Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Το ςχολείο είναι ο φυςικόσ χϊροσ τθσ αγωγισ και τθσ μάκθςθσ. Σκοπόσ του είναι θ ολόπλευρθ
και ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι. Κάκε μακθτισ είναι μια ξεχωριςτι
και ανεπανάλθπτθ προςωπικότθτα. Δικαιοφται ατομικι αναγνϊριςθ και τθ δυνατότθτα να
αναπτφςςεται ελευκζρα ςφμφωνα με τουσ ρυκμοφσ και τισ δικζσ του δυνατότθτεσ. Το ςχολείο
οφείλει να αναπτφξει και τθν κοινωνικι διάςταςθ του μακθτι ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ. Ζτςι
καταξιϊνεται θ προςωπικότθτα του, αποκτά κοινωνικι υπόςταςθ και καλλιεργεί κοινωνικι
ςυνείδθςθ. Η ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ ομάδα που ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά
τθσ κοινωνίασ. Η εςωτερικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ οφείλει να εκπαιδεφει και να
διαπαιδαγωγεί τουσ μακθτζσ ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ τθσ δθμοκρατικισ
κοινωνίασ. Η δθμοκρατικι οργάνωςθ τθσ κοινότθτασ προχποκζτει κατανομι ρόλων και
ευκυνϊν, όρια και κανόνεσ.
Σκοπόσ του Σχολικοφ κανονιςμοφ
Με τον όρο «ςχολικό κανονιςμό» εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων που
αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά
το ζργο του ςχολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ πρζπει να αποβλζπουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ
παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, με ανοχι και
αναγνϊριςθ. Στο πλαίςιο αυτό ο όροσ «ςχολικι πεικαρχία» αποκτά δθμοκρατικό περιεχόμενο
και αναδεικνφεται ςε βαςικό ποιοτικό περιεχόμενο του ςφγχρονου δθμοκρατικοφ ςχολείου.
ΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
α) Φοίτθςθ των μακθτϊν
Η φοίτθςθ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία είναι υποχρεωτικι.
Οι μακθτζσ τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ. Η άφιξθ των μακθτϊν το πρωί
γίνεται από ϊρα 8:00 ωσ 8:10. Στθ ςυνζχεια θ είςοδοσ του ςχολείου κλείνει για λόγουσ
αςφαλείασ. Η ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν βοθκά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του
ςχολείου.
Οι μακθτζσ δε φεφγουν πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί
ανάγκθ αποχϊρθςθσ τουσ κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), γίνεται με
τθ ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα, αφοφ ενθμερωκεί ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ και ο διευκυντισ.
Απουςία από τα μακιματα δικαιολογείται μόνο όταν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ (αςκζνεια,
ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α).
Οι μακθτζσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι τουσ, δε φεφγουν ποτζ από το
ςχολείο αςυνόδευτοι, αν ο κθδεμόνασ τουσ κάποια μζρα κακυςτεριςει.
Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ φυςικισ αγωγισ κακϊσ και τισ ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ (ςτισ
Αϋ και Δϋ τάξεισ ).

Οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που κατά καιροφσ πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο (εκδρομζσ,
επιςκζψεισ, γιορτζσ, εκκλθςιαςμόσ κτλ) αποτελοφν αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ και μόνο κετικά μποροφν να επθρεάςουν τουσ μακθτζσ και γι’ αυτό θ ςυμμετοχι
ς’ αυτζσ είναι υποχρεωτικι.
Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ βγαίνουν ςτο προαφλιο και δεν επιτρζπεται θ
παραμονι τουσ ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ. Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηεται από
τουσ εκπαιδευτικοφσ ο χϊροσ παραμονισ των μακθτϊν.
Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ
ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι αφετθρία για
ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων και όχι ευκαιρία για φιλονικίεσ και διακρίςεισ. Για οποιοδιποτε
πρόβλθμα αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ δυο εφθμερεφοντεσ δαςκάλουσ που
βρίςκονται ςτον προαφλιο χϊρο.
β) Συμπεριφορά των μακθτϊν
Στισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ πρζπει να καλλιεργείται
ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, ο δθμιουργικόσ διάλογοσ ,θ αποδοχι, θ αλλθλεγγφθ και θ ςυνζπεια. Η
ευγενισ άμιλλα είναι χριςιμθ. Εκείνο που πρζπει να αποφεφγεται είναι ο επικετικόσ
ανταγωνιςμόσ.
Η τάξθ, θ θςυχία και το ιρεμο κλίμα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ είναι προχποκζςεισ ϊςτε να
παραχκεί ςοβαρό ςχολικό ζργο. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και
ςζβονται τόςο τον εκπαιδευτικό όςο και το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ
αποφεφγοντασ διαςπαςτικζσ ςυμπεριφορζσ.
Καλλιεργείται ςτουσ μακθτζσ θ αίςκθςθ τθσ ευκφνθσ ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ
χϊρου, ϊςτε να διατθρείται κακαρόσ. Εννοείται ότι απαιτείται ςεβαςμόσ και προςεκτικι χριςθ
ςτθ ςχολικι περιουςία, δθλαδι ςτα εποπτικά μζςα και ςτθ λοιπι υλικοτεχνικι υποδομι.
Δεν επιτρζπεται κάκε μορφισ βία. Οι μακθτζσ επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ με τρόπο ειρθνικό.
Δε φωνάηουν, δε χτυποφν, δεν εκβιάηουν και δε χρθςιμοποιοφν άςχθμεσ λζξεισ. Αν δε μποροφν
να λφςουν τθ διαφωνία τουσ, ηθτοφν βοικεια από τουσ δαςκάλουσ που εφθμερεφουν.
Απευκφνονται για οποιοδιποτε πρόβλθμα πρϊτα ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και
αν αυτόσ κρίνει ςκόπιμο, ςτον διευκυντι.
Προετοιμάηουν με υπευκυνότθτα τθν εργαςία που τουσ ανατίκεται ςτο ςπίτι, τθν φζρνουν
εγκαίρωσ κακϊσ και τα απαραίτθτα υλικά για το μάκθμα.
Αποκλίςεισ των μακθτϊν από τθν δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του ςχολείου,
τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον
εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτο μακθτι, από όλα αυτά που το ςχολείο κζτει ωσ
κανόνεσ λειτουργίασ του, πρζπει να κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα. Τα ςχολικά
παραπτϊματα κα αντιμετωπίηονται από το ςχολείο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Η
επιείκεια χωρίσ όρια νομιμοποιεί τισ αποκλίςεισ και καλλιεργεί τθν αντίλθψθ τθσ ατιμωρθςίασ.

Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα και οποιαδιποτε
άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου
εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ που τουσ διακζτει το ςχολείο ςτο οποίο
φοιτοφν, χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ γενικότερα και μόνο υπό τθν εποπτεία/επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ.
III. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συνεργαςία των γονζων με το ςχολείο
Το ςχολείο είναι ο χϊροσ όπου οι μακθτζσ περνοφν πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, δθμιουργοφν,
ςυνεργάηονται, παίηουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίηουν και δυςκολίεσ. Οι κανόνεσ που κζτει
το ςχολείο ζχουν ςκοπό να δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ, ϊςτε θ πρόοδοσ των μακθτϊν να
πραγματοποιείται αποτελεςματικότερα. Το ςχολείο κα πρζπει να λειτουργεί ωσ μια κοινότθτα
αγωγισ. Κοινόσ ςτόχοσ όλων των μετεχόντων ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι όχι μόνο θ πρόοδοσ
των μακθτϊν, αλλά κι θ υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν αξιϊν, όπωσ θ ςυνεργαςία κι θ αλλθλεγγφθ, ο
αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ ιδιαιτερότθτασ του «άλλου», θ ενςυναίςκθςθ, ο
ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ αγωγι
υγείασ κ.λ.π.. Επομζνωσ θ ςυνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ, κακϊσ και θ εναρμόνιςθ με τθ
φιλοςοφία του ςχολείου, κεωροφνται αποφαςιςτικοί παράγοντεσ ςτθν κατάκτθςθ των ςτόχων
που τίκενται κάκε φορά.
Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι είναι ο πατζρασ και θ μθτζρα του. Αυτοί είναι κθδεμόνεσ του
μακθτι, εφόςον κατοικοφν ςτθν περιοχι όπου βρίςκεται το ςχολείο. Διαφορετικά, ορίηουν οι
ίδιοι με ζγγραφθ διλωςθ τουσ τον κθδεμόνα του μακθτι.
Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ εγγράφουν το μακθτι ςτο ςχολείο, επικοινωνοφν ςυχνά με το
Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, παρακολουκοφν με ενδιαφζρον τθ φοίτθςθ, το
ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ και ενθμερϊνουν υπεφκυνα το ςχολείο για όλα τα ηθτιματα τα
οποία ςχετίηονται με το μακθτι και επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του ςτο ςχολείο. Οι γονείσκθδεμόνεσ μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται τακτικά για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά
του παιδιοφ τουσ από τον δάςκαλο τθσ τάξθσ. Εκείνοσ ορίηει θμερομθνία κι ϊρα τακτικισ
ςυνάντθςθσ κι επικοινωνίασ. Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν οι
μακθτζσ (ι αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ κεντρικισ ειςόδου) κι ενθμερϊνονται
για
κζματα
λειτουργίασ
του
ςχολείου.
Οφείλουν ακόμθ να γνωςτοποιοφν ςτο δάςκαλο τθσ τάξθσ και ςτο διευκυντι κάκε
ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του μακθτι.
Κανζνασ γονζασ δεν ζχει δικαίωμα να επιπλιττει ι να τιμωρεί ι να νουκετεί παιδί ςτο χϊρο
του ςχολείου. Για οποιοδιποτε κζμα προκφψει ενθμερϊςτε το δάςκαλο τθσ τάξθσ ι το
διευκυντι οι οποίοι και κα διευκετιςουν το κζμα. Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τα παιδιά
τουσ το πρωί, αφοφ βεβαιωκοφν ότι ειςιλκαν ςτο προαφλιο, αποχωροφν αμζςωσ μόλισ
χτυπιςει το κουδοφνι τθσ ζναρξθσ των μακθμάτων.
Γενικότερα κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ, που δεν ζχει τθν ιδιότθτα του μακθτι ι του
εκπαιδευτικοφ, δεν ζχει δικαίωμα να βρίςκεται ςτο κτίριο ι ςτο προαφλιο του ςχολείου χωρίσ
να ζχει πάρει άδεια (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ επείγουςασ πρωινισ ενθμζρωςθσ
εκπαιδευτικοφ από γονζα για ζκτακτο κζμα.
Παρακαλοφμε βεβαιωκείτε ότι οι δάςκαλοι ζχουν τα ςωςτά τθλζφωνά ςασ.
Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα κζμα το οποίο ςχετίηεται με ζνα ςυγκεκριμζνο μακθτι και

πρόκειται να απαςχολιςει το ςχολείο, ο πρϊτοσ που πρζπει να ενθμερωκεί ςχετικά είναι ο
Γονζασ – Κθδεμόνασ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο. Για τθ
ςυμμετοχι του μακθτι ςε οριςμζνεσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ είναι απαραίτθτο να υπάρχει
ζγκριςθ του κθδεμόνα, όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Το θμεριςιο διδακτικό ωράριο, διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
-- υποδοχι των μακθτϊν ςτο ςχολείο: 08.00ϋ- 08.10ϋ
– ζναρξθ μακθμάτων: 08.10ϋ
– λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ - αποχϊρθςθ μακθτϊν: 13:15ϋ
– λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου Προγράμματοσ: 15:00 ι 16:00
Φωτογραφίεσ και βίντεο από δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ:
Οι φωτογραφίεσ αποτελοφν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με το ν.2472/1997.
Σφμφωνα με το άρκρο 5 του ίδιου νόμου, θ επεξεργαςία και κατά ςυνζπεια θ ανάρτθςθ ςτο
διαδίκτυο ι ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ αποκικευςθ ςε ψθφιακά μζςα (πχ
αναμνθςτικοφ τφπου φωτογραφίεσ, βίντεο και δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ) δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα επιτρζπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομζνων (οι κθδεμόνεσ
των μακθτριϊν-μακθτϊν) ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι τουσ.
Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των Γονζων
και Κθδεμόνων των μακθτϊν. Το ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του Συλλόγου
για τθν προαγωγι του ςχολικοφ ζργου. Είναι προφανζσ ότι το εκπαιδευτικό ζργο ανικει ςτθν
αρμοδιότθτα και ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν, του Συλλόγου των εκπαιδευτικϊν και του
Διευκυντι του κάκε ςχολείου. Τα κζματα όμωσ τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ, των
ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και το γενικότερο κλίμα ςτο ςχολικό χϊρο
επθρεάηονται από τθν καλι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και του Συλλόγου Γονζων και
Κθδεμόνων.
Η Σχολικι Επιτροπι, το Σχολικό Συμβοφλιο, θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, οι επιςτθμονικοί, οι
καλλιτεχνικοί και οι πολιτιςτικοί φορείσ, πζρα από το κεςμικό τουσ ρόλο, είναι οι κοινωνικζσ
ςυνιςτϊςεσ του ςχολείου. Ζνα ανοιχτό δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ
όλων αυτϊν, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. Ο κοινωνικόσ περίγυροσ αποτελεί το
περιβάλλον μζςα ςτο οποίο το ςχολείο αναπτφςςει το μορφωτικό ζργο του.
Τθλζφωνο ςχολείου: 2651055060
Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων

