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ΕΙΑΓΩΓΗ  

Με τον όρο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων 
που αποτελοφν προχποκζςεισ, για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο 
του Σχολείου. Επιπλζον, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου αποτελεί ςθμαντικό παιδαγωγικό 
μζςο που βοθκά ςτθν ομαλι ςχολικι ηωι, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν αλλθλεγγφθ, ςτον δθμοκρατικό διάλογο και 
ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 

 
Σύνταξη, έγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμού. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διευκφντριασ του Σχολείου, με 
τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κακϊσ και εκπροςϊπου του Διμου μασ. Ζχει εγκρικεί από τον Συντονιςτι 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου μασ κακϊσ και από τθ Διευκφντρια 
Εκπαίδευςθσ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ κοινοποιείται ςε όλουσ του γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτον 
ιςτότοπο του Σχολείου. Συνοπτικι μορφι αυτοφ μπορεί να διανζμεται και να ςυηθτείται με όλουσ τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του Σχολείου, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
Η ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ κοινότθτασ: τθσ 
διεφκυνςθσ του Σχολείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των μακθτϊν, των γονζων και 
κθδεμόνων. 

 

κοπόσ και ςτόχοι του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ 

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζτςι ϊςτε να διαμορφϊνεται ςτο ςχολείο ζνα 
παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία 
του. Ταυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα που προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προκλιςεισκαιευκαιρίεσβελτίωςθσ των παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν πρακτικϊν, 
κακϊσ και των ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν του 
Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι: 

 θ κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο, 

 θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν και μακθτριϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,  

 θ διαμόρφωςθ υποςτθρικτικοφ κλίματοσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των 
μακθτϊν/ μακθτριϊν,  

 θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ αςφάλειασ και ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ όλων των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ,  

 θ διαπαιδαγϊγθςθ και απόκτθςθ αξιϊν και δεξιοτιτων ηωισ από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, 
όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, 
ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε 
κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ 
εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ επικαιροποιείται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, μζςω τθσ 
προβλεπόμενθσ από τον νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε 
να ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ 
του Σχολείου και ςτισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του. 

1. Προςζλευςη, παραμονή ςτο ςχολείο και αποχϊρηςη 

Επιςθμαίνεται ότι θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Δθμοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτικι και 
εποπτεφεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και 
τισ καταχωρεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, 
δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 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. Η απουςία από τα μακιματα δικαιολογείται μόνον 
όταν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ (αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε περίπτωςθ που ζνασ 
μακθτισ απουςιάηει, κα πρζπει να ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ του ςχολείου για το λόγο τθσ απουςίασ, 
ιδιαίτερα όταν θ απουςία είναι πολυιμερθ. Για πολυιμερθ απουςία λόγω αςκενείασ χρειάηεται ιατρικι 
βεβαίωςθ. 

 Δεν επιτρζπεται ςε καμιά περίπτωςθ θ ζξοδοσ μακθτι από το Σχολείο, κατά τθν περίοδο λειτουργίασ 
του, χωρίσ ενθμζρωςθ του υπεφκυνου δαςκάλου ι τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου. 

 Σε περίπτωςθ που είναι ανάγκθ ο μακθτισ ι θ μακιτρια να αποχωριςει από το ςχολείο, πριν από τθ 
λιξθ του ςχολικοφ προγράμματοσ, ενθμερϊνεται ο γονζασ να τον/τθν παραλάβει από το ςχολείο και 
να υπογράψει ςτο ‘βιβλίο αποχϊρθςθσ ‘των μακθτϊν/τριϊν.  

 Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και τθσ ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, είναι οπωςδιποτε απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ 
για τουσ μακθτζσ των Α’, Δϋ Τάξεων. 

 Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (επιςκζψεισ, εκδρομζσ κ.τ.λ.) 
απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ ςυγκατάκεςθσ γονζα. 

 
1.2. Προςζλευςη των μαθητών/τριών 

 Η άφιξθ των μακθτϊν και μακθτριϊν το πρωί ςτο ςχολείο γίνεται από τισ 8.00 ωσ τισ 8:15 και από τισ 
δφο ειςόδουσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ. 

 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.  

 Τα παιδιά που ειςζρχονται περιμζνουν ςτον προαφλιο χϊρο ζωσ ότου χτυπιςει το κουδοφνι για 
γραμμζσ και προςευχι. 

1.3. Διδακτικό ωράριο κατά την παραμονή ςτο ςχολείο 

Η ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ 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 ΥΠΑΙΘ. 

 
1.3.1. Πρωινή ζώνη 

(μόνο για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που ςυμμετζχουν ςτθν πρωινι ηϊνθ) 
Από τισ 7:15 ζωσ τισ 8:00. Υποδοχι μακθτϊν από τισ 7:00 ζωσ τισ 7:15. 

 
1.3.2. Υποχρεωτικό πρόγραμμα. 

 υποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 08.00- 08:15. 

 ζναρξθ 1θσ διδακτικισ περιόδου: 08:15. 

 λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:15 (εξάωρο) 
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1.3.3. Ώρεσ διαλειμμάτων υποχρεωτικού προγράμματοσ 

Οι ϊρεσ διαλειμμάτων φαίνονται παρακάτω: 

 1ο διάλειμμα 9:40-10:00, 2ο διάλειμμα 11:30-11:45, 3ο διάλειμμα 12:25-12:35 

 
1.3.4. Ολοήμερο πρόγραμμα 

(μόνο για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του ςχολείου που ςυμμετζχουν ςτο Ολοιμερο) 

 Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:20 

 Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: Προςωρινά ζωσ τισ 15:00. Όταν τοποκετθκεί 
αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ θ λιξθ του Ολοιμερου προγράμματοσ κα είναι ςτισ 16:00. 

Οι γονείσ/ κθδεμόνεσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Ολοιμερο πρόγραμμα 
δθλϊνουν από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ τθν ακριβι ϊρα αναχϊρθςθσ από το ςχολείο ςτισ 15:00 ι ςτισ 
16:00. 

 
1.4. Αποχώρηςη των μαθητών/τριών 

 Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν πραγματοποιείται και από τισ δφο εξόδουσ του ςχολείου, τμιμα-τμιμα, 
υπό τθν επίβλεψθ του διδάςκοντα, μετά το τζλοσ του πρωινοφ προγράμματοσ, με τθν παρακάτω 
ςειρά: 

 Από τθν κεντρικι πόρτα: Εξζρχονται τα τμιματα:Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2. 
 Από τθν πόρτα του parking: Εξζρχονται τα τμιματα: Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3. 

 Τα αδζρφια εξζρχονται από μπροςτά ι από πίςω μετά από ςυνεννόθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ με 
τουσ γονείσ.  

 Οι ενιλικοι που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ κατά τθν αποχϊρθςι τουσ, πρζπει να 
προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι τουσ, ζξω από τισ δφο ειςόδουσ του ςχολείου. Κάκε 
κακυςτζρθςθ δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν που ολοκλθρϊνουν το 
πρόγραμμά τουσ, αλλά και για όςουσ ςυνεχίηουν το μάκθμα. 

 Η αποχϊρθςθ τθσ Αϋτάξθσ γίνεται λίγο νωρίτερα τθσ προβλεπόμενθσ ϊρασ για να μθ ςυνωςτίηονται οι 
γονείσ ςτθν είςοδο. 

 
2. υμπεριφορά μαθητϊν/μαθητριϊν & Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

 
1.1. Μαθητζσ/μαθήτριεσ 

 Η ςυμπεριφορά των μακθτϊν και των μακθτριϊν πρζπει να είναι ευγενικι και όχι βίαιθ. 

 Η λεκτικι και θ ςωματικι βία δεν επιτρζπονται, κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ. 

 Στο χϊρο του ςχολείου, εντόσ και εκτόσ τάξθσ, οι μακθτζσ/τριεσ τθροφν  τισ οδθγίεσ των εκπαιδευτικϊν 
που είναι υπεφκυνοι για το τμιμα τουσ και τον χϊρο τουσ. 

 Όταν κτυπά το κουδοφνι για διάλειμμα, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ βγαίνουν ζξω ιρεμα, αφοφ 
πάρουν ό,τι τουσ χρειάηεται (φαγθτό, νερό), και θ αίκουςα αδειάηει για να αεριςτεί. Στο προαφλιο 
παραμζνουν ςτο χϊρο που ζχει κακοριςτεί για κάκε τάξθ. 

 Δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να παραμζνουν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ κατά τθν ϊρα 
των διαλειμμάτων ι ςτουσ διαδρόμουσ όταν ο καιρόσ είναι κατάλλθλοσ ι να ειςζρχονται ςτισ αίκουςεσ 
άλλων τάξεων.  

 Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ παραμζνουν ςε οριςμζνο από τουσ δαςκάλουσ 
χϊρο. Σε περίπτωςθ βροχισ παραμζνουν εντόσ του κτιρίου χωρίσ να τρζχουν, υπό τθν επίβλεψθ των 
εκπαιδευτικϊν.  

 Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ μπαίνουν ςε γραμμζσ και 
ακολουκοφν τον/τθν εκπαιδευτικό ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ χωρίσ να τρζχουν ι να ςπρϊχνονται. Ή 
παραμζνουν ςε γραμμζσ ςτο προαφλιο ςε περίπτωςθ που ζχουν Γυμναςτικι.  

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ δε ςθκϊνονται όρκιοι, δε ςυνομιλοφν, 
δεν ενοχλοφν τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ τουσ, δεν προκαλοφν φαςαρία.  

 Ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ και ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα ι ςτισ δραςτθριότθτεσ, 
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ςφμφωνα μ’ αυτζσ.  

 Συνεργάηονται με τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ τουσ, ενκαρρφνουν και επαινοφν τθν 
προςπάκειά τουσ, αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα του κακενόσ.  

 Αν δεν κατανοοφν κάτι, ηθτοφν το λόγο από το δάςκαλο ι τθ δαςκάλα ευγενικά για να τουσ λυκεί θ 
απορία. 

 Τθν ϊρα του μακιματοσ εάν τα παιδιά ζχουν ςοβαρό  λόγο να βγουν ζξω, ηθτοφν άδεια από το 
διδάςκοντα ι τθ διδάςκουςα. 

 Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ κι ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων, αλλά και χρόνοσ 
ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν. Οι μακθτζσ παίηουν χωρίσ να τςακϊνονται και για οποιοδιποτε 
πρόβλθμα που πικανόν αντιμετωπίςουν απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ δαςκάλουσ που 
βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

 Κατά το ςχόλαςμα, ετοιμάηουν τθ τςάντα τουσ, παίρνουν τα προςωπικά τουσ είδθ, για τα οποία είναι 
τα ίδια υπεφκυνα, και αφινουν το κρανίο τουσ κακαρό. Κάκε τμιμα κάνει γραμμι και ακολουκεί 
τον/τθν εκπαιδευτικό μζχρι τθν ζξοδο, ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςειρά αποχϊρθςθσ. 

 Μπάλεσ και παιγνίδια ι άλλα υλικά και αντικείμενα, εκτόσ των ςχολικϊν ειδϊν για χριςθ του 
θμεριςιου προγράμματοσ, δεν επιτρζπεται να μεταφζρουν οι μακθτζσ/μακιτριεσ ςτο ςχολείο.  

 Η χριςθ και κατοχι κινθτϊν τθλεφϊνων δεν επιτρζπεται για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. Κάκε 
κινθτό που εντοπίηεται κα παρακρατείτε από τθ Δ/νςθ και κα παραδίδεται ςτον κθδεμόνα. 

 
1.2. Εκπαιδευτικοί 

 Παρατθροφν, κατανοοφν και ερμθνεφουν κάκε πρόβλθμα προςαρμογισ των μακθτϊν/τριϊν και 
αφομοίωςθσ των κοινωνικϊν κανόνων. Ζτςι κάκε φορά επιλζγουν τουσ κατάλλθλουσ διδακτικοφσ και 
παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ και τουσ προςαρμόηουν ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν του. 

 Γνωρίηουν τθν οικογενειακι και κοινωνικι κατάςταςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν και αντιμετωπίηουν με 
ευαιςκθςία και λεπτοφσ χειριςμοφσ τα ιδιαίτερα προβλιματά τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο και 
κατά τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων που γίνονται με ευκφνθ του ςχολείου.  

 Στα διαλείμματα κλειδϊνουν τισ πόρτεσ των τάξεων, αφοφ εξζλκουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ. 
Φροντίηουν για τον αεριςμό τθσ τάξθσ και ελζγχουν κζματα κακαριότθτασ και υγιεινισ.  

 Ενδιαφζρονται για τθν προςταςία του ςχολικοφ χϊρου και τθσ περιουςίασ του ςχολείου και 
προςπακοφν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν τθν κακαριότθτα, τθν 
υγιεινι και τθν αιςκθτικι του χϊρου μζςα ςτον οποίο φοιτοφν. 

 Με τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τουσ ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ ιρεμου, ευχάριςτου και 
ςυνεργατικοφ κλίματοσ μζςα ςτο ςχολείο.  

 Σζβονται τισ απόψεισ, τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ των άλλων. Συηθτοφν και αποφαςίηουν από κοινοφ. 
Ακολουκοφν τθ δθμοκρατικι αρχι τθσ πλειοψθφίασ, αλλά ςζβονται και τθν άποψθ τθσ μειοψθφίασ. 

 Συηθτοφν μεταξφ τουσ για τα προβλιματα τα οποία αντιμετωπίηουν μζςα ςτθν τάξθ, και ςυνεργάηονται 
για τθν επίλυςι τουσ, μεταξφ τουσ και με το διευκυντι. 

 Τθροφν εχεμφκεια ςε ό,τι αφορά τισ αποφάςεισ του ςυλλόγου των διδαςκόντων, τισ ςυηθτιςεισ και 
εκτιμιςεισ ςχετικά με τθ ςχολικι επίδοςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθ διαγωγι των μακθτϊν, τθ 
βακμολογία των διαγωνιςμάτων και γενικά για όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το ςχολείο. 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ των μακθτϊν ςυςτθματικά, προγραμματιςμζνα και όπωσ προβλζπεται από 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

1.3. Διευθφντρια 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των διδαςκόντων και διδαςκουςϊν, 
κακϊσ και των μακθτϊν και μακθτριϊν. 

 Ενθμερϊνει τον Σφλλογο Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ και τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ. 

 Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των χϊρων του 
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διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Δθμιουργεί κλίμα αμοιβαίασ κατανόθςθσ και αλλθλοεκτίμθςθσ ανάμεςα ς’ αυτιν και τουσ/τισ 
εκπαιδευτικοφσ, επιδιϊκοντασ τθν αμοιβαία επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία τουσ, υποςτθρίηει τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ. 

 Υποςτθρίηει τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ και ςυνεργάηεται μαηί τουσ για τθν επίτευξθ των 
παιδαγωγικϊν ςτόχων. 

 Επικοινωνεί με τουσ γονείσ επιδιϊκοντασ τθν ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο ςχολείο 
και τθν οικογζνεια.  

 Αναγνωρίηει τθν αξία και ςζβεται τθν προςωπικότθτα του κακενόσ από τα μζλθ (εκπαιδευτικοφσ, 
μακθτζσ, γονείσ) τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
 

1.4. Γονείσ/ Κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί τουσ να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και ενθμερϊνουν ςε 
περίπτωςθ απουςίασ του. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ζντυπεσ ανακοινϊςεισ που τουσ μεταφζρουν τα παιδιά τουσ ι τισ 
ανακοινϊςεισ που τουσ αποςτζλλονται θλεκτρονικά ι αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, ϊςτε 
να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του Σχολείου. 

 Συνεργάηονται αρμονικά, ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του Συλλόγου Γονζων, με τθ 
Διεφκυνςθ και τον Σφλλογο Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και το δάςκαλο ι τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ και 
προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά 
τουσ - κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και 
κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και τθ 
ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του ςχολείου. 

 Ενθμερϊνονται τακτικά για τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ από το δάςκαλο ι τθ 
δαςκάλα τθσ τάξθσ ςε κακοριςμζνθ μζρα και ϊρα, μετά από τθλεφωνικι ι θλεκτρονικι επικοινωνία.  

 Προςζρχονται ςτισ ςυγκεντρϊςεισ που ορίηει ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ. 

 Δεν δφναται να παραβρίςκονται ςτο κτίριο ι ςτο προαφλιο του ςχολείου χωρίσ να ζχουν πάρει άδεια, 
με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ επείγουςασ πρωινισ ενθμζρωςθσ εκπαιδευτικοφ για ζκτακτο κζμα.  

 Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ γονείσ του μακθτι/μακιτριασ δεν ζχει τθν κθδεμονία του πρζπει 
να ενθμερωκεί άμεςα το ςχολείο. 

 
2. Παιδαγωγικόσ Ζλεγχοσ & Αξιολόγηςη 

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 ι 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, αλλά και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Μεμονωμζνα και μθ επαναλαμβανόμενα περιςτατικά μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςυνικωσ 
αντιμετωπίηονται άμεςα με παρατιρθςθ και ςυηιτθςθ με τον/τθν εκπαιδευτικό ι/και τθ διευκφντρια. Εάν οι 
ςυνζπειεσ τθσ ςυμπεριφοράσ κρίνονται ςοβαρζσ ι θ μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά επαναλαμβάνεται, τότε 
ενθμερϊνεται ο γονζασ τθλεφωνικά και καλείται ςτο ςχολείο. Η ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου- 
γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. Ενδζχεται να κρικεί αναγκαία θ ςυηιτθςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων και κατόπιν να ακολουκθκεί παιδαγωγικό πρόγραμμα διαχείριςθσ 
και τροποποίθςθσ αυτισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο πλαίςιο του ςχολείου και ενδεχομζνωσ και ςε 
ςυνεργαςία με τουσ γονείσ ι/και άλλουσ φορείσ & ειδικοφσ επιςτιμονεσ. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθ 
νομοκεςία, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςτθν περίπτωςθ μθ βελτίωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ μπορεί να αποφαςίςει 
τθν αλλαγι τμιματοσ ι ακόμθ και τθν αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ για το μακθτι ι τθ μακιτρια. 
Κάκε μακθτισ και  μακιτρια αποτελεί μια ιδιαίτερθ ξεχωριςτι προςωπικότθτα και ζχει τισ δικζσ του/τθσ 
ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ και τθ δικι του/τθσ ψυχοςφνκεςθ. Αυτό κάνει πολφ δφςκολο και πολυςφνκετο το 
ζργο τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ και αξιολόγθςθσ του μακθτι και τθσ μακιτριασ. Η αξιολόγθςθ του/τθσ 
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μακθτι/τριασςυνδιαμορφϊνεται από: 

 Τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςτο μάκθμα και τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ ςτθν τάξθ. 

 Τθν κακθμερινι προφορικι επίδοςι  ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ. 

 Τθν επίδοςι του/τθσ ςτισ γραπτζσ επαναλθπτικζσ δοκιμαςίεσ. 

 Τθν επιμζλεια και τθ ςυνζπεια ςτισ εργαςίεσ που ζχει για το ςπίτι. 

 Τθ ςυμμετοχι και ςυμπεριφορά  ςτθν ομάδα που ανικει. 

 Τθ γενικι ςυμπεριφορά του απζναντι ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/τριεσ και τουσ/τισ δαςκάλουσ/εσ. 
Για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που δεν ανταποκρίνονται ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ τουσ, δε ςυμμετζχουν ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία και ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και γενικότερα δε δείχνουν ενδιαφζρον για τα 
μακιματά τουσ, εφόςον δεν ςυντρζχουν λόγοι που να αιτιολογοφν τθν κατάςταςθ αυτι, ενθμερϊνονται οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ και ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου εφαρμόηονται 
προτάςεισ βελτίωςθσ. 

 Στο τζλοσ κάκε τριμινου ο/θ εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθ ςυνολικι επίδοςθ των μακθτϊν του και 
παραδίδει τθ βακμολογία ςτο διευκυντι. 

 Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων αποφαςίηει τθν θμερομθνία κατά τθν οποία οι γονείσ κα ενθμερωκοφν για 
τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ και κα πάρουν τουσ ελζγχουσ προόδου. 

 Ο/Η εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτο γονζα τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι ι 
τθσ μακιτριασ, κακϊσ και τθν αρικμθτικι αποτίμθςθ αυτισ. 

 
3. Πρόληψη φαινομζνων Βίασ και χολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 H ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ ι/και 
αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, παρενόχλθςθσ, εξαναγκαςμοφ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Χαρακτθριςτικά 
του κετικοφ και υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ είναι ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ 
προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κακϊσ και με Φορείσ και ειδικοφσ 
επιςτιμονεσ, ο ςεβαςμόσ όλων των μελϊν ςτουσ από κοινοφ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ και όρουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτον εςωτερικό ςχολικό κανονιςμό. Ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν πρόλθψθ του φαινομζνου 
κεωρείται θ ςυνεργαςία του ςχολείου με τθν οικογζνεια, όπωσ περιγράφεται παρακάτω. 
 

4. Επιτροπή Διεπιςτημονικήσ Τποςτήριξησ (Ε.Δ.Τ.), 
 

Στο Δθμοτικό Σχολείο Λαγυνϊν λειτουργεί μία φορά τθν εβδομάδα θ Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ, 
θ οποία αποτελείται από τον πρόεδρο τρία μζλθ και μία γραμματζα. Πρόεδροσ ορίηεται ςφμφωνα με τθ 
νομοκεςία θ Διευκφντρια τθσ Σχολικισ Μονάδασ. Μζλθ τθσ επιτροπισ αποτελοφν θ εκπαιδευτικόσ Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του ςχολείου, μία ψυχολόγοσ και μία κοινωνικι λειτουργόσ. Σκοπό τθσ Ε.Δ.Υ. είναι θ  
ανάπτυξθ διεπιςτθμονικϊν πρακτικϊν εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθστων μακθτϊν, ςυμβουλευτικισ και 
παιδαγωγικισ υποςτιριξθσ αυτϊν, ενϊ θ λειτουργία τθσ ςτθρίηεται ςτισ πρακτικζσπου επιτάςςουν θ Διεκνισ 
Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματατου Παιδιοφ (ν. 2101/1992, Αϋ 192) κακϊσ και θ ΔιεκνισΣφμβαςθ για τα 
Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία. Η Ε.Δ.Υ. μεταξφ άλλων εντοπίηει τισ δυςκολίεσ και τουσ πικανοφσ 
ψυχοκοινωνικοφσ φραγμοφσ ςτθν πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ, εφαρμόηει παιδαγωγικά 
υποςτθρικτικά μζτρα για το ςφνολο των μακθτϊν, υλοποιεί εξατομικευμζνεσ ι ομαδικζσ δράςεισ ενίςχυςθσ 
των γνωςτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, κακϊσ και δράςθσ παιδαγωγικισ και 
ςυμβουλευτικισψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε εκπαιδευτικοφσ και γονείσι κθδεμόνεσ των μακθτϊν και τζλοσ 
εφαρμόηει ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ενδυνάμωςθσ όλων τωνμελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 
5. υνεργαςία χολείου - Οικογζνειασ - υλλόγου Γονζων & Κηδεμόνων. 

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 είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ 
και για αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων ς’ αυτόν. Βρίςκεται ςε άμεςθ 
ςυνεργαςία με τθ Διευκφντρια, τον Σφλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο τθσ Σχολικισ 
Επιτροπισ του Διμου.  

Το ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του Συλλόγου Γονζων για τθν προαγωγι του ςχολικοφ 
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ζργου. Είναι αυτονόθτο ότι το εκπαιδευτικό ζργο ανικει ςτθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν, του 
Συλλόγου Διδαςκόντων και τθσ Διευκφντριασ. 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 Διευκυντι με το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. 

 

6. χολικζσ Εκδηλϊςεισ – Δραςτηριότητεσ 

Αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικι πραγματοποίθςθ του ςχολικοφ ζργου, 
γιϋαυτό οι μακθτζσ απουςιάηουν από αυτζσ μόνο αν ζχουν ςοβαρό λόγο. Η ςυμπεριφορά τουσ κι οι 
υποχρεϊςεισ τουσ είναι ανάλογεσ κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων, όπωσ και ςτο ςχολικό πρόγραμμα. Σε 
περίπτωςθ επίςκεψθσ τθρείται το ςχολικό ωράριο, ενϊ ςε περίπτωςθ γιορτισ το ωράριο διαμορφϊνεται. 

 
7. Ποιότητα του ςχολικοφ χϊρου& προςταςία από πιθανοφσ κινδφνουσ 

Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του Σχολείου πρζπει να είναι θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ τθσ ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ/ 
ςτισ μακιτριεσ ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου. Μακθτισ ι μακιτρια που προκαλεί φκορά 
ςτθν περιουςία του Σχολείου, ελζγχεται για τθ ςυμπεριφορά αυτι και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον 
κθδεμόνα του ι τον ίδιο. 

Επιςθμαίνεται ότι για τισ ηθμιζσ και καταςτροφζσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ, οι οποίεσ διενεργοφνται ςε 
ϊρεσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, δεν ευκφνεται το προςωπικό του ςχολείου. Η διεφκυνςθ του ςχολείου και το 
προςωπικό του δφνανται -όταν υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ καταςτροφι που διενεργικθκε εκτόσ ςχολικοφ 
ωραρίου- να απευκφνονται ςτισ αςτυνομικζσ αρχζσ. 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το 
ΣχζδιοΜνθμονίουΕνεργειϊνγιατθδιαχείριςθτουΣειςμικοφΚινδφνου, ενθμερϊνονται οι 
γονείσκαιυλοποιοφνταιαςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφζτουσ. Οι εκπαιδευτικοί 
ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν 
εκδιλωςθ των φαινομζνωναυτϊν. 

 Η ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν/τριϊν και του προςωπικοφ γίνεται ςτο κζντρο τθσ αυλισ και μακριά από 
τα ςχολικά κτίρια. 

 Διευκρινίηεται ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν αποχωροφν από το ςχολείο μόνοι τουσ αλλά 
παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ, ςτθν περίπτωςθ ζκτακτων φαινομζνων. 

 
Διαδικαςία διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του Εςωτερικοφ χολικοφ Κανονιςμοφ 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και 
διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του Σχολείου (μακθτζσ/μακιτριεσ, 
εκπαιδευτικοφσ, άλλο επιςτθμονικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ,  
βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου 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 
τον Διευκυντι/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. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται θλεκτρονικά ςχετικά με τον κανονιςμό 
του ςχολείου. 

 
Οκτϊβριοσ 2022 

 
 

                                                                                                                                                                     Η Διευκφντρια 
 
 

Σοφία Ευφραιμίδου 
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Εγκρίνεται 

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου   
 
 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
Ημερομθνία: …………………………………………………. 

Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ. 
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Ημερομθνία: …………………………………………………. 
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