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 Δζωηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας 

 Διζαγωγή  

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ (άξζξν 37, Ν.4692/2020) βαζίδεηαη ζε φζα 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ρνιείσλ 

θαη βαζίδεηαη ζηηο απνδεθηέο παηδαγσγηθέο αξρέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο θνηλφηεηαο. 

Ζ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηε ζρνιηθή δσή ζεκαίλεη απηφκαηα ηελ αλεπηθχιαθηε 

απνδνρή θαη ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ θαλνληζκνχ, ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 
Σύνηαξη, έγκπιζη και ηήπηζη ηος Κανονιζμού. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή/ηεο 

Γηεπζχληξηαο ηνπ ρνιείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεθαπεληακεινχο 

καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ/ηεο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, έρεη 

εγθξηζεί απφ ηνλ πληνληζηή /ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ 

ρνιείνπ καο, θαζψο θαη απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ξηα Δθπαίδεπζεο (άξζξν 37, Ν.4692/2020). 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο 

ηνπ γνλείο/θεδεκφλεο θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ρνιείνπ. Μηα ζπλνπηηθή κνξθή ηνπ δηαλέκεηαη θαη 

ζπδεηείηαη δηεμνδηθά κε φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο ηνπ ρνιείνπ. 

Ζ αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ρνιείνπ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ/ θεδεκφλσλ. 

 
 

1. Βαζικές αρτές και ζηότοι ηοσ Δζωηερικού Κανονιζμού Λειηοσργίας  

Σν ρνιείν απνηειεί κηα δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε θνηλφηεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

κειψλ ηνπ ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο αιιά κε ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Ο Καλνληζκφο, πεξηιακβάλεη φξνπο θαη θαλφλεο, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, νη νπνίνη αθελφο 

εκπεδψλνπλ ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ δηακνξθψλνπλ έλα 

παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ θιίκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απξφζθνπηε, κεζνδηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

2. Λειηοσργία ηοσ τολείοσ  

Ι. Διδακηικό ωπάπιο 

Ζ έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα δηαιείκκαηα 

θαζνξίδνληαη απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ. Σν 

δηδαθηηθφ έηνο νξίδεηαη απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ 

έηνπο. 

 

 
II. Πποζέλεςζη ζηο ζσολείο 

Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 

Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ε εμψπνξηα ηνπ ζρνιείνπ θιείλεη. Όζνη πξνζέξρνληαη κε 

θαζπζηέξεζε, γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε ζηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία, 



παξνπζηάδνληαη πξψηα ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο θαη ακέζσο κεηά εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε. 

ΙΙΙ. Παπαμονή ζηο ζσολείο 

Οη καζεηέο πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ακέζσο κφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη. 

Οη ζέζεηο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο. Αιιαγή ζέζεο επηηξέπεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

δηδάζθνληα θαζεγεηή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαλέλαο καζεηήο, απφ ηνπο πξνζειζφληεο ζην ζρνιείν, δελ 

επηηξέπεηαη λα απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Γελ επηηξέπεηαη  ε  θαηαλάισζε  θαγεηνχ, θαθέ  θαη  αλαςπθηηθνχ   ζηελ αίζνπζα  δηδαζθαιίαο. 

 
ΙV. Αποσώπηζη από ηο ζσολείο 

Οη καζεηέο/ξηεο ζε θακία πεξίπησζε δελ θεχγνπλ απφ ην ρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ρσξίο 

άδεηα. Μεηά ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ νη καζεηέο παξακέλνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κέρξη λα 

έξζνπλ ηα καζεηηθά ιεσθνξεία. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο γηα λα πξνζέιζεη ζην ρνιείν θαη λα 

παξαιάβεη ην παηδί ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν. 

Σέινο, εάλ θάπνηνο γνλέαο/θεδεκφλαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν λα πάξεη ην παηδί ηνπ πξηλ ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ. 



V.Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηος Σσολείος 

Σν ρνιείν καο εθαξκφδεη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΑΗΘ. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο (γλσζηέο φκσο εθ ησλ 

πξνηέξσλ) αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

φπσο επίζεο θαη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγή δηδαζθφλησλ/νπζψλ σο πξνο ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

 
VI. Αποςζίερ μαθηηών 

Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ επζχλνληαη εμ νινθιήξνπ νη 

θεδεκφλεο ηνπο. Οη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην ρνιείν γηα ηελ απνπζία ησλ παηδηψλ 

ηνπο. 

 
VII. Διαδικαζίερ ενημέπωζηρ μαθηηών, γονέων και κηδεμόνων 

Ζ ελεκέξσζε καζεηψλ, γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γίλεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ ηξφπσλ: 

• Ηζηνζειίδαο ηνπ ρνιείνπ. 

• Δλεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεακάησλ θ.ιπ. 

• Σειεθσληθά, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

• Μέζσ ηεο επίζθεςήο ηνπο ζην ζρνιείν ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, απφ ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, εκέξεο θαη ψξεο. 

 

 

3. τολική και Κοινωνική Εωή  

Ι. Φοίηηζη: 

Φξνληίδνπκε ψζηε ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα λα είλαη ηαθηηθή, ελεξγφο θαη ζπζηεκαηηθή.  

 
II. Σσολικοί σώποι 

Ζ ζπλεξγαζία φισλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα δηαηεξεζεί  έλα θαζαξφ θαη  επράξηζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηάιιειν γηα κάζεζε. Γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ νη καζεηέο: 

 έβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ θαζψο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

απιήο ηνπ ρνιείνπ. 

 Γελ ξππαίλνπλ ηνλ ζρνιηθφ ρψξν, δελ γξάθνπλ ζε ζξαλία θαη ηνίρνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαιάζηα 

απνξξηκκάησλ θαη θάλνπλ αλαθχθισζε ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο. 

 Γηαηεξνχλ ην ζξαλίν ηνπο θαζαξφ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, καζεηήο πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ. 

 
III. Διάλειμμα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/ξηεο θαινχληαη λα βγαίλνπλ ζηνλ αχιεην ρψξν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηνπο δηαδξφκνπο θαη λα κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ. 



ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο  νξίδνληαη απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ νη  πιένλ θαηάιιεινη ρψξνη 

γηα ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ/ξηψλ. 

Σν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ, αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ρξφλνο 

ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθψλ αλαγθψλ (θαγεηφ, λεξφ, ηνπαιέηα). Οη καζεηέο/ξηεο  αιιειεπηδξνχλ, παίδνπλ 

αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία αληηκεησπίδνπλ, απεπζχλνληαη ζηνλ εθεκεξεχνληα 

εθπαηδεπηηθφ πνπ βξίζθεηαη εθεί. 

 
IV. Εμθάνιζη 

Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εππξέπεηα.  

 
V. Σςμπεπιθοπά - Δικαιώμαηα – Υποσπεώζειρ 

Ο Διεςθςνηήρ 

 Δίλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ 

ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ. 

 Δλεκεξψλεη ηνλ χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο 

εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

 πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ 

θαη ησλ καζεηψλ θαη είλαη ππεχζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο πεηζαξρίαο. 

 Λακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ηελ θαιή ρξήζε 

ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζε πεξίπησζε 

θζνξάο. 

 
Οι εκπαιδεςηικοί 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. ην έξγν ηνπο πεξηιακβάλεηαη ε 

εθπαίδεπζε −δηδαζθαιία, κάζεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί 

νθείινπλ λα: 

 Γηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ καζεηψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη θαηά ηηο 

ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη εθδξνκέο. 

 Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε επγέλεηα, θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπο. 

 πκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο 

αηζζήκαηα αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο λα απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα βνήζεηα 

φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηπρφλ πξφβιεκα. 



 Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε δεκνθξαηηθφ πλεχκα, ηζφηηκα θαη δίθαηα θαη λα κελ θάλνπλ 

δηαθξίζεηο ππέξ ή ζε βάξνο νξηζκέλσλ καζεηψλ. 

 Καιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ’ απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 Γηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα δηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ EE θαη ησλ ηειερψλ 

ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

 Αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά 

ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

 Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο 

θαη ζπιινγηθφηεηαο. 

 Δίλαη ζπλεπείο ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

καζεκάησλ. 

 πλεξγάδνληαη κε ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα, ηνπο γνλείο θαη ηνπο αξκφδηνπο ΔΔ γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ. 

 πκβάιινπλ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηάμε θαη ην ρνιείν. 

 Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο  ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο 

επηζηήκεο ηεο αγσγήο.  

 Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο, ζπλερνχο θαη ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε, ηε 

δηαγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθφ ήζνο, ζεβαζκφ ζην 

εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηε ζρνιηθή 

πεξηνπζία, θαζψο θαη ζηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνο βίαο, ιεθηηθήο, 

ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο ή άιιεο κνξθήο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα: 

 Απνδίδνπλ ζεβαζκφ, κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Απνδέρνληαη πσο θάζε κάζεκα έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε παηδεπηηθή αμία θαη απνδίδνπλ ζην 

θαζέλα ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή. 



 Τπνζηεξίδνπλ θαη δηεθδηθνχλ ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο δίλεη ε λνκνζεζία, ζπκβάιινληαο ζηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ απνθάζεσλ. 

 πκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ, ζπκπεξηιεπηηθνχ, 

επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ. 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε φισλ. Αλ 

πξνθαιέζνπλ θάπνηα βιάβε-δεκηά, απηή πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ/ηελ ππαίηην/α. 

 Δπηδηψθνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ε αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ε ζπλεηή ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ. 

 Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν, αθνινπζψληαο δηαδνρηθά ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. πδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε απηφλ πνπ έρνπλ ηε δηαθνξά. 

2. Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο ή ζηνλ χκβνπιν ρνιηθήο Εσήο. 

3. Απεπζχλνληαη ζηνλ/ζηε Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηα. 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο ή θαη 

ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αληηδξνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ  ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

θαζεκεξηλή παηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα, ζεβφκελνη ην 

δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ/ξηψλ γηα κάζεζε. 

 Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο θαζεγεηέο/ξηεο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη δεηνχλ ηε βνήζεηά 

ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην ζηελ ήξεκε, 

απνδνηηθή ζρνιηθή δσή θαη πξφνδφ ηνπο. 

 Όηαλ ππάξρεη αλάγθε, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, κέζσ ησλ ηειεθψλσλ ηνπ 

ρνιείνπ, αθνχ δεηήζνπλ άδεηα. 

 ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο ρνιείνπ 

αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη 

εππξέπεηα. 

 Σα ζρνιηθφ βηβιίν είλαη πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα, παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηελ πνιηηεία θαη δελ 

πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. 

 
VΙ. Άλλα θέμαηα 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Ζ ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ζπλνκηιία, βηληενζθφπεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε εληφο 

ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ – θηεξίσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ – απαγνξεχεηαη. 

 To θάπληζκα, ε ιήςε αιθνφι θαη ε ρξήζε άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ είλαη 

θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

απαγνξεχνληαη. 



VIΙ. Παιδαγωγικόρ έλεγσορ 

H αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο δηαδηθαζίαο 

αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεηηθνχ θαη πγηνχο 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 πξναγσγή αηκφζθαηξαο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο 

 απαγφξεπζε ηεο βίαο 

 δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα απνηξέπεη ηνλ εθθνβηζκφ 

 θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

 πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

 ζχλδεζε ηνπ ρνιείνπ κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή 

 πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ. 

Αξθεηέο φκσο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο/ξηεο πξνβαίλνπλ ζε κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο 

ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Σα ζέκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην 

ρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, 

ηνλ/ηε χκβνπιν ρνιηθήο δσήο, ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη ηνλ/ηε πληνληζηή/ξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε 

θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

 
VIII. Σσολικέρ Δπαζηηπιόηηηερ 

Σν ρνιείν νξγαλψλεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, εληφο θαη εθηφο ρνιείνπ πνπ ζηφρν έρνπλ ηε ζχλδεζε 

ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, θαη γη’ απηφ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

ζρεδηαζκφο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε παηδαγσγηθά θξηηήξηα. Μέζα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηα 

παηδηά εκπινπηίδνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνθηνχλ 

δεμηφηεηεο δσήο, επαηζζεηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο θαη 

θάλνπλ πξάμε φζα καζαίλνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζηα Δξγαζηήξηα 

Γεμηνηήησλ. Σν ρνιείν επηδηψθεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηηο επεηεηαθέο, κνξθσηηθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 



 

4. Δπικοινωνία και σνεργαζία Γονέων/Κηδεμόνων-τολείοσ  

Ι. Σημαζία ηηρ επικοινωνίαρ και ηηρ ζςνεπγαζίαρ Σσολείος-οικογένειαρ 

 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην ρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ αγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε, ζπκκεηέρνληαο ζηηο 

ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ρνιείν. Θεσξείηαη απηνλφεηε ε ζηελή ζπλεξγαζία 

θαη επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα ηνπ 

ρνιείνπ ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ. 

 
II. Σύλλογορ Γονέων και Κηδεμόνων 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θάζε ρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ χιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηφλ. Ο 

χιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα, ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ ρνιείνπ, αιιά θαη κε ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 
III. Σσολικό Σςμβούλιο 

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, ν εθπξφζσπνο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηξεηο εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηνπο. 

Έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, ε θαζηέξσζε ηξφπσλ επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ 

θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

IV. Η ζημαζία ηηρ ζύμππαξηρ όλων 

Έλα αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ, ζπκπεξηιεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε 

ζχκπξαμε φισλ, καζεηψλ/ξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, Γηεπζπληή/ξηαο, πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 



 5: Πολιηική ηοσ τολείοσ για ηην προζηαζία από πιθανούς κινδύνοσς  

Ι. Ανηιμεηώπιζη έκηακηων αναγκών 

Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ξηα ηνπ ρνιείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ ρνιείνπ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, θαλέλα παηδί δελ απνρσξεί απφ ην ρνιείν κφλν ηνπ. Σα παηδηά 

παξαδίδνληαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη θπζηθά 

θαηλφκελα, επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ 

Κηλδχλνπ ηνπ ρνιείνπ, κε ηελ πινπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Δπίζεο, ν/ε Γηεπζπληήο/ξηα ελεκεξψλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, θαζψο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, γηα ηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 

Σέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο, Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο νθείινπλ 

λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη 

θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΤ, ΤΠΑΗΘ, Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο. 

 

 
II. Χώπορ ζςγκένηπωζηρ ζε πεπίπηωζη ανάγκηρ 

 

      ηνλ λφηην αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (ρψξνο γεπέδνπ) 

 

III. Ειδικό ζσέδιο αποσώπηζηρ λόγω έκηακηων ζςνθηκών 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη θαηαξηηζηεί ζρέδην δηαθπγήο 

θαη πξνο ηνχην πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθά αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. 

 

 6: Δζωηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας- Γιαδικαζίες διαζθάλιζης ηης εθαρμογής ηοσ  

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο  θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζε ηνπ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο, ψζηε λα έρεη πιεξφηεηα, γεληθή 

απνδνρή θαη εθαξκνγή, απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 



ρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

θαη ην φξακά ηνπ. 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Ο θαλνληζκφο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξνο ελεκέξσζή ηνπο. 

 

  Οθηψβξηνο 2021 

Ζ Γηεπζχληξηα 

 

 

 

                                                                   Υαξηηίλε Φσηνπνχινπ 
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