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1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ 
Το Σχολείο αποτελεί μια δθμοκρατικά οργανωμζνθ κοινότθτα που διαςφαλίηει τθ 
ςυνεργαςία των μελϊν του χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ αλλά με αμοιβαίο 
ςεβαςμό και αποδοχι τθσ προςωπικότθτασ κάκε μζλουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  
Ο Εςωτερικόσ  Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου δεν υποκακιςτά τθν ιςχφουςα  
νομοκεςία για τθ λειτουργία του ςχολείου, αλλά είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνοσ με 
αυτιν και με αυτι ςτοιχίηεται ςε όςα κζματα δεν περιλαμβάνει ρθτά ςτθ 
κεματολογία του. 
Ρεριλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, οι οποίοι 
αφενόσ εμπεδϊνουν τθ δθμοκρατικι λειτουργία του ςχολείου και αφετζρου 
διαμορφϊνουν ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν 
απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. 
 
Μζςω των όρων και κανόνων του Κανονιςμοφ του Σχολείου επιδιϊκεται: 

 Η εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ όλων των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Η διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων που λειτουργοφν υπεφκυνα, ςζβονται τισ 

ελευκερίεσ των άλλων και ςυνεργάηονται αρμονικά μεταξφ τουσ. 

 Η κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν 

απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Η διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε μακθτι/τριασ, αλλά και όλων των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Η δθμιουργία εφρυκμων, ευχάριςτων και αποδοτικϊν ςυνκθκϊν 

διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και εργαςίασ 

 
 

2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ 
Η ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του Υποχρεωτικοφ Ρρογράμματοσ και του 
Ολοιμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ αντικειμζνου 
κακϊσ και θ ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και αποφάςεισ του Υ.ΡΑΙΘ. 
 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 Το Σχολείο εφαρμόηει το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται τθν 
εκπαιδευτικι νομοκεςία και εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με 
ευκφνθ  τθσ Διευκφντριασ.  

 Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι 
ζκτακτεσ (γνωςτζσ όμωσ εκ των προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο 
Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 
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 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ  ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 υποδοχι των μακθτϊν ςτο ςχολείο: 08:00- 08:15 

 ζναρξθ 1 θσ διδακτικισ περιόδου: 08:15  

 λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν: 13:15 (εξάωρο) 
 
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (μόνο για τουσ μακθτζσ του ςχολείου που 

ςυμμετζχουν ςτο Ολοιμερο) 

 ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Ρρογράμματοσ: 13:20 

 λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Ρρογράμματοσ: 15:00 
 
 ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ:  07:15ϋ – 08:00 (45ϋ) 

 

  ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΩΝ  

ΠΡΩΙΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 08:00- 08:15        ( 15ϋ Υποδοχι μακθτϊν) 

 08:15- 09:40        ( 85ϋ 1θ διδακτικι περίοδοσ) 

 09:40- 10:00        ( 20ϋ Διάλειμμα ) 

 10:00- 11:30        ( 90ϋ 2θ διδακτικι περίοδοσ) 

 11:30- 11:45        ( 15ϋ Διάλειμμα) 

 11:45- 12:25        ( 40ϋ 5θ ϊρα ) 

 12:25- 12:35        ( 10ϋ Διάλειμμα) 

 12:35- 13:15        ( 40ϋ 6θ ϊρα) 
 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 13:15- 13:20      (  5ϋ Διάλειμμα) 

 13:20- 14:00      (40ϋ Φαγθτό – Ξεκοφραςθ) 

 14:00- 14:15      (15ϋ Διάλειμμα ) 

 14:15- 15:00      (45ϋ Μελζτθ-Ρροετοιμαςία) 
 
 
 

 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΪΝ 
 
Η ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν 
εφρυκμθ λειτουργία του Σχολείου γενικότερα, είναι δε μαηί με τθν υπθρεςία των 
εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν ο μθχανιςμόσ εκείνοσ που προςτατεφει τθν 
αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του προςωπικοφ του Σχολείου.  
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             Προςζλευςη-Τποδοχή των μαθητών /τριών ςτο ςχολείο: 08.00- 08.15. 

 Οι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ, υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
ςτθν είςοδο του Σχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. 

 Για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι 
λειτουργία του προγράμματοσ μετά το θχθτικό ςιμα (κουδοφνι) ςτισ 8.15 
κλείνει θ  κφρα ειςόδου-εξόδου των μακθτϊν και παραμζνει κλειδωμζνθ  
κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του Ρρωινοφ και Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ του Σχολείου.  

 Δεν επιτρζπεται θ  αδικαιολόγθτθ  και  ςυςτθματικι κακυςτζρθςθ  
μακθτϊν/τριϊν.  Με ευκφνθ  των γονζων,  οι μακθτζσ προςζρχονται 
εγκαίρωσ ςτο Σχολείο. Σε περίπτωςθ που μακθτισ/μακιτρια προςζρχεται 
ςυςτθματικά  και χωρίσ αιτιολογία με κακυςτζρθςθ δε ςζβεται τουσ κανόνεσ 
λειτουργίασ του Σχολείου ,παρεμποδίηει το  εκπαιδευτικό   ζργο και 
ενθμερϊνεται άμεςα θ οικογζνεια του/τθσ. 

 Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν 
παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. Η 
είςοδοσ γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολείο κα πραγματοποιείται κατόπιν 
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με τθ Διευκφντρια του Σχολείου  και 
προγραμματιςμζνθσ ςυνάντθςθσ μαηί τθσ. 

 
 
             Λήξη υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχώρηςη μαθητών/τριών: 13.15 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ   αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, προσ αποφυγι 
ςυγχρωτιςμοφ,  κα τοποκετοφνται, εκτόσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ,   κϊνοι 
οριοκζτθςθσ  χϊρου, ο οποίοσ δε κα παραβιάηεται από τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ.  

 Οι μακθτζσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ 
των μακθμάτων . 

 Ο/θ εφθμερεφων/ουςα εκπαιδευτικόσ   ανοίγει και τα δφο φφλλα τθσ 
κεντρικισ ειςόδου και οι γονείσ παραλαμβάνουν τα παιδιά τουσ από τον 
εκπ/κό, που διδάςκει τθν τελευταία ϊρα ςτθν τάξθ. Είκιςται κατά τθν 
αποχϊρθςθ να προθγοφνται οι μακθτζσ των μικρότερων  τάξεων. 

 Οι μακθτζσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι τουσ 
περιμζνουν τον κθδεμόνα τουσ, ακόμα και αν αυτόσ κακυςτεριςει και δε 
φεφγουν ποτζ από το ςχολείο αςυνόδευτοι. 

 Πςοι από τουσ μακθτζσ αποχωροφν χωρίσ ςυνοδεία γονζων-κθδεμόνων, 
πρζπει  να  ζχουν προςκομίςει ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ Υπεφκυνθ Διλωςθ των 
γονζων– κθδεμόνων τουσ. 

 Αν παρουςιαςτεί  ζκτακτθ ανάγκθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ μακθτι/τριασ     
(π.χ λόγω αςκενείασ)κατά τθ διάρκεια του Ρρωινοφ ι του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ,  ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ ο οποίοσ παραλαμβάνει 
το τζκνο του από το Σχολείο υπογράφοντασ τθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ 
πρόωρθσ αποχϊρθςθσ. 
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 Στο τζλοσ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ οι μακθτζσ που είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αυτό αποχωροφν , ςφμφωνα με τθν ϊρα αναχϊρθςθσ που 

ζχουν δθλϊςει οι γονείσ-κθδεμόνεσ τουσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, 

δθλαδι ςτισ 15:00.  

 Οι μεταφερόμενοι μακθτζσ με ταξί,  περιμζνουν ςτο προαφλιο ζωσ τθν 

παραλαβι τουσ από τον υπεφκυνο οδθγό ταξί. 

 Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ 

Ρρωινοφ ι του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ  του Σχολείου ανικει 

αποκλειςτικά ςτουσ γονείσ-κθδεμόνεσ. Κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν προςζλευςθ 

των ςυνοδϊν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν που 

ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμά τουσ. 

 

 

3. ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
 ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 Η φοίτθςθ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, είναι 
υποχρεωτική. Η ςυμμετοχι τουσ οφείλει να είναι τακτικι, ενεργόσ και 
ςυςτθματικι. Η ελλιπισ φοίτθςι τουσ, και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, 
δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδό τουσ.  

 Η φοίτθςθ των μακθτϊν εποπτεφεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, 
Οι απουςίεσ καταγράφονται κακθμερινά και καταχωροφνται ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα του  ΥΡΑΙΘ. 

 Τθν ουςιαςτικι αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο Σχολείο και τθν 
Ρολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν, φζρουν κατά το νόμο οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

 Σε περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ απουςιάηει, πρζπει να ενθμερϊνεται ο/θ 
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ για το λόγο τθσ απουςίασ και όταν θ απουςία είναι 
πολυιμερθ ι επαναλαμβανόμενθ ενθμερϊνεται και θ Δ/νςθ του Σχολείου. 

 Σε περιπτϊςεισ αδικαιολόγθτων και ςυςτθματικϊν απουςιϊν, το Σχολείο 
ςφμφωνα με τον νόμο   είναι υποχρεωμζνο να επικοινωνεί με τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ αναηθτϊντασ τθν αιτία τθσ μθ τακτικισ φοίτθςθσ του /τθσ 
μακθτι/τριασ. 

 Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και 
τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, απαραίτθτο είναι οι Μακθτζσ 
των Α' και Δϋ τάξεων να προςκομίςουν εγκαίρωσ το Ατομικό Δελτίο Υγείασ 
(ΑΔΥΜ) και να ζχουν ακλθτικι περιβολι. Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε 
οριςμζνεσ εξωςχολικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ κα αποςτζλλεται το 
ανάλογο ζντυπο προσ ςυμπλιρωςθ.  
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4. ΧΟΛΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ- ΕΠΙΚΕΨΕΙ –ΕΟΡΣΕ 

Οι διδακτικζσ επιςκζψεισ και οι ςχολικζσ γιορτζσ είναι μζροσ τθσ ςχολικισ 
ηωισ, βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικότερθ πραγματοποίθςθ του ςχολικοφ 
ζργου, γι’ αυτό οι μακθτζσ δεν πρζπει να απουςιάηουν από αυτζσ, παρά 
μόνο αν ζχουν ςοβαρό λόγο. 

 Το Σχολείο οργανϊνει μια ςειρά δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ Σχολείου 
που ςτόχο ζχουν τθ ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, και γι’ αυτό 
είναι αναγκαίο να υπάρχει ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςχεδιαςμόσ ο 
οποίοσ βαςίηεται  ςε  παιδαγωγικά κριτιρια. Μζςα από αυτζσ τισ 
δραςτθριότθτεσ τα παιδιά εμπλουτίηουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, τισ 
ςυνδζουν με τθν κακθμερινι ηωι, αποκτοφν δεξιότθτεσ ηωισ, 
ευαιςκθτοποιοφνται ςε διάφορα κοινωνικά κζματα, διευρφνουν τουσ 
ορίηοντεσ τουσ και κάνουν πράξθ όςα μακαίνουν ςτα Ρρογράμματα 
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων .Το Σχολείο επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
γονζων/κθδεμόνων και τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτισ 
επετειακζσ, μορφωτικζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. 

 Κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2020-2021  εξ αιτίασ  των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν 
που ζχουν δθμιουργθκεί λόγω του COVID 19 και λαμβάνοντασ υπ όψιν, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ε.Ο.Δ.Υ και του Υ.ΡΑΙ.Θ , τθν αναγκαιότθτα 
λιψθσ μζτρων για τθν  προςταςία τθσ υγείασ των μελϊν τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ, ζχουν προγραμματιςτεί ενδοςχολικζσ  ανά τάξθ δράςεισ.   
 

5. ΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτθν 
τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των χϊρων του,  περιουςιακά ςτοιχεία του Σχολείου, 
τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό του περιβάλλον του αποτελεί 
βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Με το ίδιο 
ςκεπτικό υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ 
αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται 
μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. Φροντίδα όλων είναι να 
διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. 

  Οι μακθτζσ  φροντίηουν να μθ ρυπαίνουν το ςχολικό χϊρο πετϊντασ  
ςκουπίδια τουσ ςτουσ κάδουσ και όςα ανακυκλϊνονται ςτουσ ειδικοφσ 
κάδουσ, ϊςτε οι τάξεισ και το ςχολείο να είναι κακαρά. Δεν γράφουν οφτε 
χαράηουν τουσ τοίχουσ και τα κρανία του ςχολείου. Φκορζσ, ηθμίεσ, κακι 
χριςθ, τθσ  περιουςίασ και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ  του ςχολείου  
αποδυναμϊνου και υποβακμίηουν τον χϊρο του ςτον οποίο ηοφμε και 
λειτουργοφμε κακθμερινά και παιδαγωγικά εκίηουν το μακθτι ςτθν 
αντίλθψθ τθσ απαξίωςθσ τθσ  δθμόςιασ περιουςίασ. 

 Οι τουαλζτεσ είναι κοινόχρθςτοσ χϊροσ, με ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν 
κακθμερινότθτα και τθν υγεία μασ Κανείσ μακθτισ δεν ειςζρχεται ςτα 
διαμερίςματα των τουαλετϊν εάν δεν είναι ςίγουροσ ότι είναι κενά. 
Χρθςιμοποιοφν μόνο τισ τουαλζτεσ  των μακθτϊν ςφμφωνα με το φφλο τουσ 
τθρϊντασ  όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ. (π.χ. τα χαρτιά ςτουσ κάδουσ, 
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τακτικό πλφςιμο χεριϊν, κλείςιμο τθσ βρφςθσ). Τα κοινόχρθςτα υλικά 
υγιεινισ (χαρτί υγείασ, υγρό ςαποφνι ), είναι πολφτιμα και πρζπει να τα 
καταναλϊνουμε χωρίσ ςπατάλθ. 

 Η ρίψθ αντικειμζνων και άχρθςτων υλικϊν (μπουκαλιϊν, κουτιϊν, χαρτιϊν) 
ι τροφϊν ςτισ τουαλζτεσ του Σχολείου (λεκάνεσ, νιπτιρεσ) απαγορεφεται 
αυςτθρά.   

 Σεβόμαςτε το πρόςωπο και τον κόπο του Ρροςωπικοφ Κακαριςμοφ και δεν 
το  επιβαρφνουμε με τα αποτελζςματα τθσ αδιαφορίασ, τθσ απάκειασ και 
των κακϊν μασ ςυνθκειϊν 

 
 

6. ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 
Ο ρόλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Σχολείου είναι πολυδιάςτατοσ. Αποτελεί ζναν από 
τουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ ςτθ διαμόρφωςθ  τθσ ςυνολικισ εικόνασ τθσ 
Σχολικισ Μονάδασ και ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου τθσ, 
οργανϊνοντασ και  υλοποιϊντασ, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ 
και τθσ δθμιουργίασ κετικοφ κλίματοσ ,τον ορκότερο ςχεδιαςμό για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία  τθσ. 
 
 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
Οι Εκπαιδευτικοί  επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Στο ζργο 

τουσ περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ, θ διδαςκαλία, μάκθςθ και 

διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν. Η πρόοδοσ, θ οικονομικι ανάπτυξθ, ο 

πολιτιςμόσ και θ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από 

τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και κατϋ επζκταςθ από τθ ςυμβολι και τθν 

προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν των οποίων  τα κακικοντα και οι 

αρμοδιότθτεσ εναρμονίηονται με τουσ ςτόχουσ αυτοφσ. 

 ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ 
     Οι μακθτζσ οφείλουν να  αποδίδουν τον πρζποντα  ςεβαςμό προσ τουσ 
              εκπαιδευτικοφσ, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ εργαηόμενουσ μζςα ςτο  

Σχολείο. 
 

             ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν  κα πρζπει  
να είναι ευγενικι και κόςμια. Δεν παρενοχλοφν τον/τθν εκπαιδευτικό ι τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ για κανζνα λόγο  παρεμποδίηοντασ  ζτςι τθν πρόοδο ςτθ 
μάκθςθ και  τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ.  

 Για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ δεν ξεχνοφν να φζρνουν μαηί 
τουσ βιβλία ,τετράδια και αντικείμενα που είναι  απαραίτθτα για τθ ςχολικι 
εργαςία τουσ. 

 Δεν καταςτρζφουν τα ςχολικά βιβλία που παρζχονται δωρεάν από τθν 
πολιτεία και φροντίηουν να τα διατθροφν κακαρά. 
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             ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΟ 
Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά 
και χρόνοσ ικανοποίθςθσ βιολογικϊν αναγκϊν. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα 
αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ που 
βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

 Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι του διαλείμματοσ , οι μακθτζσ αφοφ πάρουν 
μαηί τουσ τα απαραίτθτα για το διάλειμμα αντικείμενα, οφείλουν να 
αποχωροφν από τισ αίκουςζσ τουσ . Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που 
ζχουν δθμιουργθκεί  εξ αιτίασ του  COVID 19 και λαμβάνοντασ υπ όψιν τθν 
αναγκαιότθτα  λιψθσ  μζτρων για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ,  οι μακθτζσ 
επιμερίηονται ςτα δφο προαφλια του Σχολείου όπωσ ζχει κακοριςτεί με 
απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. 

 Ο/θ εκπαιδευτικόσ εξζρχεται τελευταίοσ/τελευταία, αφοφ κλειδϊςει τθν 
αίκουςα.  

  Δεν επιτρζπεται θ παραμονι τουσ ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ παρά 
μόνο ςε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν και υπό τθν επίβλεψθ 
των εφθμερευόντων τθσ θμζρασ. 

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι 
ενιλικοσ να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ 
και μακιτριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. Εάν 
κάποιοσ γονζασ /κθδεμόνασ επικυμεί να δϊςει γεφμα ςτο παιδί του, το  
παραδίδει ςε εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό.  

 Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ/μακιτριεσ 
προςζρχονται ςτουσ προκακοριςμζνουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ για κάκε 
τάξθ, όπου τουσ παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και τουσ ςυνοδεφουν 
ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςτο προαφλιο ςε περίπτωςθ που ζχουν το 
μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

  Η αφαίρεςθ αντικειμζνων (πχ χρθμάτων, τροφίμων ι άλλων ειδϊν ) από 
τουσ ςυμμακθτζσ  τουσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ι των 
διαλειμμάτων  αποτελεί ςοβαρό παράπτωμα και κα αντιμετωπίηεται από το 
Σφλλογο Διδαςκόντων με τθ δζουςα υπευκυνότθτα. 
 

 
 ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΟΤ 

ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 

α) ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 

Το Σχολείο  κατά τθ διάρκεια του Ωρολογίου Ρρογράμματόσ του  και  ςτο πλαίςιο 
τθσ διδαςκαλίασ μακθμάτων ςυμμετζχει τακτικά  ςε δράςεισ παιδαγωγικοφ και 
εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα  όπωσ ςυηθτιςεισ, αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν κειμζνων 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ¨Φιλαναγνωςίασ¨, προβολζσ κατάλλθλων ταινιϊν, 
μικρά κεατρικά δρϊμενα,  δθμιουργία εικαςτικϊν ζργων ςυμβάλλοντασ δυναμικά  
ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ και 
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 
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Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ κετικοφ κλίματοσ  πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ 
φαινομζνων  παρενόχλθςθσ,  βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ: 

 Δεν επιτρζπεται για οποιοδιποτε λόγο θ χειροδικία, οι χειρονομίεσ, οι 
απρεπείσ εκφράςεισ , οι προςβολζσ και γενικά οποιαδιποτε ςυμπεριφορά 
υποβακμίηει τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα.  

 Οι μακθτζσ οφείλουν  να ςυμπεριφζρονται φιλικά ςε όλουσ τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ , να ςυηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με αυτόν που ζχουν τθ 

διαφορά και να προςτατεφουν ενεργθτικά όςουσ δζχονται πειράγματα  ι 
άλλου είδουσ βία. 

 Επικίνδυνα παιχνίδια, κινιςεισ πολεμικϊν τεχνϊν που μποροφν να βάλουν 
ςε κίνδυνο τθν ακεραιότθτα και τθν αςφάλεια των μακθτϊν και προκαλοφν 
φόβο, παιχνίδια με επικίνδυνα αντικείμενα και  υλικά που μποροφν να 
προκαλζςουν τραυματιςμό ι άλλα προβλιματα δεν επιτρζπονται. Τα 
επικίνδυνα αντικείμενα κα αφαιροφνται αμζςωσ από τουσ κατόχουσ τουσ , 
κα παρακρατοφνται ςτο ςχολείο και κα επιςτζφονται αποκλειςτικά  και 
μόνο ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ. 

 Ρροβλιματα  που εξακολουκοφν να  προκφπτουν  από  τθ ςυςτθματικι 
προςβλθτικι ςυμπεριφορά  μεταξφ των μακθτϊν,  κα  επιλφονται με τθ 
διαμεςολάβθςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθ ςυνζχεια  με τθν παρζμβαςθ  
τθσ Διευκφντριασ  του Σχολείου. 

 Σε περίπτωςθ που ςυνεχίηεται αυτό το  φαινόμενο   κα ενθμερϊνεται θ 
οικογζνεια των μακθτϊν/τριϊν.  

 Αποκλίςεισ των μακθτϊν από τθ δθμοκρατικι  ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ 
του ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, 
από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον εκπαιδευτικό, ςτο ςυμμακθτι, ςτθ 
ςχολικι  περιουςία, από όλα αυτά που το ςχολείο κζτει ωσ κανόνεσ 
τθσ λειτουργίασ του, δθλϊνουν ζλλειψθ παιδείασ και πολιτιςμοφ και 
κεωροφνται  φαινόμενα  ςτα οποία   αντιτίκεται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι  του. 
 
 
 
β) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

 Τα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο Σχολείο αποτελοφν 
αντικείμενο ςυνεργαςίασ των γονζων/κθδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/τθν 
εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, τον Διευκφντρια τθσ Σχολικισ Μονάδασ, 
τον Σφλλογο Διδαςκόντων και τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, 
προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του 
κζματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, 
λαμβάνεται υπόψθ  θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ  και  
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των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν επιτρζπονται.  

 Το Σχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι 
μακθτζσ και μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει 
ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και 
να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ 
μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από 
τθν τιρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Σχολείου, τότε αντιμετωπίηει 
τον παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και 
παιδαγωγικισ που διζπουν τθν θλικία του αλλά και τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

 Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο για τθν όποια μθ 
αποδεκτι ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα 
αναλθφκοφν. Η ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα 
αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

 

7. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Ρολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Σχολείου και του 
κλίματοσ που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία 
με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ . Η οριοκζτθςθ των ρόλων ,ο διάλογοσ  με ευαιςκθςία,  θ 
ςυμπεριφορά με τθ δζουςα  ευπρζπεια  και ςοβαρότθτα,  θ  γόνιμθ ςυηιτθςθ και ο 
αλλθλοςεβαςμόσ είναι τα βαςικά ςτοιχεία μιασ αρμονικισ ςχζςθσ. 

 Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι είναι ο πατζρασ και θ μθτζρα του. Εάν 
κατοικοφν ςε άλλθ πόλθ ορίηουν οι ίδιοι με ζγγραφθ διλωςθ τον κθδεμόνα 
του μακθτι. Σε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων, ωσ κθδεμόνασ του παιδιοφ 
ενϊπιον του ςχολείου νομιμοποιείται ο γονζασ που ζχει τθν κθδεμονία με 
δικαςτικι απόφαςθ, τθν οποία οφείλει να προςκομίςει ςτο ςχολείο. Σε 
περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ γονείσ του μακθτι δεν ζχει τθν κθδεμονία 
του πρζπει το Σχολείο να ενθμερϊνεται  άμεςα. 
Οι γονείσ /κθδεμόνεσ: 

 Ραρακολουκοφν τθ φοίτθςθ, το ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ και 
ενθμερϊνουν υπεφκυνα το Σχολείο για όλα τα ηθτιματα τα οποία 
ςχετίηονται με τον μακθτι. 

 Δικαιοφνται  να ζχουν  πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για το μακθτι και 
οφείλουν να προςζρχονται ςτισ τακτικζσ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ, κακϊσ και 
ςε τυχόν ζκτακτεσ που ορίηει ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ. 

 Οφείλουν  να γνωςτοποιοφν ςτον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ι ςτθ Διευκφντρια  
του Σχολείου  κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά ςτθ ςωματικι και ψυχικι 
υγεία του μακθτι  ι άλλα κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι 
τθ ςυμπεριφορά του. 

 Καλοφνται  από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι τθ Διευκφντρια  του Σχολείου, όποτε 
κρικεί αναγκαίο, προκειμζνου να ενθμερωκοφν  για τα ιδιαίτερα 
προβλιματα ςτθ μάκθςθ ι τθ ςυμπεριφορά του μακθτι.  

 Είναι ςθμαντικό και δεν πρζπει να παραβλζπεται ότι θ εμπιςτοςφνθ του 
μακθτι ςτο ςχολείο ενιςχφεται και από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων προσ το 
Σχολείο και τον Εκπαιδευτικό. 
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 Για οποιοδιποτε κζμα παιδαγωγικό ι διδακτικό οι γονείσ απευκφνονται 
αρχικά ςτον αντίςτοιχο εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ι τθσ ειδικότθτασ, ςε χρόνο 
μθ διδακτικισ εργαςίασ οι οποίοι και κα διευκετιςουν το κζμα.  
Σε περίπτωςθ που παρίςταται ανάγκθ απευκφνονται ςτθ Διευκφντρια  του 
ςχολείου.  

 Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να επιπλιττει ι να τιμωρεί ι να 
νουκετεί άλλο παιδί εκτόσ τθσ οικογζνειάσ του ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 

 
8. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Οι ςυναντιςεισ για τθν ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
προγραμματίηονται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει θ εκπαιδευτικι νομοκεςία 
  
Οι γονείσ προςζρχονται ςτο ςχολείο ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 Μια φορά το μινα για να πλθροφοροφνται για τθν πρόοδο και τθ 
ςυμπεριφορά των μακθτϊν. 
 

 Στο τζλοσ κάκε τριμινου για τθ βακμολογία 
 

 Στισ εκδθλϊςεισ του Σχολείου και ειδικζσ ςυγκεντρϊςεισ Γονζων και 
Κθδεμόνων 

 

 Στο τζλοσ κάκε διδακτικοφ ζτουσ για τουσ τίτλουσ προόδου – ςπουδϊν. 
 

 Σε ζκτακτεσ ςυναντιςεισ ςε χρόνο που ζχουν εγκαίρωσ ορίςει οι 
εκπαιδευτικοί 

 

 Σε οποιαδιποτε ζκτακτθ περίπτωςθ οι Γονείσ επικοινωνοφν τθλεφωνικά με 
το ςχολείο και κανονίηουν το χρόνο ςυνάντθςθσ με τθ Διεφκυνςθ του 
ςχολείου 

 

 Κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2020-2021  εξ αιτίασ  των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν 
που ζχουν δθμιουργθκεί λόγω του COVID 19 και λαμβάνοντασ υπ όψιν τθν 
αναγκαιότθτα  λιψθσ  μζτρων για τθν  προςταςία τθσ υγείασ των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ:  θ ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων για τθ ςχολικι 
εργαςία, τθν πρόοδο των μακθτϊν και για κζματα αγωγισ πραγματοποιείται  
μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςε προκακοριςμζνθ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ  θμζρα και ϊρα, εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου και εντόσ του 
εργαςιακοφ τουσ ενϊ θ χοριγθςθ ελζγχου προόδου των μακθτϊν 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υ.ΡΑΙ.Θ 

 

 Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
τουσ  και να διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ζντυπεσ ανακοινϊςεισ που 
μεταφζρουν οι μακθτζσ ι αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ι ςτθν 
ςχολικι ιςτοςελίδα, ϊςτε να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του 
Σχολείου. 
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9. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των 
μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τον Γενικό 
Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR) 
 

10.  ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ 
Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά 
είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα 
Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα δικαιολογθτικά εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του 
Βιβλιαρίου Υγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα 
προβλεπόμενα εμβόλια. 

 
11.  ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθν επίςθμθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ 
άποψθσ των Γονζων και Κθδεμόνων των μακθτϊν. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των 
μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν τον Σφλλογο Γονζων & 
Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του Σχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ 
ςε αυτόν. Ο Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τθ 
Διευκφντρια και τον Σφλλογο Διδαςκόντων του Σχολείου, αλλά και με τον Ρρόεδρο  
τθσ Α/κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου Τρίπολθσ  
 

12.  ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
Στο  Σχολείο λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο Σφλλογοσ 
Διδαςκόντων, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων και ο 
Ρρόεδροσ τθσ Α/κμιασ Σχολικισ Επιτροπισ, ωσ εκπρόςωποσ τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του Σχολικοφ Συμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ. 

13.  ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
 Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ επικαιροποιείται τακτικά το Σχζδιο 

Μνθμονίου Ενεργειϊν. Για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου 
ενθμερϊνονται  οι μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και 
τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ αυτοφ του φαινομζνου και 
υλοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 

 Σε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων θ Διεφκυνςθ 
του Σχολείου,  οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ/μακιτριεσ  και οι  
γονείσ/κθδεμόνεσ, ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 
αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΡΑΙΘ, Υπουργείο Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και 
τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ  ανάγκθσ: α) ο  χϊροσ ςυγκζντρωςθσ εκπαιδευτικϊν 
και μακθτϊν είναι  ο    προαφλιοσ  ςχολικόσ χϊροσ   και β) ο χϊροσ διαφυγισ 
είναι θ Ρλατεία Άρεωσ. 

 Διευκρινίηεται ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν αποχωροφν από το ςχολείο 
μόνοι τουσ αλλά παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του. 
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14.  ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςι του από όλουσ τουσ 
παράγοντεσ του Σχολείου (Διευκφντρια, Εκπαιδευτικοφσ, άλλο Επιςτθμονικό 
Ρροςωπικό, , Μακθτζσ/τριεσ, Γονείσ/Κθδεμόνεσ, Βοθκθτικό Ρροςωπικό) με 
αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ του και είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το 
Σχολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του.  

 Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, 
αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθν Διευκφντρια και τον Σφλλογο 
Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν 
κείμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. 
 

Ένα ανοιχτό, ςυνεργατικό και δημοκρατικό Σχολείο ζχει ανάγκη από τη 
ςφμπραξη όλων των μελών  τησ Σχολικήσ Κοινότητασ   για να επιτφχει ςτην 
αποςτολή του. 
 
 
 

                                                                                               Η Διευθφντρια του χολείου 

 

                                                                                                Σφριου Μαρία 

 


