεί 

θάζε γνλέαο λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ ηνπ. 

ηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο γίλεηαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ 

καζεηξηώλ. 

 

 

 

V . πκπεξηθνξά- Γηθαηώκαηα- Τπνρξεώζεηο 
 

Σα δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ 

 

 
Κάζε καζεηήο δηθαηνύηαη: 
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1. Να απνιακβάλεη ηνλ ζεβαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ ηόζν 

θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, όζν θαη θαηά ην ρξόλν εθηόο ηάμεο . 

2. Να αλαιακβάλεη εξγαζίεο γηα αληηθείκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη λα δεηά 

ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ γηα ηε κέζνδν θαη ηνλ ζρεδηαζκό. 

3. Να δεηά δηεπθξηλίζεηο γηα ην κάζεκα, λα δηαηππώλεη ζθέςεηο θαη θξίζεηο, λα 

εθθξάδεη απνξίεο θαη γεληθόηεξα λα επηδηώθεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

4. Να παίξλεη κέξνο ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

(εθδξνκέο ,ζεαηξηθέο επηζθέςεηο , ζρνιηθέο γηνξηέο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο, δηαγσληζκνύο επηζηεκνληθώλ θαη θνηλσληθώλ θνξέσλ θ.ι.π.). 

5. Να παξαθνινπζεί ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζρνιείνπ, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

θξίλνπλ όηη είλαη απαξαίηεηε ή ρξήζηκε. Αθόκα δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ζε πξνζσπηθή   βάζε, ώζηε λα επηιύζεη   απνξίεο γηα ην κάζεκα θαη 

λα δεηήζεη απαληήζεηο, δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα ηνλ δηεπθνιύλνπλ λα παξαθνινπζήζεη 

θαιύηεξα ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

Δπηπιένλ 

Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρώξνπο θαη ηα κέζα ηνπ ζρνιείνπ. 

Να ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ζηελ νκάδα ηνπ. 

Να παίδεη θαη λα ςπραγσγείηαη θαηά ηελ ώξα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

Να επαηλείηαη θαη λα ακείβεηαη εζηθά γηα θάζε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη 

Να ηνπ παξέρεηαη πεξηβάιινλ ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο αζθάιεηαο 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

 
Καλόλεο 

1. Σν πξωί ζηελ απιή 

Φηάλνληαο ζην ζρνιείν αθήλσ ηελ ηζάληα κνπ ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν θαη πεξηκέλσ ζηελ 

απιή. 

Όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη, κπαίλσ ζηε ζεηξά ηνπ ηκήκαηόο κνπ γηα πξσηλή πξνζεπρή 

θαη είζνδν ζηελ ηάμε. 

2. ηελ αίζνπζα 

 Κάζνκαη ζηε ζέζε κνπ θαη εηνηκάδσ ηα πξάγκαηά κνπ 

ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 

 Πξνζέρσ ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο θαη δελ ελνριώ ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. 

 Αλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη, δεηώ ην ιόγν επγεληθά γηα λα κνπ ιπζεί ε απνξία. 

 πλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. έβνκαη θαη ελζαξξύλσ ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ θαη γεληθά ζπκπεξηθέξνκαη ζηνπο άιινπο όπσο ζέισ λα 

κνπ ζπκπεξηθέξνληαη θη εθείλνη. 

 Αλ έρσ ζνβαξό ιόγν λα βγσ έμσ, δεηώ δηαθξηηηθά ηελ άδεηα. 

ην δηάιεηκκα 

 Όηαλ θηππά ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα, βγαίλσ ήξεκα έμσ παίξλνληαο όηη 
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κνπ ρξεηάδεηαη (θαγεηό ,λεξό) θαη ε αίζνπζα αδεηάδεη γηα λα αεξηζηεί. 

 Σελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο θηλνύκαη θαη παίδσ ζηνπο ρώξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 Παίδσ ήξεκα ζεβόκελνο ηνπο θαλόλεο, ιύλσ ηηο όπνηεο δηαθνξέο κνπ κε 

ζπδήηεζε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξό πξόβιεκα απεπζύλνκαη ζηνπο 

εθεκεξεύνληεο. 

 Με ην θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ γηα κάζεκα, επηζηξέθσ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ 

ηάμε κνπ. 

3. ρόιαζκα 

Δηνηκάδσ ηελ ηζάληα κνπ θαη αθήλσ ην ζξαλίν κνπ θαζαξό. Παίξλσ ηα πξνζσπηθά κνπ 

είδε (κπνπθάλ, κπινύδεο) γηα ηα νπνία είκαη ππεύζπλνο, απνρσξώ θαη πεξηκέλσ ζηνλ 

ρώξν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ αλαρώξεζε κέρξη λα έξζνπλ λα κε παξαιάβνπλ νη δηθνί κνπ 

άλζξσπνη ή απνρσξώ κόλνο κνπ/ε αλ απηό έρνπλ ζπλελλνεζεί νη γνλείο κνπ κε ην 

ρνιείν. 

 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

 

 
1. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο ,ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακόξθσζε 

ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο κέζα ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

αμηνπξέπεηα θαη θύξνο πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην ξόιν ηνπο. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί ζέβνληαη ηηο απόςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ. 

Όηαλ έρνπλ άιιε άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε επηρεηξήκαηα θαη δηάινγν. ε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απνδνρή ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρύεη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηή ε δεκνθξαηηθή αξρή πξέπεη λα 

απνηειεί θαλόλα ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Η ζπλεξγαζία όισλ είλαη όρη κόλν ρξήζηκε, αιιά θαη επηβεβιεκέλε. Κάζε ζρνιείν, 

επνκέλσο, πξέπεη λα κεζνδεύζεη θαη λα νξγαλώζεη ηνλ ηξόπν ηεο νξηδόληηαο ζπλεξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ. 

4. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα είλαη εγεηηθόο θαη ε επίδξαζή 

ηνπ θαζνξηζηηθή. Δθηόο από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε ην 

παξάδεηγκα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ παξνπζία. Δπνκέλσο, νη ππνρξεώζεηο ηνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη νύηε ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε ,νύηε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπεθηείλνληαη θαη πνιύ πέξα από απηά. 

5. Η κνξθή θαη ην ύθνο ηεο γιώζζαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε γεληθόηεξε παξνπζία ηνπο 

δεκηνπξγνύλ πξόηππα αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο. 

6. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα ππόινηπα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο πεξηγξάθνληαη από ηελ 

αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Η ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα είλαη επλνκνύκελε νκάδα, 

γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθόηεηα θαη λα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο παξάδεηγκα δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη πξόηππν δεκνθξαηηθήο αγσγήο. 

 

7. Η γλώζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηώλ είλαη 

πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ, γηαηί ηνπ επηηξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνύο ρεηξηζκνύ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ 

ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο. Η ελεκέξσζή 

ηνπ από ην γνλέα πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηώλ ηνπ θξίλεηαη απνιύησο αλαγθαία θαη 

ρξήζηκε . 
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8. εκαληηθή αξεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη λα πξνσζεί, λα ελζαξξύλεη θαη λα νξγαλώλεη 

ηόζν ζην κάζεκα όζν θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ. Να αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ, λα δηεπξύλεη 

δηαξθώο ηα όξηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα ηνπο σζεί λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

9. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ζπρλή θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο .Απηή ε 

πνιιαπιή επηθνηλσλία ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε ηνπο όξνπο πνπ 

επηβάιιεη κηα έληηκε παηδαγσγηθή ζρέζε, ε νπνία ζεκαίλεη: 

(α) Δηιηθξηλή θαη αλζξώπηλε ζπλεξγαζία, ελδηαθέξνλ, δηθαηνζύλε θαη αγάπε γηα ηνλ καζεηή. 

(β)εβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ καζεηή. 

(γ) ηαζεξή ζηάζε θαη επηκνλή ζε θαλόλεο θνηλά απνδεθηνύο, κε παξάιιειε 

ππνρξέσζε λα ππάξρεη ζεβαζκόο ζ’ απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη από ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηώλ. 

(δ) Δμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρνιηθό ρώξν, 

κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

10. Η δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ν παηδαγσγηθόο ηξόπνο 

επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ είλαη ρξήζηκν λα επηβεβαηώλεηαη θαζεκεξηλά 

ζηελ πξάμε θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα εμήο θπξίσο ζηνηρεία: 

(α) ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απεπζύλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο 

απαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο. 

(β) ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν βαζκνινγνύλ θαη αμηνινγνύλ ηνπο καζεηέο ηνπο. 

(γ) ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθηνλώλνπλ ηηο εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε 

θαη ζηελ απνθαζηζηηθόηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο. 

(δ) ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία θαηαθεύγνπλ ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ αλαθύνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

επηιύζνπλ νη ίδηνη. 

11. Οη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη γηα ηελ επθνζκία ηεο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία 

δηδάζθνπλ αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθόηεξα. Παξάιιεια, πξνζπαζνύλ λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θαζαξηόηεηα, ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ κέζα ζηνλ νπνίν θνηηνύλ. 

12. Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ πνπ γίλνληαη 

κε επζύλε ηνπ ζρνιείνπ. Ιδηαίηεξε θξνληίδα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ 

απνρώξεζε ησλ καζεηώλ από ην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζώο 

θαη θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

13. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεξνύλ ερεκύζεηα ζε ό,ηη αθνξά ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ 

ησλ Γηδαζθόλησλ, ηηο ζπδεηήζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή ησλ καζεηώλ θαη γεληθά, γηα όια ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ην ζρνιείν. 

14 .Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θα θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά, πξνγξακκαηηζκέλα θαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
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Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα. Δλδηαθέξεηαη γηα ηε νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζην 

ζρνιείν θαζώο θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ ππόινηπνπ 

πξνζσπηθνύ. Γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην πνιύπινθν έξγν ηεο δηνίθεζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη 

θύξνο θαη πεηζώ θαη λα είλαη θνηλά απνδεθηόο. Οη εληνιέο θαη νη νδεγίεο ηνπ Γηεπζπληή πνπ 

απνξξένπλ κόλν από ηνπο λόκνπο, είλαη αηειέζθνξεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη 

ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ, αλ δε ζηεξίδνληαη ζηηο αξεηέο θαη ζηελ πξνζσπηθή επίδξαζε ηνπ 

ζε εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη γνλείο. Οη αξκνδηόηεηεο ,νη επζύλεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πεξηγξάθνληαη θαη πξνβιέπνληαη από ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. 

ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε ηνλ Γηεπζπληή ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ ηα 

εμήο: 

1. Όηαλ ν Γηεπζπληήο επηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, όηαλ απεπζύλεηαη ζ’ απηνύο ή 

αληηκεησπίδεη εηδηθά δεηήκαηα, πξέπεη λα δείρλεη αγάπε, ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα γη 

απηνύο. Η παηδαγσγηθή ηνπ επζύλε είλαη λα δηδάμεη ζηελ πξάμε ηνπο δεκνθξαηηθνύο 

θαλόλεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Αθξαία ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο καζεηέο, κε απηαξρηθό πλεύκα θαη ραξαθηεξηζκνύο 

απαμησηηθνύο θαη πξνζβιεηηθνύο, πξέπεη λα ζεσξείηαη αξλεηηθό ζηνηρείν. Πεξηζζόηεξν 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ έπαηλν, ηηο ζπκβνπιέο θαη γεληθόηεξα, ζεηηθά θίλεηξα. 

3. Ο Γηεπζπληήο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηέο, δελ πξέπεη λα δείρλεη έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα όζα γίλνληαη ζην ζρνιείν νύηε λα ακειεί λα θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπ. Απνθιίζεηο από ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηε ζσζηή καζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηηο παξαηεξεί, ηηο αληηκεησπίδεη κε παηδαγσγηθή επζύλε, θάλεη ηηο 

αλαγθαίεο ππνδείμεηο, αλαθαιεί ζηελ ηάμε απηνύο πνπ δηέπξαμαλ παξαπηώκαηα. 

4. Η ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπο πξέπεη λα γίλνληαη ειεύζεξα, 

αιιά θαη κε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκό εθ κέξνπο ηνπο. Η δεκνθξαηηθή επηθνηλσλία έρεη 

θαλόλεο θαη όξηα ζπκπεξηθνξάο, αλαγλσξίδεη ξόινπο θαη απαηηεί από ηνπο θνξείο 

δηάζεζε λα ππεξαζπηζηνύλ ηνλ ξόιν ηνπο. 

Ο Γηεπζπληήο γλσξίδεη όηη ε αγσγή θαη ε κόξθσζε δε γίλνληαη κε απηνεμέιημε. 

Υξεηάδεηαη ηε δηακεζνιαβεηηθή παξέκβαζε ηνπ ώξηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη, αθόκε 

πεξηζζόηεξν, ηνπ επηθεθαιήο Γηεπζπληή. 

5. Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα κε δηαθνξνπνηεί θαηά πεξίπησζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνο ηνπο καζεηέο, γηαηί ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηε δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε γηα 

ηζόηηκε θαη δίθαηε ζπκπεξηθνξά πξνο όινπο. Οθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί κε δηθαηνζύλε θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο ηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θίλεηξα, ζεηηθά ή αξλεηηθά. 

6. Έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο επηδηώθνληαο ηελ αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Με ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλή πξνζπάζεηα 

επηιύνληαη θαιύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Οη 

απνθάζεηο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ άκεζα ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο καζεηέο έρνπλ κεγαιύηεξν θύξνο, όηαλ πξνθύπηνπλ ύζηεξα από ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο. 

7. Φξνληίδεη ώζηε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο 

γνλείο ,ηνπο καζεηέο θαη ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο λα εμαζθαιίδεη ηελ 

«έληηκε» δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά ζρέζε, λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηνρπξώλεη ην ξόιν 

ηεο θάζε πιεπξάο. Κάζε παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο αζθεί έλαλ ηδηαίηεξν ξόιν, 

πνπ έρεη ην δηθό ηνπ πεξηερόκελν θαη ηε δηθή ηνπ ζεκαζία. 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ώζηε λα 

αζθεί ν θαζέλαο ζσζηά ην ξόιν ηνπ. 

8. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ηνπ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, νθείιεη λα δεκηνπξγεί θιίκα ακνηβαίαο θαηαλόεζεο 
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θαη εθηίκεζεο αλάκεζα ζ΄ απηόλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Δμππαθνύεηαη όηη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη 

ακθίδξνκε. 

9. Ο Γηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί ην ζεκαληηθό ξόιν ηνπ 

αλζξώπηλνπ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, λα παξαδέρεηαη θαη 

λα εθηηκά ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ άιινπ, λα αλαπηύζζεη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη λα ηθαλνπνηεί βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. 

 

Γνλείο θαη θεδεκόλεο 

1. Φξνληίδνπλ θαη έρνπλ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε θαζώο θαη ηελ 

αλειιηπή θνίηεζε ηνπ παηδηνύ ηνπο ζην ζρνιείν, έρνπλ δε ηελ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξώλνπλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο. 

2. Γηαβάδνπλ θαη ελεκεξώλνληαη κέζα από ην mail ηνπο ή ηηο έληππεο αλαθνηλώζεηο 

πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

3. πλεξγάδνληαη όηαλ απηό απαηηείηαη, κε ηε Γηεύζπλζε θαη ηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ, ή ηνλ ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο 

καζεηέο /καζήηξηεο. 

4. Φξνληίδνπλ λα ελεκεξώζνπλ έγθαηξα ην ρνιείν , πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα , γηα θάζε εηδηθό ζέκα πνπ αθνξά ζηα παηδηά ηνπο- ζέκαηα πγείαο, εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηθαλόηεηεο ή αλάγθεο , θαζώο επίζεο θαη ζέκαηα νηθνγελεηαθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο , ηα νπνία κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, θνίηεζε 

θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη δεηνύλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ρνιείνπ. 

VI. Παηδαγωγηθόο έιεγρνο 

 
 Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ παηδαγσγηθνύ 

έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ζε θάζε καζεηή ηεο ηθαλόηεηαο ηεο απηνπεηζαξρίαο 

ζηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ. 

 Όια ηα κέξε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνλ 

θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Όινη πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα ζπκπεξηθνξά είλαη αλεθηή θαη πνηα όρη, από ην 

ζρνιείν. 

 Όηαλ έλαο καζεηήο παξαβηάδεη ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο, πξνβιέπνληαη κέηξα αλάινγα κε ηηο πξάμεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 

Παηδαγσγηθά κέηξα 

Δπηβάιινληαη κόλν όηαλ ν δάζθαινο έρεη εμαληιήζεη όια ηα παηδαγσγηθά κέζα πνπ 

βαζίδνληαη ζηνλ δηάινγν θαη ηελ πεηζώ κε ην καζεηή θαη ηνπο γνλείο. 

Δπηβάιινληαη πξσηίζησο γηα ηελ πξνζσπηθή λνπζεζία θαη όθεινο ηνπ καζεηή, 

αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Γελ πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή. 

πλνπηηθά 

1
ν
 ηάδην 

 Παξαηήξεζε από ηνλ 

δάζθαιν ( 1ε θαη 2ε ). 
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 Παξαηήξεζε από ηνλ δηεπζπληή θαη ηειεθσληθή ελεκέξσζε ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα. 

 Αλ δελ επηιπζεί ην ζέκα, θιήζε ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα ζην ζρνιείν γηα θνηλή 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

2νηάδην 

 Δάλ, παξά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ, ν καζεηήο δε βειηηώζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηόηε επηβάιινληαη πξόζζεηα κέηξα: 

 Μαζεηήο θαη εθπαηδεπηηθόο αθνινπζνύλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηή θαη 

πξνζππνγξάθνπλ πξσηόθνιιν πξέπνπζαο ζπκπεξηθνξάο. 

3νηάδην 

 Δάλ, παξά ηε ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ, ν καζεηήο δε βειηηώζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ,ηόηε ην 

ζέκα παξαπέκπεηαη πξνο ζπδήηεζε ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ, ν νπνίνο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα θαη πξνρσξεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 
 Καιεί ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ηνπ καζεηή θαη καδί πξνζπαζνύλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα. 

 Καιεί ηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ (.Δ.Δ.) Γεληθήο ή/θαη Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο πξνζπαζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

πξόβιεκα. 

 Έρεη ηε δπλαηόηεηα, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, λα δεηήζεη ηε βνήζεηα παηδνςπρνιόγνπ ή 

άιινπ εηδηθνύ επηζηήκνλα κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ζπλεξγαζία ηνπ γνλέα ή 

θεδεκόλα ή/θαη λα εληαρζεί ζηελ ΔΓΔΑΤ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο( εάλ πθίζηαηαη ). 

 Μεηά ηε αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ιήςε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

κέηξσλ, ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ παίξλεη ηελ ηειηθή απόθαζε. Ο ύιινγνο 

Γηδαζθόλησλ κπνξεί λα απνθαζίζεη, αλ ην πξόβιεκα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξό θαη 

επαλαιακβαλόκελν, ηελ αιιαγή ηκήκαηνο ηνπ καζεηή ή ηελ αιιαγή ζρνιηθνύ 

πεξηβάιινληνο. 

 

VII. Άιια ζέκαηα 

 
Πξνζωπηθά δεδνκέλα 

Σεξείηαη απαξέγθιηηα ε ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα όισλ 

αλεμαηξέησο ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Δπηπιένλ , ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

επηβάιιεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπιινγή , επεμεξγαζία θαη 

δεκνζηνπνίεζε νπηηθνύ πιηθνύ καζεηώλ/ηξηώλ. 

 

 
Δκβνιηαζκόο καζεηώλ/ηξηώλ 

 
ύκθσλα κε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ, ππνρξεσηηθά είλαη 

όια εθείλα ηα εκβόιηα πνπ είλαη εληαγκέλα ζην εζληθό πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ. Έλα από  

ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, απνηειεί θαη ε επίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο ή άιιν ζηνηρείν 

από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη έγηλαλ ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα. 

 
4. Δπηθνηλωλία θαη ζπλεξγαζία Γνλέωλ/Κεδεκόλωλ-ρνιείνπ 

 
I. Οη Γνλείο θαη Κεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ πξέπεη λα γλωξίδνπλ όηη: 
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 Σν ρνιείν είλαη Γεκόζην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα θαη δελ ιεηηνπξγεί κε θξηηήξηα ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηεο αγνξάο .Η ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξίδεηαη από ηνπο Νόκνπο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηηο θαηά θαηξνύο απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο, ηνπο νπνίνπο ην ρνιείν, νη 

Δθπαηδεπηηθνί (νη νπνίνη έρνπλ δώζεη θαη ηνλ λελνκηζκέλν όξθν) θαη όινη νη 

παξάγνληεο ηεο ρνιηθήο Κνηλόηεηαο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ απαξέγθιηηα. Έρεη 

ηελ αλαθνξά ηνπ ζηε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηα ζέκαηα Γηνίθεζεο 

θαη ζηνλ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ70 ηνπ ΠΔΚΔ Θεζζαιίαο, γηα 

παηδαγσγηθά, δηδαθηηθά, επηκνξθσηηθά θαη ινηπά ζρνιηθά ζέκαηα. Δζσηεξηθά 

νξγαλσηηθά ζέκαηα, ζέκαηα ζρνιηθήο δσήο θαη δξάζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ αληηκεησπίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ.

 Γηα ηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ είλαη δπλαηόλ, θαηά θαηξνύο, λα αληηκεησπίδεη ην 

ρνιείν ιόγσ δηαθόξσλ ζπλζεθώλ θαη ζπγθπξηώλ (θηηξηαθό, έιιεηςε 

πξνζσπηθνύ),ελεκεξώλνληαη άκεζα ππεξεζηαθώο νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη 

Φνξείο, νη νπνίνη έρνπλ θαη ηελ ηειηθή επζύλε ηεο ηαθηνπνίεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο.

 Σν ρνιείν δελ έρεη δηαζέζηκνπο πόξνπο γηα παξεκβάζεηο θηηξηαθνύ επηπέδνπ ή

πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ. Αξκόδηνο γηα ηα θηηξηαθά θαη ινηπά ηερληθά δεηήκαηα είλαη 

ν Γήκνο Μεηεώξσλ γηα ηα δεηήκαηα πξνζσπηθνύ ε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Σξηθάισλ θαη γηα ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ε ρνιηθή Δπηηξνπή 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Μεηεώξσλ. Σν ρνιείν εθπξνζσπείηαη λόκηκα 

ζε θάζε πεξίπησζε από ηνλ Γ/ληή - Γ/ληξηά ηνπ ή ηνλ την Αναπληρωτή Δληή/ ληξηα. 

 Απεπζύλνληαη ζηνπο Δθπαηδεπηηθνύο ηνπ ρνιείνπ κε επγέλεηα, ζεβόκελνη ην ξόιν 

θαη ην έξγν πνπ ηνπο αλαζέηεη ε Πνιηηεία γηα ηελ αγσγή θαη ηε κόξθσζε ησλ 

παηδηώλ ηνπο. Οη Δθπαηδεπηηθνί καο είλαη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, αζθνύλ ην 

εθπαηδεπηηθό έξγν ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ παηδαγσγηθή 

ηνπο ζπλείδεζε, έρνπλ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ νπνία ζπλερώο 

αλαβαζκίδνπλ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο, είηε κε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα 

θαη πξνζθέξνπλ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ππεξεζίεο ηνπο πξνο όινπο ηνπο καζεηέο 

αδηαθξίησο ,ρσξίο θαλελόο είδνπο πξνθαηάιεςε .

 
 πδεηνύλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηνπο απαζρνιεί κε ηνπο αξκόδηνπο 

Δθπαηδεπηηθνύο - νη νπνίνη είλαη πάληνηε πξόζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπ κε γλώζε θαη επηζηεκνζύλε - θαη όρη κε αλαξκόδηα, γηα ζρνιηθά 

δεηήκαηα, πξόζσπα .

 Γελ πξνβαίλνπλ ζε ππνηηκεηηθέο θξίζεηο γηα Δθπαηδεπηηθνύο ή καζεηέο θαη δελ 

ζρνιηάδνπλ απόληα πξόζσπα κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ρνιείνπ. Σν ρνιείν δέρεηαη 

όινπο ηνπ γνλείο σο ίζνπο ζπλνκηιεηέο θαη είλαη πξόζπκν λα αθνύζεη ηηο απόςεηο 

ηνπο ,λα ηνπο εμππεξεηήζεη θαη λα ηνπο δηεπθνιύλεη, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ .

 Σηο απόςεηο, ζθέςεηο ή πξνηάζεηο ηνπο ή ηελ όπνηα δηαθσλία ηνπο γηα γεληθόηεξα 

ζέκαηα Σκήκαηνο ή ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ 

ειεύζεξα αιιά πνιηηηζκέλα ζηηο θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο ή ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπγθεληξώζεηο κε ηε Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ, ηνπο Γαζθάινπο ησλ Σκεκάησλ θαη 

ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο Δηδηθνηήησλ θαη θπζηθά κέζσ ηνπ ζπιινγηθνύ ηνπο 

νξγάλνπ(ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ). Λακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε ηηο 

παξαηεξήζεηο, επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ 

πξόνδν, επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ θαη παίξλνπλ ηα πξνηεηλόκελα 

θαη ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ πνπ αλαθύνληαη.
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. 

 Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν όηαλ θαινύληαη από ηε Γ/λζε 

ή ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο θαηά ηηο νκαδηθέο ή αηνκηθέο ελεκεξώζεηο – ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ. Πξόγξακκα αηνκηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνπο ηόπνπο αλαθνηλώζεσλ ηνπ ρνιείνπ. 

Οη γνλείο-θεδεκόλεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ 

πξόνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο από ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο. Δθείλνο 

νξίδεη εκεξνκελία θη ώξα ηαθηηθήο ζπλάληεζεο θη επηθνηλσλίαο.

 Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά όιεο ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο(ή 

αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ή ζηε ηζηνζειίδα 

ηνπ ζρνιείνπ) θη ελεκεξώλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Οθείινπλ 

αθόκε λα γλσζηνπνηνύλ ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζην δηεπζπληή θάζε 

ηδηαηηεξόηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή.

 Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ρνιείν ρηππνύλ δηαθξηηηθά ην θνπδνύλη ηεο 

εηζόδνπ θαη πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά ζηελ είζνδν. Σν ρνιείν δελ δηαζέηεη 

Γεληθώλ θαζεθόλησλ πξνζσπηθό. Οη γνλείο δελ απαηηνύλ νύηε γίλνληαη 

θνξηηθνί κε απξεπή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ είζνδό ηνπο ζην ρνιείν.

 ηελ πξσηλή πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ νη γνλείο παξαδίδνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη 

απνρσξνύλ, δελ εηζέξρνληαη ζην ρνιείν, δελ εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο γηα «ηαθηνπνίεζε» ησλ πξαγκάησλ ησλ παηδηώλ ηνπο, δελ 

θπθινθνξνύλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ, νύηε παξεπξίζθνληαη ζηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε – πξνζεπρή γηα νπζηαζηηθνύο θνηλσληθνύο θαη παηδαγσγηθνύο 

ιόγνπο.

 Ωζηόζν, αλ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε (ζέκαηα πγείαο ή άιινη ζνβαξνί ιόγνη) ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα ζπλελλόεζε κε ην ρνιείν. Σα παηδηά πξέπεη από ηελ 

πξώηε κέξα λα αλεμαξηεηνπνηνύληαη από ηε γνληθή παξνπζία θαηά ηηο ώξεο 

παξακνλήο ηνπο ζην ρνιείν θαη λα εληάζζνληαη απξόζθνπηα ζην γεληθό ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ ηζόηηκα θαη ηζόλνκα πξνο θάζε ζπκκαζεηή ηνπο.

 Όινη νη καζεηέο, αδηαθξίησο, βξίζθνληαη ζην ρνιείν «ζε θαιά, έκπεηξα θαη 

ππεύζπλα ρέξηα». Γεληθά, θαλέλαο ελήιηθαο ππό νπνηαλδήπνηε ηδηόηεηα δελ 

εηζέξρεηαη ζην ρνιείν ρσξίο άδεηα ή πξνεγνύκελε επηθνηλσλία. Έρνπλ ηα 

ηειέθσλά ηνπο πάληνηε αλνηθηά θαη, γηα θάζε ελδερόκελν, έρνπλ νξίζεη ζπγγεληθό 

πξόζσπν κε γξαπηή δήισζή ηνπο γηα λα ηνπο αληηπξνζσπεύζεη ζε πεξίπησζε 

θσιύκαηόο ηνπο.

 Γεληθόηεξα θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο δελ έρεη δηθαίσκα λα βξίζθεηαη ζην θηίξην ή 

ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα έρεη πάξεη άδεηα (κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

επείγνπζαο πξσηλήο ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθνύ από γνλέα γηα έθηαθην ζέκα).

 Ο Γηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ λα δηαηεξεί ηηο 

ζύξεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θιεηζηέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.

 Γελ δηαπιεθηίδνληαη κε άιινπο γνλείο ή καζεηέο, νύηε πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ή 

ιόγνπο απεηιώλ ,ζπζηάζεσλ ή επηπιήμεσλ, πξνζπαζώληαο λα ιύζνπλ ηα ζέκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ ησλ παηδηώλ .Αληίζεηα, κπνξνύλ λα ζπδεηνύλ ην θάζε 

ζέκα κε ην ρνιείν θαη λα βξίζθνληαη πξόζθνξεο ιύζεηο, πξνο ην θνηλό ζπκθέξνλ, 

κε θαιή δηάζεζε, θαηαλόεζε θαη πλεύκα εκπηζηνζύλεο. Κάζε βίαηε ζπκπεξηθνξά - 

κέζα θαη έμσ από ην ρνιείν - γνλέα πξνο ην παηδί ηνπ ή πξνο άιιν καζεηή είλαη 

απαξάδεθηε θαη ην ρνιείν είλαη ππνρξεσκέλν, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, λα 

θαηαγγέιιεη ηνλ παξαβάηε ζηηο Αξρέο γηα ηα πεξαηηέξσ.

 Σν ρνιείν είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ καζεηώλ
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ηνπ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζε απηό. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη έρεη αζθεζεί 

ή αζθείηαη ζπζηεκαηηθά ζσκαηηθή βία θαηαθεύγεη απηνδίθαηα ζηηο αξκόδηεο 

δεκόζηεο αξρέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνο όθεινο ηεο 

ςπρνζσκαηηθήο πγείαο ησλ καζεηώλ. 

 

 Παξέρνπλ ζην ρνιείν θάζε πιεξνθνξία πνπ ηνπο δεηείηαη γηα ηα αηνκηθά ζηνηρεία 

ησλ καζεηώλ ή γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο αγσγήο ησλ καζεηώλ θαη γηα 

ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Γηα θάζε 

αιιαγή ζηνηρείσλ θαηνηθίαο ή επηθνηλσλίαο (δ/λζε, ηειέθσλα) ή νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο (δηάζηαζε, δηαδύγην,) ελεκεξώλεηαη άκεζα ην ρνιείν.

 Πξνζθνκίδνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο εγγξαθέο θαη ηε θνίηεζε ησλ 

καζεηώλ. Δλεκεξώλνπλ γηα θάζε ζέκα πγείαο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ην παηδί 

ηνπο θαη γηα θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο θαηάζηαζήο ηνπ θαη ζέηνπλ 

ππόςε ηνπ ρνιείνπ θάζε δηαγλσζηηθό έγγξαθν, ώζηε λα έρεη ν καζεηήο άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζηήξημε.

 Απνζηέιινπλ ζην ρνιείν ηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίεο. Κάζε ακέιεηα ή θαζπζηέξεζε δπζρεξαίλεη ηελ θαιή νξγάλσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο.

 ε πεξίπησζε κεγάιεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ή δπζάξεζηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία κπαίλεη ζε θίλδπλν ε ςπρνζσκαηηθή πγεία ηνπ 

παηδηνύ θαη ε ζηνηρεηώδεο δηαβίσζή ηνπ, κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ρνιείν. 

Σν ρνιείν θηλεηνπνηεί ηνπο πξόζθνξνπο κεραληζκνύο γηα ηελ άκεζε παξνρή 

βνήζεηαο γηα ηελ αλαθνύθηζε ηεο δπζρέξεηαο. Η θαιιηέξγεηα ηεο αξρήο ηεο 

αιιειεγγύεο είλαη κηα από ηηο πξώηηζηεο ππνρξεώζεηο καο. Δπλόεην είλαη όηη 

ηεξείηαη ε ερεκύζεηα θαη όιεο νη ελέξγεηεο γίλνληαη δηαθξηηηθά θαη αζόξπβα.

. 

 Γεληθά, ηεξνύλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, επαηζζεζία θαη ζπλέπεηα ηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην ρνιείν έρνληαο πάληα 

ππόςε όρη κόλν ην αηνκηθό αιιά θαη ην θνηλό ζπκθέξνλ.

 Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ θαη ε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο γλσζηνπνηνύλ ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο:

(α) ην πξόγξακκα εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιαζηθνύ θαη ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, 

όπσο απηά νξίζηεθαλ κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΤΠΑΙΘ θαη 

(β) ππελζπκίδνπλ ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο: 

Η άθημε ησλ καζεηώλ ην πξσί γίλεηαη από ηηο 08.00΄ σο 8.10,΄από ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Η έγθαηξε πξνζέιεπζε, βνεζά ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο καζεηήο θαζπζηεξήζεη δηθαηνινγεκέλα έξρεηαη ζην ζρνιείν ζπλνδεπόκελνο από 

ηνλ θεδεκόλα. 

 

 
II. ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

 Οη γνλείο θαη Κεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ θάζε ρνιείνπ, ζπγθξνηνύλ ηνλ 

ύιινγν Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ρνιείνπ θαη 

απηνδίθαηα ζπκκεηέρνπλ ζ΄ απηόλ.

 Θεσξείηαη ζεκαληηθόο ζεζκόο, απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ρνιηθήο



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 18 
 

Κνηλόηεηαο θαη γη ΄απηό είλαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

γνλέσλ-θεδεκόλσλ. 

 Βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη ηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ ηνπ ρνιείνπ, αιιά θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Μεηεώξσλ.

 Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο 

ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ. Σν ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηώθεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πιιόγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο 

όηη ην εθπαηδεπηηθό έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα θαη επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

ηνπ πιιόγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Σα ζέκαηα 

όκσο ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ελδνζρνιηθώλ θαη εμσζρνιηθώλ 

εθδειώζεσλ θαη ην γεληθόηεξν θιίκα ζην ζρνιηθό ρώξν επεξεάδνληαη από ηελ θαιή 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ.

 

III. ρνιηθό πκβνύιην 

 

ηε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί πεληακειέο ρνιηθό πκβνύιην , ην νπνίν ζπγθξνηείηαη 

κε απόθαζε ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ απνηειείηαη από : 

α) Σνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ,  ν νπνίνο είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ ρνιηθνύ πκβνπιίνπ 

β) Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Μεηεώξσλ 

γ) Γύν εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

δ) Έλαλ εθπξόζσπν από ηνλ ύιινγν Γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ 

Έξγν ηνπ είλαη ε ζπκβνιή ζηε δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Λεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη ζπλδξάκεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πγηεηλή , ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν, θαζώο θαη 

ζε δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 
 

IV. H ζεκαζία ηεο ζύκπξαμεο όιωλ 

 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή, ην ρνιηθό πκβνύιην, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη 

επηζηεκνληθνί, νη θαιιηηερληθνί θαη νη πνιηηηζηηθνί θνξείο, πέξα από ην ζεζκηθό ηνπο 

ξόιν, είλαη νη θνηλσληθέο ζπληζηώζεο ηνπ ζρνιείνπ. Έλα αλνηρηό δεκνθξαηηθό ζρνιείν 

έρεη αλάγθε από ηε ζύκπξαμε όισλ απηώλ, γηα λα επηηύρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. Ο 

θνηλσληθόο πεξίγπξνο απνηειεί ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ην ζρνιείν αλαπηύζζεη 

ην κνξθσηηθό έξγν ηνπ. 

 

5 .Πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ ρνιείνπ από πηζαλνύο θηλδύλνπο 

 
Αληηκεηώπηζε έθηαθηωλ αλαγθώλ 

 ε πεξίπησζε θηλδύλνπ, ην δηδαθηήξην εθθελώλεηαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην, πνπ 

έρεη εθηειεζηεί θαηά ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ θαιύηεξε 

εηνηκόηεηα πξνζσπηθνύ θαη καζεηώλ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο/ηξηεο δελ βξίζθνληαη ζηηο δηθέο ηνπο αίζνπζεο, 

αιιά ζε άιιν ρώξν ηνπ δηδαθηεξίνπ, όπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νινήκεξνπ, ή 

ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ή ζηνπο Η/Τ θ.α. ηόηε αθνινπζνύλ όζα 

πξνβιέπνληαη από ην ζρέδην εθθέλσζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19 
 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ Δλεξγεηώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

εηζκηθνύ Κηλδύλνπ. 

 
Γηαδηθαζία εθθέλωζεο δηδαθηεξίνπ 

Α΄ΦΑΗ: ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο ν/ε δάζθαινο/α εθαξκόδεη ηα αλάινγα, γηα κέζα ζηελ 

ηάμε κέηξα αζθαιείαο. Πξέπεη ηα παηδηά λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θηλεζνύλ ειεύζεξα, 

γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα κέζα ζηελ ηάμε(νη ηζάληεο λα είλαη ζηα γαληδάθηα). 

 

Β΄ΦΑΗ: ΜΔΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβάληνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην εθθέλσζεο ηνπ δηδαθηεξίνπ. 

Ο/ε δάζθαινο/α βάδεη ζε γξακκή ηα παηδηά ,αλνίγεη ηελ πόξηα ηεο αίζνπζαο θαη πεξηκέλεη 

εθεί νδεγίεο από ηνλ ππεύζπλν αζθαιείαο ηνπ νξόθνπ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη όζν ην δπλαηόλ εζπρία ώζηε λα αθνύγνληαη νη 

νδεγίεο ζπληνληζκνύ θαη νξγάλωζεο. 

Όηαλ πάξεη ηελ άδεηα θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ έμνδν πνπ πξνβιέπεη ε ζήκαλζε ηεο 

αίζνπζαο. 

Αθνινπζεί ηε ζεηξά εθθέλσζεο ησλ αηζνπζώλ πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πξνηεξαηόηεηαο ηνπ 

θηηξίνπ. 

Δπηβιέπεη ώζηε ηα παηδηά λα θηλνύληαη ζηελ έμνδν κε ηνλ ηξόπν πνπ έρνπλ δηδαρζεί, 

γξήγνξα ,αιιά όρη ηξέρνληαο. 

Καηεπζύλεηαη ζηνλ νξηζκέλν ππαίζξην ρώξν όπνπ ζπγθεληξώλεη ην ηκήκα ηνπ. 

Κακία αίζνπζα δελ εθθελώλεηαη ρωξίο ηελ άδεηα θαη ηνλ ζπληνληζκό 

ηωλ ππεπζύλωλ αζθαιείαο. 

Σα ηκήκαηα πνπ ήδε βξίζθνληαη ζηελ απιή θαηεπζύλνληαη ζηνλ νξηζκέλν ρώξν 

ζπγθέληξσζεο. 

 

 

 

Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο: 

 

 

Αθόκε θαη κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, ππάξρεη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ αζθαιή 

εθθέλσζε ηνπ δηδαθηεξίνπ αξθεί λα γίλεη ζπληνληζκέλα. 

 
Γηα λα επηηεπρζεί απηό απαηηνύληαη: άξηζηε γλώζε ηνπ ζρεδίνπ, πηζηή εθαξκνγή 

θαη αξθεηή εμάζθεζε. 

Ο παληθόο ,ε βηαζύλε θαη νη αςπρνιόγεηεο ελέξγεηεο, είλαη νη θύξηνη ππεύζπλνη γηα ηα 

πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη όρη ην ίδην ην γεγνλόο . 

Χώρος ζσγκένηρωζης μαθηηών – εκπαιδεσηικών: ηο γήπεδο βόλεϊ- μπάζκεη ζηην  ασλή 

ηοσ ζτολείοσ.  
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6. Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο- Γηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. 

 
 Η ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο, ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

απξόζθνπηε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ θαη ηε ζπλερή πνηνηηθή ηνπ 

αλαβάζκηζε, απνηειεί ππνρξέσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ. 

 Πξνσζεί ηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο γηα θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλόηεηαο ησλ 

καζεηώλ θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα. Η πηζηή εθαξκνγή ηνπ από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο, ζα επηθέξεη θαη 

ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. 

 

 

Καιακπάθα : 19-10-2021 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 

 
 
 
 

 
Κνκπνγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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Δγθξίλεηαη 

Ο πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ 

 
 
 
 
 
 

Καξαζάλνο Γεκήηξηνο 

 

Ηκεξνκελία……………………………… 

Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

 
 
 
 
 
 

Σξηθάιεο Υξήζηνο 

 

Ηκεξνκελία…………………………………… 
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