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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 
 Εισαγωγή  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4713/2020 
(ΦΕΚ 147/τΑ΄/29-07-2020), επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι 
απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να 
επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη 
λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και 
είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα χαρακτηριστικά της 
τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας 

 
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 
σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, επικαιροποιείται δε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να 
ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις 
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του 
γονείς/κηδεμόνες. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες του σχολείου. Η ακριβής τήρηση του Κανονισμού αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση 
όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του σχολείου, των εκπαιδευτικών και 
του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. 

 
Σκοπός και όραμα του σχολείου 

Το Μικρό Δημοτικό είναι ένα σχολείο ανοιχτό, το οποίο προσφέρει στο παιδί πληθώρα παραστάσεων 
και ερεθισμάτων, αλλά και όλα τα αναγκαία εφόδια για την πολύπλευρη ανάπτυξη της γνώσης, της σκέψης, 
των δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς του. Στο Μικρό Δημοτικό η μάθηση είναι μια διαδικασία 
δημιουργίας και ανακάλυψης, μια διαδικασία προσωποποιημένη, που πραγματοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Όλες οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόζονται με 
εκείνο τον τρόπο και σε εκείνο το κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου η κάθε μία από αυτές 
αποδίδει τα μέγιστα. 

Στο Μικρό Δημοτικό σχεδιάζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία «παντρεύοντας» παραδοσιακές 
μεθόδους με σύγχρονες προσεγγίσεις. Χρησιμοποιούμε συνδυαστικά μοντέλα, ώστε το παιδί να μαθαίνει 
χαρούμενα και αποτελεσματικά τις λέξεις και τους αριθμούς, να ανακαλύπτει τις Τέχνες, τις επιστήμες και 
το φυσικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η μαγεία της ανάγνωσης και της γραφής, η μετάδοση ενός 
μηνύματος, η κατανόηση ενός μαθηματικού προβλήματος αλλά και η λύση του, αναμειγνύονται 
δημιουργικά με τα εικαστικά, τη μουσική, την άθληση, τους υπολογιστές και το παιχνίδι σε διαθεματικές 
ενότητες, βιωματικές δραστηριότητες και προσωποποιημένες πρακτικές. 

Το παιδαγωγικό μας έργο αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικές τις δεξιότητες ζωής που καλλιεργεί το παιδί 
στο σχολείο όπως π.χ. το ρόλο που αναλαμβάνει στην ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και 
παρουσιάζει τον εαυτό του, την ενδυνάμωσή του μέσα από τη συμμετοχή και την αναγνώριση. 

Η σχολική τάξη είναι μια μικρο-κοινωνία. Θεωρούμε σημαντικό ο μαθητής να αντιλαμβάνεται από το 
ξεκίνημα της Α' Δημοτικού τον εαυτό του ως μέλος μιας κοινότητας, στην οποία έχει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, αναλαμβάνει ευθύνες, συμμετέχει ενεργά. Έτσι, το κάθε παιδί αναλαμβάνει μία 
υπευθυνότητα σχετική με τη λειτουργία του τμήματος. 
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Για να είναι τα παραπάνω εφικτά, επιλέξαμε οι τάξεις μας να αποτελούνται από έναν αριθμό μαθητών 
ικανό να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη δημιουργία υπο-ομάδων για 
την πραγματοποίηση ομαδικών / συνεργατικών projects. 

Η σύνθεση του ωρολογίου προγράμματος δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω εξατομίκευση στις 
μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, μεγαλύτερη εμβάθυνση και αντιμετώπιση τυχόν απουσιών και 
ακόμη περισσότερες δημιουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, επιτρέπει στο παιδί (ιδιαίτερα στις πρώτες 
τάξεις) να ολοκληρώνει όλες του τις μαθητικές υποχρεώσεις στο χώρο του σχολείου, έχοντας ελεύθερο 
χρόνο για να ξεκουραστεί, να παίξει, να ασχοληθεί με τα χόμπι του, όταν επιστρέφει στο σπίτι. 

 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται 
στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και 
αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν 
αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, 
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών και άλλων πρακτικών. 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι τα παιδιά να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να 
διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν 
βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, 
όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, 
ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε 
κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η 
εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού, το σχολείο επιδιώκει: 
• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 

εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού 
αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

• Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

• Να δημιουργούνται συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης. 

 
2. Οργάνωση και λειτουργία του σχολείου  

I. Διδακτικό ωράριο – ωρολόγιο πρόγραμμα 
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος και των 

εγκεκριμένων παρεκκλίσεων, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου 

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και 

αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Αντίστοιχα, το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και 

εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή. Οι ημέρες των αργιών καθώς και 

τυχόν διαφοροποιήσεις του καθημερινού ωραρίου γνωστοποιούνται εγκαίρως στους γονείς/κηδεμόνες 

και στους/στις μαθητές/τριες από τη Διεύθυνση του σχολείου. Στο σχολείο διδάσκονται σε όλες τις 

τάξεις η αγγλική και η γερμανική γλώσσα, η διδασκαλία των οποίων είναι δυνατόν να γίνεται με 

κατάτμηση, σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. 

Το σχολικό πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί με σχολικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου, 

εκπαιδευτικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις και πολιτιστικά δρώμενα τα οποία το σχολείο 

μας θεωρεί αναπόσπαστο μέρος του παιδαγωγικού και μορφωτικού έργου του. Οι εκδηλώσεις αυτές 

εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. 
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II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 

o υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15 
o έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15 
o λήξη σχολικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 15.05 
o η αποχώρηση των μαθητών με ίδιο μέσο πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ενός τετάρτου από τη 

λήξη των μαθημάτων 
 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. 
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός 
εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τα παιδιά στην είσοδο του σχολείου 
και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των παιδιών 
δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

Για λόγους ασφάλειας των παιδιών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η είσοδος 
του σχολείου κλείνει στις 8:15. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με 
καθυστέρηση, παραμένει στη γραμματεία μέχρι την επόμενη διδακτική ώρα, για να μην δημιουργείται 
αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί η γραμματεία μέχρι τις 12:00 μ.μ. Αντιστοίχως, αν 
συντρέχει σοβαρός λόγος (πχ. ασθένεια) ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο 
σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε 
φεύγουν ποτέ από το σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για 
την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, 
χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των 
συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

 

3. Εγγραφές - επανεγγραφή  
Η παροχή των υπηρεσιών του σχολείου είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, η οποία ολοκληρώνεται με 
την αποδοχή της αίτησης εγγραφής γονέα/κηδεμόνα, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σ’ 
αυτή. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή μία Αίτηση Εγγραφής, αν θεωρεί ότι δεν 

μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της ή για τους λόγους που ορίζονται στο νόμο. Οι 

μαθητές εγγράφονται στο Μικρό Δημοτικό κατά τη σειρά αποδοχής της Αίτησης Εγγραφής τους. 

 
Για την εγγραφή νέου μαθητή οι γονείς/κηδεμόνες του θα πρέπει: 
1. Να καταθέσουν στη γραμματεία του σχολείου αίτηση εγγραφής υποψηφίου συμπληρώνοντας το 
σχετικό έντυπο. 
2. Αφού ειδοποιηθούν ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός, να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του 
καταθέτοντας στη γραμματεία του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σχετικές πληροφορίες 
δίνονται από τη γραμματεία) και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων 
(δόση προκαταβολής) /ή και έναντι του κόστους των άλλων υπηρεσιών, αν συμφωνηθούν. 

 
Η εγγραφή του μαθητή ενεργοποιείται με την πληρωμή των ποσών που ορίζονται ανωτέρω (δόση 

προκαταβολής έναντι των διδάκτρων ή/και κόστους άλλων υπηρεσιών) και την προσκόμιση των 
απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Μετά την πληρωμή της δόσης προκαταβολής το σχολείο 
δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει τη θέση του μαθητή. Ο γονέας/κηδεμόνας έχει δικαίωμα υπαναχώρησης 
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από την εγγραφή του μαθητή το αργότερο μέχρι την παραμονή της έναρξης του οικείου σχολικού έτους. 
Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει η δόση προκαταβολής έναντι των διδάκτρων /ή και κόστους άλλων 
υπηρεσιών (398 ΑΚ) και ο γονέας/κηδεμόνας απαλλάσσεται από την οικονομική υποχρέωσή του για το 
μέλλον. Μετά την έναρξη του σχολικού έτους και λαμβανομένου υπόψη ότι το σχολείο δεν έχει τη 
δυνατότητα να διαθέσει πλέον τη θέση σε άλλο υποψήφιο, ο γονέας/κηδεμόνας υποχρεούται στην 
καταβολή όλων των διδάκτρων ανεξάρτητα από το εάν ο μαθητής διακόψει προσωρινά ή ολικά τη φοίτηση, 
εκτός αν η διακοπή της φοίτησης του μαθητή οφείλεται σε υπαιτιότητα του σχολείου. Αναίρεση της 
υποχρέωσης αυτής είναι δυνατή μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του σχολείου. 

 
Η εγγραφή των μαθητών ανανεώνεται με επανεγγραφή τους για το επόμενο σχολικό έτος σύμφωνα με 

τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Μαθητές οι οποίοι φοιτούν ήδη στο σχολείο μας 
επανεγγράφονται σε επόμενο σχολικό έτος κατά τη σειρά αποδοχής της αίτησης επανεγγραφής τους, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος 
προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, το Σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των 
επανεγγραφομένων μαθητών όσο το δυνατό νωρίτερα. 

 

Για τον λόγο αυτό οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που ήδη φοιτούν στο σχολείο είναι απαραίτητο: 
1. Να δηλώσουν την επιθυμία τους επανεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις προθεσμίες που 
ορίζονται σε ανακοίνωση του σχολείου που αποστέλλεται στους γονείς. 
2.Να οριστικοποιήσουν την εγγραφή μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το σχολείο, εξοφλώντας όλες τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές (βλ. κεφ. Δίδακτρα) και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των 
διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών. 

 
Το σχολείο δύνανται να αποκρούσει την αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής για τους λόγους που 

ορίζονται στο νόμο, για παράβαση των όρων του παρόντος ή σύμφωνα με το αρ. 281 ΑΚ, αν καθίσταται 
αδύνατη η ομαλή και προσήκουσα παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο δεν οριστικοποιηθεί η εγγραφή των παλαιών μαθητών, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα 
να διαθέσει τις θέσεις των μη εγγεγραμμένων σε νέους μαθητές. 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην ξεκινήσει μια τάξη ή τμήμα με λιγότερους από δέκα (10) 
μαθητές, επιστρέφοντας στο γονέα/ κηδεμόνα τα μη δεδουλευμένα ποσά. Το δικαίωμα αυτό το σχολείο 
έχει έως μια εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

 

4. Δίδακτρα  

Για τη φοίτηση των μαθητών απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία αποτελούν το αντάλλαγμα 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικού περιεχομένου υπηρεσιών του σχολείου. Το ποσό των διδάκτρων 
ανακοινώνεται κατ΄ έτος σύμφωνα με την οικονομική πολιτική του σχολείου και μετά την ανακοίνωση, δεν 
δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας. Τα δίδακτρα είναι σε κάθε περίπτωση ετήσια (πλην του κόστους πρόσθετων/προαιρετικών 
υπηρεσιών, αν αυτές παρέχονται πχ. μεταφορά, σίτιση, φύλαξη κλπ που παρέχονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες του έτους) και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε δόσεις. Οι δόσεις έχουν καθοριστεί έτσι, ώστε αφενός 
να διευκολύνονται οι οικονομικά υπόχρεοι γονείς – κηδεμόνες στην τακτοποίηση των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων και αφετέρου να μπορεί το σχολείο να ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του. Κάθε 
ημερομηνία πληρωμής αποτελεί δήλη ημέρα πληρωμής σύμφωνα με το αρ. 340 ΑΚ. 

Η αίτηση εγγραφής του μαθητή, η οποία υπογράφεται από τον γονέα μετά τον οριστικό καθορισμό των 
διδάκτρων, καθορίζει και τον οικονομικά υπόχρεο. Εάν ο οικονομικά υπόχρεος είναι άλλος από τους γονείς 
και δεν καταβάλει τα συμφωνηθέντα δίδακτρα, η υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων μεταφέρεται και 
βαρύνει και τους δύο γονείς-κηδεμόνες εξ ολοκλήρου στον καθένα. 

Τα δίδακτρα αποτελούν τον μόνο οικονομικό πόρο του σχολείου και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να 
εξοφλείται εμπρόθεσμα κάθε οικονομική υποχρέωση. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία του. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να εξοφλούν τα δίδακτρα ολόκληρου του σχολικού έτους 
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πριν την εγγραφή στο επόμενο. Δεν επιτρέπεται επανεγγραφή μαθητή, σε περίπτωση μη ολοσχερούς 
εξόφλησης διδάκτρων δύο ετών. 

Το σχολείο καταλογίζει κάθε ληξιπρόθεσμη πληρωμή πρώτα στην παλαιότερη οφειλή, κατόπιν στην 
αμέσως νεότερη κ.ο.κ. Δεν επιτρέπεται πληρωμή της δόσης προκαταβολής εφόσον υπάρχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές και αν τυχόν γίνει, καταλογίζεται στις παλαιότερες οφειλές και δεν δημιουργεί 
δέσμευση θέσης. 

Τυχόν παροχή έκπτωσης ή άλλης συμφωνίας σε ένα σχολικό έτος δεν θεμελιώνει δικαίωμα για την 

ανανέωσή της σε επόμενο σχολικό έτος, έστω και αν ο μαθητής συνεχίζει τη φοίτησή του. Σε κάθε 

περίπτωση, αν έχει υπάρξει τέτοια έκπτωση, το ποσόν αυτό συμψηφίζεται σε περίπτωση απόκλισης 

μεταξύ συμφωνηθείσας και παρασχεθείσας υπηρεσίας, που προκάλεσε γεγονός ανωτέρας βίας ή 

αντίστοιχο γεγονός. 
 

Για την παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων της φοίτησης τηρείται από το σχολείο 

ιδιαίτερη καρτέλα διδάκτρων, όπου καταχωρείται κάθε ποσό που καταβάλλεται ή οφείλεται. Το υπόλοιπο 

της οφειλής αποδεικνύεται από την καρτέλα αυτή και υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του σχολείου. Τα 

αποσπάσματα συνιστούν πλήρη απόδειξη της οφειλής, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. 
 

Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται φόροι, τέλη υπέρ Δημοσίου, χαρτόσημα κλπ. 
 
 

5. Σχολική και κοινωνική ζωή  

Ι. Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από 

τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις 
καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό 
λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική 
αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, 
φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές 
δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή 
(Α.Δ.Υ.Μ.) για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ' σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Σε 
περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια είναι απαραίτητο να απέχει από τις αθλητικές 
δραστηριότητες για λόγους υγείας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ιατρική βεβαίωση μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

 
ΙΙ. Σχολικοί χώροι 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία 
του σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου αποτελεί 
βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα 
για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου 
παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να 
διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Για τον λόγο αυτόν στο σχολείο παρέχεται υπηρεσία καθαριότητας 
καθόλη τη διάρκεια της μέρας. 

 
ΙΙΙ. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί 
για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/ταία. Δεν 

επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/τριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου, παρά 
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μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και πάντως κατόπιν συνεννόησης με τον/την εκπαιδευτικό. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος 
ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών, τουαλέτα). Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 
αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, 
να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του 
προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να φέρει κάτι στο παιδί του (φαγητό, μπουφάν, βιβλία), συνεννοείται 
με τη γραμματεία και παραδίδει αυτό σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

Μετά τη λήξη του διαλείμματος, οι μαθητές/τριες επιστρέφουν έγκαιρα στο μάθημά τους. 

 
IV. Σχολικές εργασίες 

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική 
διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και 
συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους 
καθημερινά μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους (βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη, 
μουσικά όργανα, αθλητικός εξοπλισμός) φροντίζοντας να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Όταν 
ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι, αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης 
σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον 
εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. 

Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι 
υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, 
βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να 
διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. 
Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του 
προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την 
υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

 
V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

Κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής ζωής στο σχολείο μας είναι ο αλληλοσεβασμός. Η συμπεριφορά 
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, ευγένεια και σύνεση 
και η επικοινωνία μεταξύ τους να έχει τη μορφή γόνιμου διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και 
επιχειρημάτων με γνώμονα την επικράτηση της κοινής λογικής και της δικαιοσύνης. 

Η διαφορετικότητα που ορίζεται με βάση φυσικά, φυλετικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, κοινωνικά ή 
οικονομικά κριτήρια δεν αποτελεί στοιχείο διάκρισης στις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 
σχέσεις. Συμπεριφορές που μειώνουν, προσβάλλουν ή περιθωριοποιούν άλλο άτομο, δεν είναι αποδεκτές. 
Εξίσου απαράδεκτες θεωρούνται επιθετικές ή απειλητικές συμπεριφορές που εκφράζονται με λόγια ή έργα. 
Η συμπεριφορά όλων μας αντανακλά το ήθος μας ως άτομα, ως οικογένεια και ως σχολείο. Για τον λόγο αυτό: 

Ο Διευθυντής 
• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των 

παιδιών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 
• Ενημερώνει τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που 

αφορούν στη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 
• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους 

στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς. 
• Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων 

του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των παιδιών. 
• Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής 

αλληλεγγύης. 
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Οι εκπαιδευτικοί 
• Εκπαιδεύουν τα παιδιά, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Στελεχών της εκπαίδευσης. 
• Προετοιμάζουν και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, 

με βάση τις ανάγκες των παιδιών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 
• Συνεργάζονται με τους μαθητές/τριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και 

εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 
• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη 
διαγωγή και την επίδοσή τους. 

• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών/τριών τους και τους προσφέρουν παιδεία 
διανοητική, ηθική και κοινωνική. 

• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/τριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και 
συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε 
να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

• Ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων 
για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα 
αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

• Συνεργάζονται μετον Διευθυντή και τους γονείς για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 
προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των παιδιών. 

• Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και 
τις επιστήμες της αγωγής, τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής 
παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης 
εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. 
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης και παίρνουν τον λόγο ή 

σηκώνονται από τη θέση τους μόνο με την άδεια του/της εκπαιδευτικού της τάξης. 
• Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, 

σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών για μάθηση. 
• Απευθύνονται στους διδάσκοντες και στη Διεύθυνση του σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για 

κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους. 
• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου και σέβονται τον εξοπλισμό 

και τις εγκαταστάσεις του, αφού μέσα σε αυτές ζουν και εργάζονται καθημερινά. Ταυτόχρονα 
ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Καταστροφή εποπτικών οργάνων 
και εξοπλισμού ή ηθελημένη φθορά των κτιριακών εγκαταστάσεων και των σχολικών λεωφορείων 
μπορούν να επισύρουν κυρώσεις και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών υποχρεούνται να 
επανορθώσουν τις ζημιές καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα. 

• Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική). 
• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα 

παρακάτω βήματα: 
- Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 
- Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον εφημερεύοντα. 
- Απευθύνονται στον Διευθυντή. 

• Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 
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σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου 

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια προς 
τους οδηγούς, τις συνοδούς και τους συμμαθητές τους. 

• Επικοινωνούν, αν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς/κηδεμόνες τους, μέσω των τηλεφώνων του 
σχολείου, αφού ζητήσουν σχετική άδεια. 

• Φροντίζουν για την καθαρή, απλή και ευπρεπή εμφάνισή τους και φορούν καθημερινά τη σχολική 
ενδυμασία και παπούτσια κατάλληλα για την άθληση και το παιχνίδι ώστε να μην προκαλούν 
τραυματισμούς. Επιπλέον, αποφεύγουν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, καθώς το σχολείο 
δε φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις απώλειάς τους. 

• Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής (χαρτιά στον κάδο, τακτικό πλύσιμο χεριών, 
κλείσιμο της βρύσης) και μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. 

• Δεν επιτρέπεται να φέρνουν διάφορα ηλεκτρονικά αντικείμενα (mp3, i-pod, ηλεκτρονικά παιχνίδια 
κλπ.). Επιπλέον, η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται βάση 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ. 

 

Οι γονείς και οι κηδεμόνες 

• Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και ενημερώνουν σε 
περίπτωση απουσίας του. 

• Προμηθεύονται έγκαιρα το διδακτικό υλικό της τάξης. 
• Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά τους (ή 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το σχολείο) ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του 
σχολείου και προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

• Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 
των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες. 

• Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, 
θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την 
επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 

• Δηλώνουν επισήμως (εγγράφως) στο σχολείο τη συναίνεσή τους ή μη για τη συμμετοχή του 
παιδιού τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις ή σχολικές δράσεις. 

 

Παράβαση των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών, είναι δυνατόν να 
επιφέρει την επιβολή μέτρων παιδαγωγικού ελέγχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για την απομάκρυνση 
μαθητή από το σχολείο σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ή παράβασης του παρόντος Κανονισμού, 
αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου. 

 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος 
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των 

γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να 
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των 
επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν 
εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του 
σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις. 
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Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των 
παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου- 
γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 
VII. Άλλα θέματα 
Απουσίες 

Σε περίπτωση απουσίας οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο, το πρωί της ίδιας 
ημέρας μέχρι της 9.00 π.μ. Οι απουσίες δικαιολογούνται με βεβαίωση από τον γονέα/κηδεμόνα του 
παιδιού, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος. 

Όταν οι μαθητές επανέρχονται στο σχολείο μετά από ασθένεια, οφείλουν να προσκομίζουν δήλωση του 
γονέα, αν η απουσία από το σχολείο δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες, ή βεβαίωση γιατρού, αν το διάστημα 
απουσίας είναι μεγαλύτερο. Αν η απουσία οφείλεται σε μεταδοτικό νόσημα, ο κηδεμόνας οφείλει να 
προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι παρήλθε ο απαιτούμενος χρόνος ίασης. 

 

Προσωπικά δεδομένα 
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των 
γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους. 

 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα 

εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά 
εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται 
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 
Διατροφή 

Με στόχο τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής 
διατροφής, προτείνονται ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα 
φρούτα, φυσικοί χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), 
αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο κ.λπ.). 

Για τυχόν αλλεργίες, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώνουν τη γραμματεία. 
 

Μετακίνηση μαθητών 
Η προσέλευση και η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται είτε με τα σχολικά λεωφορεία είτε 

με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο των κηδεμόνων των μαθητών. Σε περίπτωση μεταφοράς τους με σχολικό 
λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης τη συγκεκριμένη ώρα που έχει 
προγραμματιστεί από το γραφείο κίνησης του σχολείου, καθώς οι μικροκαθυστερήσεις από μαθητές 
αθροιζόμενες προκαλούν σημαντική καθυστέρηση στο δρομολόγιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης το 
σχολικό θα αναγκάζεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο και ο μαθητής θα πρέπει να 
προσέλθει στο σχολείο με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. Επίσης, σε περίπτωση που μαθητής, με τη 
συμπεριφορά του βάζει σε κίνδυνο την ασφάλειά του ή την ασφάλεια των συμμαθητών του, θα 
προσέρχεται με δικό του μεταφορικό μέσο. 

Οι αλλαγές στα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων πρέπει να αποφεύγονται. Αν ωστόσο για 
οποιονδήποτε λόγο αυτές είναι απαραίτητες (σε περίπτωση ασθένειας, έκτακτης αλλαγής διεύθυνσης ή 
περιστασιακής μεταφοράς του παιδιού με ίδιο μέσο), θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως η γραμματεία. 
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6. Επικοινωνία και συνεργασία γονέων/κηδεμόνων-σχολείου  

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 
Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος που 

δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των 
γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον διδάσκοντα της τάξης. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή. 

 
ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 

Η στενή συνεργασία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών για την αποτελεσματικότερη 
επίτευξη των κοινών σκοπών θεωρείται αναγκαία. Για τον λόγο αυτό το σχολείο, εκτός των ατομικών 
προσκλήσεων, οργανώνει τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις γονέων/κηδεμόνων, προκειμένου να τους 
ενημερώσει και να συζητήσει μαζί τους για θέματα σχετικά με την αγωγή και την πρόοδο των παιδιών τους. 

Για την αξιοποίηση όλων αυτών των ευκαιριών επικοινωνίας και τον καλύτερο συντονισμό των 
προσπαθειών μας, οι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται: 
• Να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να αναφέρουν αμέσως στη γραμματεία την 

αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, ώστε το σχολείο να έχει τα 
ισχύοντα στοιχεία τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών ή θεαμάτων κ.λπ. 

• Να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους ώστε να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα 
για τα θέματα του σχολείου. 

• Να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου. 
• Να προσέρχονται εγκαίρως κατά τις ορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, προκειμένου να 

συναντήσουν τους διδάσκοντες στα διάφορα μαθήματα, καθώς και ν΄ ακολουθούν τις οδηγίες που τους 
παρέχονται από τη Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό. 

• Να απευθύνονται στον Διευθυντή του σχολείου για κάθε ειδικότερο πρόβλημα που τους απασχολεί 
σχετικά με την επίδοση και διαγωγή του παιδιού τους ή τη λειτουργία του σχολείου. 

• Να είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε ό, τι αφορά σε απουσίες των παιδιών τους και να τις επιτρέπουν μόνο 
σε περίπτωση ανάγκης. 

• Να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι 
σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις. 

 
Γονείς και κηδεμόνες επιτρέπεται να εισέλθουν στον σχολικό χώρο μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες 
συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, διότι η παραμονή τους στο σχολείο παρακωλύει τη 
διδακτική διαδικασία. Μπορούν, όμως, να επικοινωνούν σε καθημερινή βάση με το σχολείο, με τη 
γραμματεία, τους παιδαγωγούς και τη διεύθυνση οι οποίοι είναι στη διάθεσή τους για κάθε δυνατή 
βοήθεια και πληροφόρηση. 

 

7. Πολιτική του σχολείου για προστασία από πιθανούς κινδύνους  

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και 
δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι 
των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο 
Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις 
ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή ο Προϊστάμενος/η Προϊσταμένη του σχολείου, στην αρχή του 
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σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. 
Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά 
την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά 
παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει 
γραπτώς για τον σκοπό αυτό. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες 
οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 
φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής 
και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

8. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του  

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου 
(μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό 
προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της 
εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να 
οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Σύμφωνα με το νόμο, υπεύθυνος για τη λειτουργία του σχολείου είναι ο Διευθυντής του. Ο 
Διευθυντής συντονίζει τη σχολική ζωή, φροντίζει για την τήρηση των νόμων και την εφαρμογή των 
οδηγιών και των εντολών των προϊσταμένων αρχών, είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού έργου και, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 
επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 

 

Ο Κανονισμός αυτός δίνεται σ’ όλους τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών στην αρχή του σχολικού 
έτους ενυπογράφως. Η παραλαβή του από το σχολείο αποτελεί δήλωση αποδοχής των όρων του από 
μέρους του γονέα. Η μη τήρησή του αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και το σχολείο 
δύναται να προβεί στα προβλεπόμενα μέτρα. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αυτού γνωστοποιείται με 
απόδειξη στο γονέα και ενσωματώνεται στον παρόντα Κανονισμό. 

 
 
 

 


