
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020-2021 

Δημοτικό Σχολείο 

Κουτσελιοφ 

Ιωαννίνων 

 

Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Σχολείου 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 

 

  
    2 

 
  

 

 

 

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

9/θζςιο Δ. . Κουτςελιοφ Ιωαννίνων Διεφθυνςη Α/θμιασ 
Ιωαννίνων 

Κωδικόσ χολείου : 9200135 
 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ 

Ζδρα χολείου :    Κουτςελιό Ιωαννίνων 

Σηλζφωνο:      2651055060 

Email:mail@dim-kouts.ioa.sch.gr Ιςτοςελίδα: http://dim-kouts.ioa.sch.gr 

Διευθυντήσ χολικήσ Μονάδασ:   Χριςτογιάννησ Άγγελοσ 

Πρόεδροσ υλλόγου Γονζων/Κηδεμόνων: Ριςτάνη Ελζνη 

 

 

 

 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 

 

  
    3 

 
  

Περιεχόμενα 
 

1.Ειςαγωγή......................................................................................................................  4 

2.Σαυτότητα του ςχολείου...............................................................................................   4 

3. Λειτουργία του ςχολείου ............................................................................................. 4 

I. Φοίτηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 

II. Προςευχή 

III. Διδακτικό ωράριο 

IV. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 

V. Διάλειμμα 

4. χολική Ηωή …………………..............................................................................................7 

I. Αρμοδιότητεσ - Δικαιϊματα –Τποχρεϊςεισ 

II. Παιδαγωγικόσ Ζλεγχοσ 

III. Φαινόμενα βίασ-χολικόσ εκφοβιςμόσ 

IV. χολικοί χϊροι 

V. χολικζσ εκδηλϊςεισ-Δραςτηριότητεσ 

5. Γονείσ και κηδεμόνεσ – υνεργαςία χολείου και Οικογζνειασ ....................................13 

6. Προςωπικά δεδομζνα ………………………………………………………………………………………………14 

7. Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ …………………………………….14 

8. φνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ……………………………………………………………14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 

 

  
    4 

 
  

 

1.Ειςαγωγή  

Θ ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ ομάδα που λειτουργεί ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία των 

δθμόςιων και ιδιωτικϊν Σχολείων. Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ κάκε 

ςχολείου και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ  ρυκμίηονται 

με τθ ςφνταξθ ενόσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου, ο οποίοσ 

επιχειρεί τθ κεμελίωςθ ενόσ ςυλλογικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου που υποςτθρίηει το 

εκπαιδευτικό ζργο και τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι  τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και 

τθσ ςχολικισ ηωισ.  

Θ ξεκάκαρθ κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, ορίων και κανόνων, 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων και, κυρίωσ, θ αναγνϊριςθ-υιοκζτθςθ  αυτϊν από 

όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ διαμορφϊνει το επικυμθτό παιδαγωγικό-

διδακτικό κλίμα, που διευκολφνει τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ςχολείου και 

τθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει κάκε φορά θ ςχολικι μονάδα. 

 

2.Σαυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ  

Το Δθμοτικό Σχολείο Κουτςελιοφ είναι ζνα δθμόςιο ςχολείο που λειτουργεί ςε ζνα 
θμιαςτικό περιβάλλον και ςυγκεντρϊνει  μακθτζσ από τισ γφρω δθμοτικζσ 
κοινότθτεσ. Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου, ςτθν πλειοψθφία τουσ, υπθρετοφν ςτο 
ςχολείο για πολλά χρόνια και ζχουν χτίςει με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των 
μακθτϊν μια ςχζςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και αποδοχισ.  
Θ βαςικι φιλοςοφία του ςχολείου είναι πωσ κάκε μακθτισ  δικαιοφται ζνα φιλικό, 
δθμοκρατικό και υποςτθρικτικό περιβάλλον που του επιτρζπει να  εξελίςςεται και 
να αναπτφςςεται ολόπλευρα  με τον δικό του ρυκμό και όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ εργάηονται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, αναπτφςςοντασ δραςτθριότθτεσ 
που εςτιάηουν ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ  και ςτοχεφουν ςτθν καλλιζργεια 
κοινωνικϊν και θκικϊν αρχϊν-αξιϊν και ςτθν απόκτθςθ ουςιωδϊν δεξιοτιτων 
ηωισ. 
 

3. Λειτουργία του χολείου  

I. Φοίτηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Δθμοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτικι. Οι 

κακθμερινζσ απουςίεσ μακθτϊν καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό του 

τμιματοσ ςτο πλθροφορικό ςφςτθμα του ΥΠΑΙΘ. Τθν ουςιαςτικι αλλά και τθν 

τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν, 

φζρουν κατά το νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 
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Θ απουςία από τα μακιματα δικαιολογείται μόνον όταν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ 

(αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Θ ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα 

χωρίσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των 

μακθτϊν/μακθτριϊν και το ςχολείο ερευνά τα αίτια του φαινομζνου, όταν 

παρουςιάηεται, και δρα κατά περίπτωςθ.(π.χ. επικοινωνία με γονείσ, ςυμβολι 

ςχολικοφ ψυχολόγου/ κοινωνικοφ λειτουργοφ κ. ά.) 

Όςο αφορά  τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ κακϊσ 

και τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ 

Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ (τάξεισ Αϋκαι Δϋ) και θ χριςθ κατάλλθλθσ ζνδυςθσ  και 

υπόδθςθσ (φόρμεσ και ακλθτικά παποφτςια). Για να απαλλαγεί μακθτισ από το 

µάκθµα τθσ Φυςικισ Αγωγισ για λόγουσ υγείασ, ο γονζασ-κθδεμόνασ υποβάλλει 

ςτο Σχολείο Αίτθςθ Απαλλαγισ µε ςχετικι Ιατρικι Βεβαίωςθ.  

ΙΙ. Προςευχή 

Πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων  πραγματοποιείται κοινι προςευχι των 

μακθτϊν με τον/τθν δάςκαλο/α τουσ ςτθν τάξθ. 

Αλλόκρθςκοι και ετερόδοξοι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα να μθ μετζχουν ςτθν πρωινι 

προςευχι, οφείλουν όμωσ να βρίςκονται ςτθν τάξθ όςο αυτι διαρκεί και να 

ςζβονται τθν ιερότθτα τθσ ςτιγμισ. 

ΙΙΙ. Διδακτικό ωράριο 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 

ολοιμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ κάκε διδακτικοφ αντικειμζνου 

κακϊσ και θ ζναρξθ, θ λιξθ και οι θμζρεσ των αργιϊν του διδακτικοφ ζτουσ 

κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείσ 

ενθμερϊνονται για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ι 

κατά τθ διάρκεια αυτοφ για τυχόν αλλαγζσ του. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 το πρόγραμμα του ςχολείου μασ διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ:  

• ζναρξθ μακθμάτων: 08:15. 

 • λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:15   

• λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 15:00.  

IV. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν  

Θ 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 
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εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν ο μθχανιςμόσ εκείνοσ που προςτατεφει τθν 

αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του προςωπικοφ του ςχολείου. 

Θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν είναι 07:00 ζωσ 07:15 για όςουσ 

/όςεσ ςυμμετζχουν ςτθν Πρωινι Ηϊνθ και 08:00 ζωσ 08:15 για τουσ υπόλοιπουσ. 

Στθ ςυνζχεια, για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν και για τθν ομαλι 

λειτουργία του προγράμματοσ,  θ είςοδοσ του ςχολείου κλείνει με ευκφνθ των 

εκπαιδευτικϊν εφθμερίασ.  

Μακθτισ/μακιτρια που προςζρχεται ςτο ςχολείο μετά τισ 08:15 ειςζρχεται ςτθν 

τάξθ του/τθσ, αφοφ ενθμερωκεί ο Δ/ντισ του ςχολείου για τον λόγο τθσ 

κακυςτζρθςισ του. Αν το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, καλοφνται οι γονείσ 

και ενθμερϊνονται για τα ηθτιματα που δθμιουργεί αλλά και για τα μθνφματα που 

περνά αυτι θ ςυνεχόμενθ παρζκκλιςθ από το πρόγραμμα του ςχολείου. 

Οι μακθτζσ/μακιτριεσ του ςχολείου μασ κα ειςζρχονται και κα αποχωροφν από τθν 

πλαϊνι είςοδο του ςχολείου. Το άνοιγμα τθσ κεντρικισ ειςόδου κρίκθκε 

ακατάλλθλο με γνϊμονα τθν αςφάλεια μακθτϊν και  γονζων και τθν αποφυγι 

ατυχθμάτων, λόγω τθσ εγγφτθτάσ τθσ με οδό πυκνισ κυκλοφορίασ και χωρίσ επαρκι 

ςιμανςθ. 

Οι εκπαιδευτικοί εφθμερίασ  υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν 

είςοδο του Σχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Κατά τθ 

διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν κανζνασ επιςκζπτθσ 

δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου. Ανάλογα των καιρικϊν 

ςυνκθκϊν οι μακθτζσ μεταβαίνουν ςτθν αίκουςά τουσ , όπου επιτθροφνται από τον 

εκπαιδευτικό που ζχει μάκθμα τθν  1θ διδακτικι ϊρα ςτθν τάξθ, ι μεταβαίνουν ςε 

προκακοριςμζνο χϊρο τθσ αυλισ , που τουσ ζχει υποδειχκεί, και θ επιτιρθςι τουσ 

είναι ευκφνθ των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν. 

Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν γίνεται ςυντεταγμζνα με ευκφνθ των 

εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τθν τελευταία διδακτικι ϊρα ςτο εκάςτοτε τμιμα 

και με τουσ μακθτζσ των Αϋκαι Βϋτάξεων να προθγοφνται. Όςοι από τουσ μακθτζσ 

του ςχολείου μασ  ςυνοδεφονται κακθμερινά δε φεφγουν ποτζ χωρίσ τθ ςυνοδεία 

τουσ.  Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ κατά τθν αναχϊρθςι τουσ  

προςζρχονται ζγκαιρα και παραλαμβάνουν τα παιδιά  ζξω από τθν είςοδο του 

ςχολείου.  

 
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ του κθδεμόνα-ςυνοδοφ οι μακθτζσ, με ευκφνθ των 

εκπαιδευτικϊν που ζχουν τθν εποπτεία τθσ αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, 

επιςτρζφουν ςτον χϊρο του κτιρίου και ενθμερϊνονται τθλεφωνικά οι γονείσ τουσ. 
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Οι μακθτζσ που μετακινοφνται με το ςχολικό λεωφορείο ι με άλλο μεταφορικό 

μζςο επιβαίνουν ςϋαυτό υπό τθν επίβλεψθ των εκπαιδευτικϊν εφθμερίασ και 

περιμζνουν ςτθ κζςθ τουσ μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των μετακινοφμενων 

μακθτϊν και να ξεκινιςει θ μεταφορά τουσ. 

Οι μακθτζσ που παρακολουκοφν το Ολοιμερο πρόγραμμα μεταβαίνουν ςτθν 

αίκουςα που αυτό λειτουργεί. Τθν ευκφνθ για τθ φοίτθςι τουσ ςτο ολοιμερο 

πρόγραμμα, κακϊσ και για τθν αςφαλι αποχϊρθςι τουσ κατά τθ λιξθ των 

μακθμάτων τουσ, τθν ζχουν οι εκπαιδευτικοί Υπεφκυνοι Ολοθμζρου. 

Όςοι από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ (πρωινοφ και ολοιμερου προγράμματοσ) 

αποχωροφν χωρίσ ςυνοδεία γονζων/κθδεμόνων, ζχουν απαραίτθτα μαηί τουσ τθν 

κάρτα εξόδου (τθν οποία ζχουν προμθκευτεί από τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου 

κατόπιν κατάκεςθσ ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ των γονζων/κθδεμόνων τουσ) και 

τθν επιδεικνφουν ςε κακθμερινι βάςθ.  

Αν παραςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ κατά τθ διάρκεια 
του ςχολικοφ ωραρίου γίνεται πάντα με ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα, αφοφ 
ενθμερωκεί ο/θ δάςκαλοσ/α τθσ τάξθσ και  ο Δ/ντισ του ςχολείου και αφοφ 
ςυμπλθρωκεί το ςχετικό ζντυπο. 

V. Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ όλοι οι μακθτζσ  με ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ 

που διδάςκει εκείνθ τθν ϊρα ςτο τμιμα, εξζρχονται ςυντεταγμζνα από τθν αίκουςα 

και οδθγοφνται, μζςω τθσ εξόδου  που ζχει προκακοριςτεί για κάκε τμιμα, ςε 

ςυγκεκριμζνο οριοκετθμζνο χϊρο τθσ αυλισ. Εκεί επιτθροφνται από τουσ 

εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι ζχουν και τθν ευκφνθ τθσ ςυντεταγμζνθσ 

μετάβαςισ τουσ ςτισ αίκουςεσ κατά τθ λιξθ του διαλείμματοσ. Δεν επιτρζπεται θ 

παραμονι τουσ ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ. Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ 

παραμζνουν ςτθν τάξθ τουσ και τθν ευκφνθ επιτιρθςισ τουσ ζχει ο εκπαιδευτικόσ 

που δίδαςκε ςτθν τάξθ τθν ϊρα πριν το διάλειμμα. 

Οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν ςυνομιλοφν και δεν παίρνουν  

αντικείμενα από ενιλικα  ι ανιλικο  που πλθςιάηει τα κάγκελα του προαφλιου 

χϊρου, ακόμθ και αν είναι άτομο που γνωρίηουν.  

4.χολική Ηωή 

Για μια όμορφθ, ιρεμθ, δθμιουργικι και αποδοτικι ςχολικι ηωι είναι απαραίτθτο 

όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ μασ κοινότθτασ να γνωρίηουν τισ αρμοδιότθτεσ που 

απορρζουν από τον ρόλο τουσ, να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ, να 

αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ  και να διεκπεραιϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 
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 Ι. Αρμοδιότητεσ - Δικαιϊματα –Τποχρεϊςεισ 

 Διευθυντήσ ςχολείου 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ μζςα ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα και  είναι ο αρμόδιοσ για τον ςυντονιςμό και τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ, φροντίηοντασ  για τθν εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ, των 

εγκυκλίων και των αποφάςεων που αφοροφν ςτθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Είναι υπεφκυνοσ μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν δθμιουργία πλαιςίου που 

εγγυάται τθν προςταςία, τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν ευμάρεια των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ταυτόχρονα όμωσ είναι εκείνοσ που, αςκϊντασ τα παιδαγωγικά του κακικοντα και 

ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων, κα διαςφαλίςει τισ ςυνκικεσ για να 

αναπτυχκοφν οι ιδζεσ και οι αξίεσ που διζπουν τθ φιλοςοφία του ςχολείου μασ 

φροντίηοντασ για τα ακόλουκα: 

Κακοδθγεί για δθμιουργία κοινοφ παιδαγωγικοφ οράματοσ  διατθρϊντασ και 

ενιςχφοντασ τθ ςυνοχι του Συλλόγου Διδαςκόντων. 

Ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου για ανάλθψθ παιδαγωγικϊν 

πρωτοβουλιϊν  και καινοτομιϊν επιλφοντασ τεχνικά ηθτιματα και εξαςφαλίηοντασ 

ςχετικά παιδαγωγικά μζςα και εργαλεία που διευκολφνουν τθ μακθςιακι 

διαδικαςία. 

Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ φιλικισ  και δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ  και  

ανάπτυξθσ αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Προςφζρει ζμπνευςθ και κετικά κίνθτρα ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, προάγει 

τθν ομαδικότθτα, ενιςχφει τισ ςυνεργαςίεσ και προβάλλει το εκπαιδευτικό ζργο. 

Διευκολφνει τουσ γονείσ να ζρχονται ςε επικοινωνία μαηί του και να ςυηθτοφν 

κζματα που απαςχολοφν τα παιδιά τουσ και  διαχειρίηεται με διακριτικότθτα και 

ενςυναίςκθςθ ςυγκροφςεισ και κρίςεισ ςτθ ςχολικι μονάδα. 

Διδάςκει ςτθν πράξθ τουσ δθμοκρατικοφσ κανόνεσ οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ του 

ςχολείου ςε κάκε επικοινωνία με τουσ μακθτζσ , οι οποίοι , αφοφ τθριςουν το 

ιεραρχικό πρωτόκολλο, ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο γραφείο του  για να 

αναφζρουν το πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί. 

Εκπαιδευτικοί του ςχολείου 
 
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και οι ςχζςεισ τουσ με 

τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ εκπαιδευτικισ ιεραρχίασ 

περιγράφονται από τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι νομοκεςία 
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Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πείρα, τθν ειδικότθτα, τισ κλίςεισ 

, τα ενδιαφζροντα και τθν επικυμία των μελϊν του οργανϊνει με τον καλφτερο 

τρόπο τθ ςχολικι ηωι. 

Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί προςζρχονται ςτο ςχολείο ζνα τζταρτο πριν τθν 

ζναρξθ των μακθμάτων και αποχωροφν αφοφ ζχουν αποχωριςει όλοι οι μακθτζσ 

του υποχρεωτικοφ ωραρίου. Για το ζτοσ 2020 -2021 , λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν 

τθσ πανδθμίασ, όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τθν πρϊτθ ϊρα κα 

παρευρίςκονται ςτο ςχολείο ςτισ 08:00, για τθν επιτιρθςθ των μακθτϊν ςτθν 

αίκουςα που διδάςκουν. 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα  και εκείνοι που διδάςκουν ςε 

τμιματα ίδιασ τάξθσ ςυνεργάηονται και οργανϊνουν κοινοφσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςθσ ειδικϊν αναγκϊν τθσ τάξθσ. 

Ενθμερϊνονται για κζματα υγείασ των μακθτϊν τουσ και προςαρμόηουν ανάλογα 

τθ ςυμπεριφορά τουσ. Προςδιορίηουν θμζρα και ϊρα τακτικισ ενθμζρωςθσ των 

γονζων ι ϊρεσ τθσ εβδομάδασ κατά τισ οποίεσ δζχονται τουσ γονείσ  και 

ενθμερϊνουν εκτάκτωσ τουσ γονείσ , όπου αυτό απαιτείται. 

Διαμορφϊνουν με τουσ μακθτζσ το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ τουσ, το οποίο δεςμεφει 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ για πιςτι τιρθςθ και επιβολι προςυμφωνθμζνων 

ποινϊν ςε περίπτωςθ παρζκκλιςθσ. 

Απαιτοφν και αποδίδουν ςεβαςμό ςτθν τάξθ, καλλιεργοφν ζνα φιλικό και 

ςυνεργατικό κλίμα, ενκαρρφνουν κετικζσ ςυμπεριφορζσ. 

Στοχεφουν ςε μια μάκθςθ δυναμικι, ηωντανι που κα προςελκφει το ενδιαφζρον και 

τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν, εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ  μάκθςθσ και  χρθςιμοποιϊντασ όλα τα μζςα που διακζτει θ 

ςχολικι μονάδα. 

Μαθητζσ 

Επικυμθτζσ και αποδοτικζσ ςυμπεριφορζσ για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ είναι εκείνεσ που διζπονται από ενεργό ςυμμετοχι, αμοιβαίο ςεβαςμό, 

αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, δθμιουργικό διάλογο, αλλθλεγγφθ, ευγζνεια, 

ευπρζπεια και ςυνζπεια.  

Οι μακθτζσ κινοφμενοι ςϋ αυτό το πλαίςιο δικαιοφνται και οφείλουν 

Να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςε κάκε ςχολικι 

δραςτθριότθτα (πρωινισ προςευχισ, εορταςτικϊν εκδθλϊςεων, εκπαιδευτικϊν 

εξορμιςεων κ. ά.) τθρϊντασ το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ.  
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Να ςυνδιαμορφϊνουν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ τουσ και να τουσ τθροφν 

απαρζγκλιτα. 

Να γνωρίηουν και να υιοκετοφν τουσ γενικοφσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και να  ακολουκοφν τισ υποδείξεισ των εφθμερευόντων 

εκπαιδευτικϊν. 

Να αποδίδουν, αλλά  και να διεκδικοφν, ςεβαςμό με τα λόγια και τισ πράξεισ τουσ 

προσ και από κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Να επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ ςτο διάλειμμα με τρόπο ειρθνικό, χωρίσ τθ χριςθ 

καμιάσ μορφισ βίασ. Αν δεν μποροφν να λφςουν τθ διαφωνία τουσ, απευκφνονται 

για διαμεςολάβθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ εφθμερίασ. 

Να απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ και τθ διεφκυνςθ του ςχολείου 

και να ηθτοφν βοικεια για όποιο πρόβλθμα τουσ απαςχολεί και να προςφζρουν 

βοικεια ςε μζλοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που ζχει ανάγκθ. 

Να χρθςιμοποιοφν το τθλζφωνο του ςχολείου για επικοινωνία με το ςπίτι τουσ και 

για κανζναν λόγο  να μθ μεταφζρουν ςτο ςχολείο προςωπικά κινθτά τθλζφωνα ι 

άλλεσ ςυςκευζσ επεξεργαςίασ ιχου και εικόνασ. 

 Να τθροφν τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν ορκι χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων και τθν 

προςταςία των προςωπικϊν δικαιωμάτων όλων των χρθςτϊν (εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν) κατά τθν εφαρμογι τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ (ςφγχρονθσ και 

αςφγχρονθσ). 

Να εργάηονται ςε ζνα ευχάριςτο περιβάλλον που κα ςυνδιαμορφϊνουν και κα 

φροντίηουν να διατθροφν κακαρό, τακτοποιθμζνο και ςε καλι κατάςταςθ. 

Να ηθτοφν  διευκρινίςεισ για το μάκθμα, να εκφράηουν απορίεσ να επιδιϊκουν τθν 
πλθρζςτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ να μθν 
παρακωλφουν το μάκθμα ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για 
μάκθςθ. 
 
Να τουσ ανατίκενται κατϋοίκον εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και  το επίπεδό 
τουσ, να τισ   προετοιμάηουν με υπευκυνότθτα, να τισ φζρνουν εγκαίρωσ κακϊσ και 
τα όλα τα απαραίτθτα υλικά για το μάκθμα. 
 
Να χρθςιμοποιοφν ελεφκερα αλλά και με δυνατό αίςκθμα ευκφνθσ όλα τα μζςα-
υλικά που διακζτει το ςχολείο για τθ διευκόλυνςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 
 
Να αναπτφςςουν ευγενι άμιλλα και να αποφεφγουν τον επικετικό ανταγωνιςμό. 
 
Να φροντίηουν τθν αςφάλεια των προςωπικϊν τουσ αντικειμζνων κακϊσ κι αυτϊν 
των ςυμμακθτϊν τουσ.  
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ΙΙ. Παιδαγωγικόσ Ζλεγχοσ 
Θ ιςχφουςα νομοκεςία που αφορά ςτθν εκπαίδευςθ και το κανονιςτικό πλαίςιο 

που ςυμπλθρϊνεται με τον Εςωτερικό Κανονιςμό αποτελοφν δικλείδα αςφαλείασ 

για τθν εφρυκμθ λειτουργία κάκε ςχολικισ μονάδασ. Οι παρεκκλίςεισ μακθτϊν από 

τισ προκακοριςμζνεσ  και επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ ςε ζνα ςχολικό περιβάλλον 

αποτελοφν  ςχολικά παραπτϊματα που δυςχεραίνουν  την επίτευξη των ςτόχων 

του ςχολείου. Το ςχολείο  ςτοχεφει ςτθ μείωςθ και τθ ςταδιακι εξάλειψθ τζτοιων 

ςυμπεριφορϊν, δουλεφοντασ τόςο ςτον άξονα τησ πρόληψησ όςο και ςτον άξονα 

άμεςησ παρζμβαςησ. 

Το ςχολείο είναι φορζασ αγωγισ και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και 

παιδαγωγικισ που διζπουν τθν θλικία των μακθτϊν μασ, αλλά και τισ κείμενεσ 

διατάξεισ ο παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ είναι το μζςο που μπορεί να καταςτιςει ςαφζσ 

ςτουσ μακθτζσ πωσ  το ςχολείο δεν τιμωρεί, αλλά οι πράξεισ μασ ζχουν πάντα  

ςυνζπειεσ.  

Θ παραβατικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν αρχικά αντιμετωπίηεται με: παρατιρθςθ, 

επίπλθξθ, παραπομπι ςτθ Δ/νςθ, ενθμζρωςθ γονζων. Αν αυτι ςυνεχίηεται, το κζμα 

καλείται να αντιμετωπίςει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων  ο οποίοσ , αν κρίνει ςκόπιμο, 

ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει τθ βοικεια ειδικοφ επιςτιμονα (ςχολικοφ 

ψυχολόγου), να ενθμερϊςει τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, να προτείνει 

αλλαγι τμιματοσ  ι,  με ςφμφωνθ γνϊμθ του γονζα-κθδεμόνα, αλλαγι ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

 

ΙΙΙ. Φαινόμενα βίασ-χολικόσ εκφοβιςμόσ  

Φαινόμενα βίασ, που μποροφν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν ψυχοςυναιςκθματικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ και ςτθν κοινωνικοποίθςθ 

τουσ αλλά και ςτθν ενιλικι τουσ ηωι, αποτελοφν μη αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ ςτο 

ςχολείο μασ.  

Οποιαδιποτε μορφι βίασ ςτθ ςχολικι μονάδα  υπονομεφει το δικαίωμα όλων των 

μελϊν ςε μια ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθ ςχολικι ηωι, δεν ανταποκρίνεται ςτθ 

φιλοςοφία του ςχολείου μασ και όλοι εργαηόμαςτε ϊςτε να προλαμβάνονται 

γεγονότα τζτοιασ μορφισ  ι να καταςτζλλονται εν τη γενζςει τουσ. 

Το ςχολείο οργανϊνει τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ με ενζργειεσ όπωσ: 

 ενίςχυςθ εφθμερίασ, εντοπιςμόσ ¨προβλθματικϊν¨ περιοχϊν, ςτοχευμζνθ 

επίβλεψθ και  άμεςθ παρζμβαςθ  
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 ενθμζρωςθ των μακθτϊν για το φαινόμενο ςχολικισ βίασ  και παρουςίαςθ  

τρόπων αντιμετϊπιςθσ ανάλογα τθ κζςθ του κακενόσ  

 προγράμματα αγωγισ υγείασ που προωκοφν τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ, και τον αμοιβαίο ςεβαςμό, τθν αναγνϊριςθ των 

ςυναιςκθμάτων και τθ διαχείριςθ κυμοφ 

 βιωματικζσ δράςεισ που αναδεικνφουν τα ταλζντα και τισ κλίςεισ όλων και 

ενιςχφουν τθν αυτοπεποίκθςθ των αδυνάτων  

 ςυνεργατικζσ εργαςίεσ που ενιςχφουν τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ 

  ςυνεδρίεσ μεμονωμζνων ατόμων και ομάδεσ γονζων με τθ ςχολικι 

ψυχολόγο  

IV. χολικοί χϊροι 

Το ςχολικό κτίριο, θ υλικι περιουςία του και ο αφλειοσ χϊροσ είναι δημόςια 

περιουςία.  Εςκεμμζνεσ φκορζσ, ηθμιζσ και κακι χριςθ τθσ περιουςίασ του 

ςχολείου φανερϊνουν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ και θ δαπάνθ 

αποκατάςταςθσ βαρφνει τον κθδεμόνα του μακθτι. 

Ζνα όμορφο, περιποιθμζνο , κακαρό και πλοφςιο ςε χρϊματα και ερεκίςματα  

ςχολικό περιβάλλον επθρεάηει κετικά τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

 Το ςχολείο κεωρεί πωσ θ εμπλοκι όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και οι 

παρεμβάςεισ τουσ  ςτον χϊρο είναι εκείνα τα ςτοιχεία  που κα τον μετατρζψουν 

από ουδζτερο ςε ζναν χϊρο γεμάτο κοινωνικζσ αξίεσ και ςθμαςίεσ.  Θ 

ςυνδιαμόρφωςθ ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ από τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ μασ 

κοινότθτασ  οδθγεί ςτθν οικειοποίθςθ του χϊρου, αναπτφςςει το αίςκθμα ευκφνθσ 

ςτουσ εμπλεκόμενουσ και τθν ανάγκθ προςταςίασ του και ςυμβάλλει ςτθν 

υιοκζτθςθ αειφόρων πρακτικϊν.  

V. χολικζσ εκδηλϊςεισ-Δραςτηριότητεσ 

Το ςχολείο  κάκε χρόνο,  εκτόσ από τα κακιερωμζνα αφιερϊματα-ιςτορικζσ 

αναφορζσ με αφορμι τισ εκνικζσ και τοπικζσ επετείουσ, οργανϊνει  και  μια ςειρά 

εκδθλϊςεων, δράςεων και προγραμμάτων που ςυμβάλλουν ςτον εμπλουτιςμό και 

τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ  και ςυμβαδίηουν με τθ γενικότερθ 

φιλοςοφία τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ: 

Δράςεισ με ςτόχο τθν πνευματικι αγωγι και καλλιζργεια των μακθτϊν π.χ. 

παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων και κινθματογραφικϊν ταινιϊν, 

ςυηθτιςεισ με λογοτζχνεσ , οργάνωςθ κεατρικϊν παραςτάςεων  

Εκδθλϊςεισ που αναδεικνφουν τα ικθ και ζκιμα τθσ περιοχισ. 
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Δράςεισ με αφορμι Παγκόςμιεσ Θμζρεσ π.χ. Παιδικοφ βιβλίου, Θμζρα ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ , Θμζρα ςχολικοφ Ακλθτιςμοφ κ. .α. 

Ενθμερωτικζσ δράςεισ με εκπροςϊπουσ φορζων. 

Δραςτθριότθτεσ ανοίγματοσ και ςφνδεςθσ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινότθτα και 

ευρφτερα π.χ. παρζμβαςθ ςτθ γειτονιά του ςχολείου, διαςχολικι ςυνεργαςία εντόσ 

και εκτόσ διμου με ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα-αφιζρωμα ςτο 200 χρόνια από τθν 

ελλθνικι Επανάςταςθ, ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκό πρότηεκτ (ζργο SALL) με εμπλοκι 

τοπικϊν φορζων. 

VI. Αντιςταθμιςτικοί και υποςτηρικτικοί θεςμοί 

Σμήμα Ζνταξησ  

Στο ςχολείο μασ λειτουργεί Σμήμα Ζνταξησ (ΣΕ). Σκοπόσ του ΤΕ είναι θ πλιρθσ 
ζνταξθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία ςτο ςχολικό 
περιβάλλον μζςα από ειδικζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ. Θ εκπαιδευτικόσ του ΤΕ  
υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ εντόσ του περιβάλλοντοσ τησ τάξησ τουσ, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων, με ςτόχο τθ διαφοροποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων, των διδακτικϊν πρακτικϊν και τθν κατάλλθλθ προςαρμογι του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ και του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και ςε 
ιδιαίτερο χϊρο, εφόςον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των 
μακθτϊν, με απϊτερο ςτόχο τθ δυνατότθτα μελλοντικισ υποςτιριξθσ αυτϊν 
εντόσ του περιβάλλοντοσ τθσ τάξθσ τουσ. Θ φοίτθςθ ςτο ΤΕ γίνεται ζπειτα από 
αίτθςθ/υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου γονζα. 

Ε.Δ.Ε.Α.Τ. 

Επίςησ λειτουργεί μία θμζρα τθν εβδομάδα, Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ 
Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ (Ε.Δ.Ε.Α.Τ.),  που ςτελεχϊνεται, εκτόσ 
από το διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου  από Ψυχολόγο και 
Κοινωνικι Λειτουργό. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. διενεργοφν αξιολογιςεισ πικανϊν 
εκπαιδευτικϊν, ψυχοκοινωνικϊν και άλλων φραγμϊν ςτθ μάκθςθ, που 
αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ. Προτείνουν τθν παραπομπι ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. 
των μακθτϊν για τουσ οποίουσ, φςτερα από τθν υποςτιριξθ ςτο ςχολείο και τθν 
εφαρμογι βραχυχρόνιου προγράμματοσ παρζμβαςθσ, κρίνεται ότι απαιτείται θ 
ζκδοςθ αξιολογικισ ζκκεςθσ – γνωμάτευςθσ. Υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε 
ηθτιματα παιδαγωγικισ, όπωσ θ εφαρμογι μεκόδων διαφοροποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ, διακεματικϊν και διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων, 
ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ, βιωματικισ μάκθςθσ και εναλλακτικϊν μορφϊν 
μάκθςθσ, εξειδικεφουν ςυγκεκριμζνουσ βραχυπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ 
ςτόχουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του τμιματοσ φοίτθςθσ του 
μακθτι. Υποςτθρίηουν τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν 
ιςότιμθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ, τθν ανάπτυξθ μιασ 
ομαδοςυνεργατικισ κοινότθτασ μάκθςθσ και τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων όπωσ θ 
ςχολικι διαρροι και θ ςχολικι βία. Συνεργάηονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. για το ςχεδιαςμό 
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και τθν εφαρμογι ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων, 
ςε ατομικι ι ομαδικι βάςθ, για τθν υποςτιριξθ του ςυνολικοφ ζργου των ςχολικϊν 
μονάδων. 

Σμήματα ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ και εφόςον προκφψει πλεόναςμα 

διδακτικϊν ωρϊν, με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων, το πλεόναςμα αυτό 

αξιοποιείται προσ όφελοσ των μακθτϊν, με τθν παροχι ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ ςε 

μακθτζσ, με ςτόχο τθν αναπλιρωςθ κενϊν, που ζχουν δθμιουργθκεί ςε 

προγενζςτερο χρόνο, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ διδαςκαλίασ. 

 

5. Γονείσ και κηδεμόνεσ – υνεργαςία χολείου και Οικογζνειασ 

Θ ςυνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ και θ εναρμόνιςθ τθσ  με τθ φιλοςοφία του 

ςχολείου κεωροφνται αποφαςιςτικοί παράγοντεσ για τθν κατάκτθςθ των ςτόχων 

που τίκενται κάκε φορά.  Οι γονείσ και κθδεμόνεσ είναι μια πολφ ςθμαντικι 

ςυνιςτϊςα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και θ αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων – 

υποχρεϊςεων  που απορρζει ο ρόλοσ τουσ είναι το ηθτοφμενο που κα ςυντελζςει 

ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ εγγράφουν τον μακθτι ςτο ςχολείο, παρακολουκοφν με 

ενδιαφζρον τθ φοίτθςθ, το ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ του, επικοινωνοφν ςυχνά 

με τον Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ  και ανταποκρίνονται ςτισ 

προςκλιςεισ τουσ για κάκε κζμα που αφορά ςτο παιδί τουσ.  

Είναι πολφ ςθμαντικό να ενθμερϊνουν άμεςα,  πρωτίςτωσ  τον εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ και κατόπιν τον Διευκυντι του ςχολείου, για όλα τα ηθτιματα (υγείασ, 

ιδιαιτερότθτασ, ευαιςκθςίασ, αλλεργιϊν, αλλαγι ςυμπεριφοράσ κ. ά.) τα οποία 

ςχετίηονται με τον μακθτι και μποροφν να επθρεάςουν τθ ςχολικι επίδοςθ ι 

γενικότερα τθ φοίτθςι του ςτθ ςχολικι μονάδα.  

Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να 

ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του. Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τα παιδιά 

τουσ το πρωί τα αφινουν ςτθν πλαϊνι είςοδο του ςχολείου μασ και, αφοφ 

βεβαιωκοφν ότι ειςιλκαν ςτο προαφλιο, αποχωροφν. Για τθν αςφάλεια των 

μακθτϊν μασ κανζνασ  ανιλικοσ ι ενιλικασ, που δεν ζχει τθν ιδιότθτα του μακθτι ι 

του εκπαιδευτικοφ του ςχολείου, δεν ζχει δικαίωμα να βρίςκεται ςτο κτίριο ι ςτο 

προαφλιο του ςχολείου (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ επείγουςασ πρωινισ 

ενθμζρωςθσ εκπαιδευτικοφ από γονζα για ζκτακτο κζμα) , να παρακολουκεί, να 

ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου 

κακϊσ και να παρατθρεί-επιπλιττει άλλουσ μακθτζσ. 
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Οι γονείσ και κθδεμόνεσ μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται τακτικά για τθν 

πρόοδο και ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. 

Εκείνοσ ορίηει θμερομθνία και ϊρα για τακτικζσ ι ζκτακτεσ ςυναντιςεισ 

ενθμζρωςθσ. Για οποιοδιποτε κζμα προκφψει  και αφορά το παιδί τουσ ςυςτινεται 

να επικοινωνιςουν άμεςα με το ςχολείο, το οποίο κα καταβάλει κάκε προςπάκεια 

να διευκετθκεί.   

Κρίνεται ςκόπιμο να διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ του ςχολείου οι 

οποίεσ αποςτζλλονται από το ςχολείο ι αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.  

 Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του Συλλόγου 

Γονζων με τθ Διεφκυνςθ και τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που 

αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. ∆εν παραβλζπουν ότι θ εμπιςτοςφνθ του 

μακθτι προσ το Σχολείο ενιςχφεται και από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων-κθδεμόνων 

προσ αυτό και τουσ δαςκάλουσ του. 

 

6. Προςωπικά δεδομζνα 

Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

και τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR), 

επιβάλλεται θ ςυγκατάκεςθ των γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και 

δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ.  

7. Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ 

Το ςχολείο ςε εμφάνιςθ επικίνδυνων φαινομζνων εφαρμόηει πιςτά τισ οδθγίεσ που 

εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ-υπθρεςίεσ. 

Για τθν περίπτωςθ του ςειςμοφ ζχει ςχεδιάςει Μνθμόνιο Ενεργειϊν για τθ 

διαχείριςθ του Σειςμικοφ κινδφνου, ο οποίοσ επικαιροποιείται κάκε χρόνο. Ο 

Σφλλογοσ Διδαςκόντων και οι μακθτζσ του ςχολείου ενθμερϊνονται από τον 

Διευκυντι του ςχολείου για τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ  και τουσ τρόπουσ 

αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ και υλοποιοφν προλθπτικά 

ςυχνζσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

Σε περίπτωςθ ζκτακτου φαινομζνου οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνονται ςτον χϊρο του 

γθπζδου μπάςκετ τθσ αυλισ του ςχολείου. Δεν αποχωρεί κανείσ από το ςχολείο 

μόνοσ του, αλλά όλοι οι μακθτζσ παραδίδονται ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ κατόπιν 

επικοινωνίασ. 

8. φνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 
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 Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε μετά από ζναν γόνιμο διάλογο 

και με τθν πλιρθ ςυμφωνία του Διευκυντι και του Συλλόγου Διδαςκόντων Δ. Σ. 

Κουτςελιοφ, του άτυπου Δ. Σ. του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων  και του 

εκπροςϊπου του Διμου Ιωαννιτϊν. Ζχει εγκρικεί από τον Συντονιςτι 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου, που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου μασ, κακϊσ 

και από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ 

ςχολικισ μασ κοινότθτασ.  Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον 

Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τον Διευκυντι 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.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται θλεκτρονικά 

ςχετικά με τον κανονιςμό του ςχολείου. 

                                                                                                    Κουτςελιό, 18 Μαΐου 2021 

 Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του Σχολείου  

                                                   

 


