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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Εισαγωγή
Το κείμενο αυτό φιλοδοξούμε να βοηθήσει όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής μας
κοινότητας να πραγματώσουν τον κοινό μας στόχο που είναι η πρόοδος των μαθητών και η
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Γι' αυτό το λόγο τίθεται προς συζήτηση και έγκριση από
γονείς και μαθητές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τήρησή του δεν είναι απόρροια επιβολής,
αλλά αποδοχής. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό
παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον
δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο37,Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την
πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται
στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του
Γυμνασίου Γενισέας και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη
αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του
δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου. Επιπλέον,
έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του
Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 37,Ν.4692/2020).
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους
τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του
διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου.
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων.
Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από
τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να
συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών
λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων
του.
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1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία
των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της
προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.
Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών,
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός
εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα
παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική
λειτουργία του.
Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:
 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας.
 Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των
άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
 Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη
συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και
εργασίας.

2. Λειτουργία του Σχολείου
Ι. Διδακτικό ωράριο
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα
καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30 η Ιουνίου του
επόμενου έτους. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Το
σχολείο λειτουργεί 8:20 π. μ.-14:10 μ. μ. σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
II. Προσέλευση στο σχολείο
1. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα και να
παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε
εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 08.00 π. μ.
2. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρίστανται χωρίς συμμετοχή στην προσευχή.
3. Πριν από την προσευχή κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στις τάξεις του σχολείου.
4. Μετά την πρωινή συγκέντρωση όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, παρουσιάζονται πρώτα
στο γραφείο της Διεύθυνσης. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη
του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται οπωσδήποτε απών
και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να
παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.
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ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο
1. Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
2. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν
μαθητή παρά μόνον κατά την κρίση του διδάσκοντος.
3. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
4. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. Κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν
επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.
5. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ, ροφήματος σοκολάτας και αναψυκτικού στην
αίθουσα διδασκαλίας. Δεν πρέπει να τριγυρνούν οι μαθητές με τις τυρόπιτες και τους χυμούς
στους διαδρόμους και στα σκαλοπάτια.
6. Επιτρέπονται μόνο το νερό και τσάι και όταν είναι άρρωστοι .
7. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές. Οι
μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο.
8. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του διδάσκοντος στην τάξη, ο πρόεδρος ή ο απουσιολόγος του
τμήματος ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου και οι υπόλοιποι μαθητές παραμένουν
στην αίθουσα χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.
9. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία
εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).
10. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή
λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων.
Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί
να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία.
11. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της
παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να
απομακρύνει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη
διαδικασία.
12. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει ακραία συμπεριφορά και δεν συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις του διδάσκοντος , απομακρύνεται από την αίθουσα, (με συνοδεία απουσιολόγου
ή προέδρου του τμήματος) και πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά
αντίρρηση.
13. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες,
φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα.
14. Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν
από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας.
15. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να
κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για
λόγους καλής λειτουργίας του Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των παιδιών.
16. Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις
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διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να
προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη
διδακτική ενότητα.
17. Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους.
Γι’ αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτωμάτων τους.
ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων
χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού
ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και
να παραλάβει το παιδί του, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη
λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου.
V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου
Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του
ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες
(γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή
διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.
VI. Απουσίες μαθητών
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι
κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία
των παιδιών τους. Ειδικότερα
1) Για να έχει δικαίωμα ένας μαθητής να λάβει μέρος στις εξετάσεις η φοίτησή του πρέπει
να είναι επαρκής.
2) Η φοίτηση θεωρείται επαρκής, όταν ο μαθητής έχει μέχρι εκατόν δέκα τέσσερις (114)
απουσίες.
3) Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες και μη καταχωρημένες οι απουσίες
μαθητών που οφείλονται:
 Σε μη έγκαιρη (8:20 π. μ.) προσέλευση στο σχολείο την πρώτη διδακτική ώρα.
 Σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας.
 Σε αυθαίρετη απομάκρυνση από το σχολείο.
 Σε ομαδική αποχή από τα μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο.
 Σε άρνηση μαθητή να προσέλθει στο μάθημα της γυμναστικής προφασιζόμενος
διάφορους λόγους, που δεν πείθουν τον διδάσκοντα ή όταν προσέρχεται χωρίς την
απαραίτητη αθλητική ενδυμασία.
 Σε παιδαγωγικό έλεγχο που συνεπάγεται ωριαία απομάκρυνση του μαθητή από την
τάξη εκ μέρους του διδάσκοντος ή σε ημερήσιες και πολυήμερες απομακρύνσεις από
το σχολείο, που τις επιβάλλει η Δ/νση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων.
4) Αν υπάρχει δήλωση γονέων για συμμετοχή του μαθητή σε εκδρομή και παρ' όλα αυτά ο
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5)

6)

7)

8)
9)
10)

μαθητής απουσιάζει από την εκδρομή, τότε καταχωρούνται απουσίες.
Αν δεν υπάρχει δήλωση των γονέων, οι μαθητές που δε συμμετέχουν στην εκδρομή,
προσέρχονται κανονικά στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν καταχωρίζονται
απουσίες.
Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την
απουσία των μαθητών και να πληροφορείται τους λογούς της απουσίας τους με κάθε
πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του
σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρία έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες, ο
εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους
γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με
επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του
σχολείου.
Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή το κινητό τηλέφωνο τους .
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί
στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα.
Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερησίου προγράμματος
(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς
την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται
ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

VII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων
Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:
 Ιστοσελίδας του Σχολείου.
 Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο
Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες.

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή
Ι. Φοίτηση:
Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και
υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής
φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την
πρόοδό τους.
II. Σχολικοί χώροι
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 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειστές.
 Ο κάθε διδάσκων έχει ένα προσωπικό κλειδί με το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανοίγει
οποιαδήποτε αίθουσα.
 Με το χτύπημα του κουδουνιού οι διδάσκοντες οδεύουν έγκαιρα προς τις αίθουσες και
εισέρχονται μαζί με τους μαθητές σ' αυτές.
 Μετά το πέρας του μαθήματος και το χτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα ο διδάσκων
φροντίζει, ώστε οι μαθητές να ανοίγουν τα παράθυρα, για να αεριστεί η αίθουσα, και στη
συνέχεια όλοι οι μαθητές να βγουν στο προαύλιο. Επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στους
εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας.
 Τελευταίος βγαίνει ο διδάσκων, ο οποίος και κλειδώνει την πόρτα, αφού πρώτα σβήσει τα
φώτα.
 Ο διδάσκων της τελευταίας ώρας έχει την υποχρέωση να κλείνει τα παράθυρα, τα φώτα και
την πόρτα της αίθουσας.
 Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία.
Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους
τού Σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στα εργαστήρια (Φυσικής και Πληροφορικής,) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται
χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη
προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με
σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου.
Σε κάθε περίπτωση συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των υπευθύνων καθηγητών.
Κανονισμός Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 Ουδέποτε οι μαθητές βρίσκονται στα εργαστήριο χωρίς τους διδάσκοντες.
 Δε θέτουν σε λειτουργία τους Η/Υ χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.
 Καταλαμβάνουν την καθορισμένη από τον διδάσκοντα θέση.
 Δε χρησιμοποιούν δικές τους εξωτερικές μονάδες (cd, flash, κλπ) με προγράμματα ή αρχεία.
 Δεν επεμβαίνουν στη σύνδεση του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 Σέβονται το χώρο και την ασφάλεια των μηχανημάτων.
 Οι εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας, όταν χρησιμοποιούν το εργαστήριο, είναι υπεύθυνοι και
υπόλογοι για την αρτιότητα του υλικού.


ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η οποία προσφέρεται από τους
υπευθύνους καθαρισμού του σχολείου. Οι υπεύθυνοι καθαρισμού υποχρεούνται να εκτελούν
9

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

καθημερινά το έργο που τους έχει ανατεθεί:
 Σκουπίζουν, καθαρίζουν όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τον
περίβολο του σχολείου, την αίθουσα εκδηλώσεων, το γραφείο του Δ/ντή, των καθηγητών, τις
τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις
καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των καθηγητών, τα βιβλία, τους βιβλιοστάτες,
τα τζάμια κ.λπ.
 Το σφουγγάρισμα των δαπέδων των διαδρόμων γίνεται καθημερινά.
 Το σφουγγάρισμα των αιθουσών σίγουρα δύο φορές την εβδομάδα.
 Οι τουαλέτες καθαρίζονται καθημερινά και πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία δύο και τρεις
φορές την ημέρα, εάν χρειαστεί.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης
στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και
συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ.
διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του
παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις
εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη
της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί
ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Υποχρέωση του σχολείου
και της πολιτείας είναι η παροχή στους μαθητές κατάλληλων χώρων και υποδομών αλλά και οι
μαθητές θα πρέπει :
 Να δείχνουν υψηλό αίσθημα ευθύνης σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.
 Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον
της αυλής του Σχολείου.
 Να διατηρούν καθαρούς τους χώρους
αιθουσών , εργαστηρίων, χώρων υγιεινής,
αμφιθεάτρου, γηπέδων και της αυλής του σχολείου.
 Να αναφέρουν στη Διεύθυνση φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα.
 Να προστατεύουν το κτήριο, τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα, τα όργανα και κάθε υλικό.
 Να διατηρούν το θρανίο τους καθαρό σε άριστη κατάσταση, να μην γράφουν σε θρανία και
τοίχους και να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
 Να φροντίζουν να μη ρυπαίνουν, αλλά να ομορφαίνουν τις τάξεις, τους διαδρόμους και τις
εξωτερικές όψεις του κτιρίου, εξωραΐζοντας ταυτόχρονα και την... καθημερινότητά μας!
 Τα 5μελή συμβούλια των τάξεων, το 15μελές και οι καθηγητές, έχουν την ευθύνη διατήρησης
της καθαριότητας στους χώρους.
 Να γνωρίζουν ότι μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά:
o Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων.
o Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη Διεύθυνση και
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o Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς. Η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον
κηδεμόνα του.
III. Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο,
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να
μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.
Οι μαθητές οφείλουν να υπακούν στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού
κλειδώσει την αίθουσα.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον
κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών.
Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος
ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα).
Οι μαθητές/ριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή
δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται
εκεί.
IV. Εμφάνιση
Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να
αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης. Οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.
V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
Ο Διευθυντής
 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των
χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις
εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή
των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 Συμβάλλει
στη
δημιουργία
κλίματος
δημοκρατικής
συμπεριφοράς
των
διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους
διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής
αλληλεγγύης.
 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή
χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε
περίπτωση φθοράς
Οι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η
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εκπαίδευση − διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική
ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα
της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους
αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:
1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον
πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους
σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής,
με την καθοδήγηση των "Συντονιστές/στριες Εκπ/κου Έργου" και των στελεχών της διοίκησης
της εκπαίδευσης.
2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο
προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και των Σχολικών Συμβούλων.
3. Προβάλλουν στους μαθητές τους αποσπάσματα ταινιών ή ταινίες εγκεκριμένες από το Ι.Ε.Π ή
κατόπιν έγκρισης του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν
σ` αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
5. Διαχειρίζονται και διαφυλάττουν προσωπικά δεδομένα των μαθητών του σχολείου.
6. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις
και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
7. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις
αποφάσεις, τις οδηγίες, και τις εγκυκλίους. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του
σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
8. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την
πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική
ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον
προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν
τους συναδέλφους τους, όταν χρησιμοποιούν μαθητές για πρόβες (εθνικές επέτειοι,
εκδηλώσεις μουσικής κ.α.)
9. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους,
εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των
μαθημάτων.
10. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για
θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα
αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
11. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
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12. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς
σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και
φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
13. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της
προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο
σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
14. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη,
ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
15. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το
Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Οι μαθητές/μαθήτριες
Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο
εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική
περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής,
σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:
1. Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής
κοινότητας.
2. Οι μαθητές θα πρέπει να απευθύνονται στον πληθυντικό στους εκπαιδευτικούς και όχι με
τα μικρά τους ονόματα ή τα επίθετά τους.
3. Οι μαθητές θα πρέπει να δείχνουν σεβασμό τους συμμαθητές τους.
4. Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν
στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
5. Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας
στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
6. Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού,
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
7. Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
8. Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν
προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
9. Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση
ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
10. Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά
τα παρακάτω βήματα:
 Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής
Ζωής.
 Απευθύνονται στη Διευθυνση του Σχολείου.
11. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και
σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
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12. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην
καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι
το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
13. Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη
βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην
ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
14. Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων
του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
15. Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου
ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και
ευπρέπεια.
16. Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και
δεν πρέπει να καταστρέφεται.
Έλεγχος και Υποχρεώσεις














Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές τους.
Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να τις διέπει ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η
ευγένεια.
Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην
κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ούτε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι
που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
Οι μαθητές μπορούν σε περιπτώσεις ανάγκης επικοινωνίας με τους γονείς τους να
χρησιμοποιούν το τηλέφωνο που υπάρχει στη Δ/νση του σχολείου.
Και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός
λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (καθηγητές και μαθητές) κατά το χρόνο
λειτουργίας του σχολείου, σε κάθε χώρο του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές προς τους
συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος
σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου καθώς και αλληλεγγύη.
Η απρεπής συμπεριφορά του μαθητή/-τριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση βίας
από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται
αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά
περίπτωση από τον Διευθυντή τού Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων,
σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι
προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην
καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι
το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
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Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά πάσης
φύσεως άσεμνου περιεχομένου.
Η εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και ευπρεπής.
Οι μαθητές θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε η ενδυμασία τους να είναι καθαρή.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αθλητικό υλικό χωρίς την άδεια των Γυμναστών
και πέραν των γηπέδων.
Οι μαθητές οι οποίοι δανείζονται όργανα από το Σχολείο οφείλουν να τα φροντίζουν και
να μην προκαλούν φθορές σε αυτά. Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί από μαθητές σε
όργανα που δανείσθηκαν βαρύνει οικονομικά τους ίδιους.
Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των διδασκόντων,
σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

VΙ. Άλλα θέματα
Επισημαίνεται ότι:
Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός
των σχολικών χώρων– κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται.
To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές
για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η
παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών
παιδαγωγικών μέτρων.
Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας
Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων, κινητού τηλεφώνου ή
άλλων αντικειμένων αξίας που οι μαθητές τυχόν φέρουν μαζί τους.
Προσωπικά δεδομένα
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή
συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού
υλικού των παιδιών τους.
Ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η κατάθεση του Ατομικού
Δελτίου Υγείας.
Λειτουργία Κυλικείου
Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να
διατίθενται στα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των
μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε
θέματα υγιεινής διατροφής. Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και λαχανικά εποχής
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(αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά
(γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα,
μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο
VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας
αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και
υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:
 Προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης
 Απαγόρευση της βίας
 Δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό
 Καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας
 Προώθηση της συνεργατικής μάθησης
 Σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή
 Προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.
Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε παρεκλίνουσες
συμπεριφορές σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου μας .
Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο
Σχολικής ζωής, τη Δνση της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη
Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή
παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε
απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των
δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.
Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές/ριες να
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την
ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και
της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του
εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα
με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.
Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους
όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην
εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται
σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
VIII.

Σχολικές Δραστηριότητες
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Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο έχουν τη
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του
σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά
κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν
τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή,
αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά
θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα
μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το
Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των
μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές ,αθλητικές εκδηλώσεις. Το Σχολείο
οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και
κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την
απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι
ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά
προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των
μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες,
αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.
 Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις
επετειακές - μορφωτικές - πολιτιστικές - αθλητικές –ενημερωτικές εκδηλώσεις, που
οργανώνει το Σχολείο.
 Για τη συμμετοχή του μαθητή σε κάθε εξωδιδακτική απασχόληση απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα.
 Οι σχολικές εκδρομές, οι σχολικοί περίπατοι, οι αθλητικές και οι άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θεωρούνται ως σχολικός
χρόνος. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται μετά την επιστροφή των μαθητών και
μπορούν να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από τη Δ/νση ή το Σύλλογο Διδασκόντων
 Εάν κάποιοι μαθητές δεν συμμετέχουν σε εκδρομές/μετακινήσεις του σχολείου, τότε
παραμένουν στο σχολείο, προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο
ωρολόγιο πρόγραμμα .
 Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση όπου τα παιδιά συμμετέχουν με την ιδιότητα των
μαθητών/τριών του σχολείου πρέπει να υπάρχει έγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου και
των Διδασκόντων του Συλλόγου.
 Αν η μετακίνηση γίνεται με μεταφορικό μέσο, είναι απαραίτητη η άδεια του γονέα/κηδεμόνα,
η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές/τριες.
Εφόσον η δήλωση είναι αρνητική, ο μαθητής/τρια δεν συμμετέχει και δεν καταχωρίζονται οι
απουσίες του/της.
Γιορτές
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται κανονικά στο σχολείο και, αφού οι μαθητές
εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας, καταγράφονται οι απόντες. Οι απόντες καταγράφονται και
μετά το πέρας της γιορτής.
Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από
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όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
Παρελάσεις
Η συμμετοχή του σχολείου στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου και της 4ης
Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική. Για τον απαιτούμενο αριθμό καθώς και ποιοι μαθητές και μαθήτριες
θα παρελάσουν κάθε φορά είναι αρμόδιοι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου
Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας
Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που
δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες
των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο
ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να
παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας
στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή
συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τη Δνση του
Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.
 Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων.
Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της
μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να
είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο
μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι
ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό
Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις τού Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το
παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη
του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση
των Γονέων προς το Σχολείο και τον δάσκαλο.
Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις
ενημερωτικές-παιδαγωγικές
συγκεντρώσεις
που
οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού
σχολικού έτους, καθώς και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για να
είναι η λήψη αποφάσεων όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική.
 Ενημέρωση και υποχρεώσεις Γονέων/Κηδεμόνων


Ο Γονέας/Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή
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αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα, που μπορεί να επηρεάζουν
την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς/Κηδεμόνες τους τις
γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους.
Οι Γονείς/Κηδεμόνες ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των
παιδιών τους.
Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών, που δεν
προσέρχονται έγκαιρα (8:20 π. μ.), ανήκει στους Γονείς/Κηδεμόνες .
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μαθητής δεν προσέρχεται στο σχολείο ο
Γονέας/Κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση του σχολείου.
Στο τέλος του πρώτου τετράμηνου και μετά την καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας
καλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και τους επιδίδεται ο ατομικός
έλεγχος προόδου του μαθητή.
Κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία ημέρα την εβδομάδα να δέχεται Γονείς/Κηδεμόνες
μαθητών. Ο ορισμός της ημέρας ανακοινώνεται στην αρχή του έτους από τους διδάσκοντες
στους μαθητές τους.
Σε περίπτωση που μαθητής επιφέρει φθορά στη σχολική περιουσία, κινητή και ακίνητη, αυτή
θα κοστολογείται και ο Γονέας/Κηδεμόνας οφείλει να καταθέσει στη σχολική επιτροπή το
κόστος της αποκατάστασης.

II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο
Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε
αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Δνση , τον Σύλλογο
Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου.
III. Σχολικό Συμβούλιο
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος
Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με
απόφαση του Συμβουλίου τους.
Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε
πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των
μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.
IV. Η σημασία της σύμπραξης όλων
Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη
σύμπραξη όλων − μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης – για να επιτύχει στην αποστολή του.
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5. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους
Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.
Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα
παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς
και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη
Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων – επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί,
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες
οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε
αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης
Οι μαθητές συγκεντώνονται στα γήπεδα μπάσκετ – πετοσφαίρισης μακριά από καλώδια και
συρματοπλέγματα
III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο
διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής
του
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους/τις μαθητές/ριες, τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο
τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της
εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να
οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν
προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Δνση και τον
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την
εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο
κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή
τους. Ο κανονισμός ενέχει τη μορφή "συμβολαίου" και ως εκ τούτου "προσυπογράφεται" από
όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας (Διευθυντή - εκπαιδευτικούς -γονείς- μαθητέςεκπρόσωπο του Δήμου), τα οποία δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη τήρησή του.
ΓΕΝΙΣΕΑ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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