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ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Η. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Απνζηνιή θαη πξσηεύσλ ζθνπόο ηνπ Σρνιείνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιόπιεπξε θαη 

ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθώλ θαη ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε, 

αλεμάξηεηα από θύιν θαη θαηαγσγή, λα εμειηρζνύλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο θαη λα 

γίλνπλ ππεύζπλνη, ειεύζεξνη θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο. 

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζρνιηθνύ έηνπο 2021 – 2022 -κε ηελ έλαξμε ηνπ 

ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο- απνηέιεζε αληηθείκελν δηαιόγνπ ζηελ  πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ Σ.Γ.Γ. 

θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ήηξηεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αθελόο γηα λα 

εκπεδσζνύλ νη θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ λα βειηησζεί ζηα ζεκεία, πνπ νη 

θαζεγεηέο/ήηξηεο θαη νη καζεηέο/ήηξηεο έθαλαλ εύζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη ππέβαιαλ αμηόινγεο 

πξνηάζεηο. 

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη θαλόλεο, νη νπνίνη εγγπώληαη θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια πξεζβεύεη αξρέο θαη αμίεο, όπσο ε 

δηθαηνζύλε, ε ππεπζπλόηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεγγύε, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη 

ε ηζόηεηα κε ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξά, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ζηε ζσκαηηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

πιήξσζε. Δθαξκόδεηαη:  

-κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

-κε ζπιινγηθόηεηα θαη ζπλαίλεζε 

-κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ 

-κε ηελ ειεύζεξε έθθξαζε θαη ηνλ δηάινγν ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ/νπζώλ, ζηηο ζπλειεύζεηο ησλ Μαζεηηθώλ Σπκβνπιίσλ 

-κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ (Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ/νπζώλ, 

Μαζεηηθήο Κνηλόηεηαο, Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, Σρνιηθνύ Σπκβνπιίνπ).  

Έηζη δηακνξθώλεηαη ην θαηάιιειν παηδαγσγηθό θαη καζεζηαθό θιίκα, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απνθπγή εληάζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ κεζνδηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ΗΗ. Σο όπαμά μαρ 

Τν ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί κε γλώκνλα/αξρή ηελ αληίιεςε, όηη ε επέλδπζε ζηελ παηδεία, ζηηο 

γλώζεηο ησλ καζεηώλ, ζηε δηακόξθσζε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, ηζνδπλακεί κε 

επέλδπζε ζην κέιινλ ηεο ρώξαο καο. Απηό θαζηζηά αθόκε πην ειθπζηηθό ην δύζθνιν έξγν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνϋπνζέηεη ηελ θαηαβνιή ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επηηέιεζε 

ηνπ δηδαθηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη παηδαγσγηθνύ έξγνπ ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ θαζεγεηξηώλ, 

πνπ νθείινπλ λα επηηεινύλ δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό έξγν αμηόινγν, ώζηε νη καζεηέο/ήηξηεο λα 

αθνκνηώλνπλ ηε γλώζε θαη λα δεκηνπξγνύλ ζπλαγσληδόκελνη/εο κε πλεύκα αιιεινζεβαζκνύ θαη 

αιιεινθαηαλόεζεο ζην πιαίζην ελόο δεκνθξαηηθά ιεηηνπξγνύληνο ζρνιείνπ.  
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Η κεηάδνζε νπζηαζηηθώλ γλώζεσλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε δηακόξθσζε 

νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ είλαη πξσηεύνληεο ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζηόρνη απηνί 

επηηπγράλνληαη κε πινπνίεζε νκαδηθώλ εξγαζηώλ, κε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα, κε 

ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο, κε ηελ πξνζήισζε ησλ καζεηώλ/ξηώλ ζην κάζεκα, κε ηε ζπλαίζζεζε επζύλεο ησλ 

θαζεγεηώλ/ξηώλ, κε ηελ ππεπζπλόηεηα ησλ καζεηώλ/ξηώλ, κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

ηελ αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, έηζη ώζηε ε 

εθπαίδεπζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ην ζρνιείν νπζηαζηηθόο θνξέαο κόξθσζεο θαη αγσγήο. 

Με απηό ην πλεύκα ην ζρνιείν εληζρύεη θαη ζπκπιεξώλεη ην έξγν πνπ επηηεινύλ νη 

γνλείο/θεδεκόλεο παξέρνληαο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε γηα λα απνθηνύλ νη καζεηέο/ήηξηεο 

νπζηαζηηθέο γλώζεηο, λα δηακνξθώλνπλ ήζνο θαη λα εκθνξνύληαη από δεκνθξαηηθέο αμίεο, από 

αλζξσπηζηηθέο αξρέο, από θνηλσληθή επαηζζεζία θαη από πεξηβαιινληηθή θαη αληηθαηαλαισηηθή 

ζπλείδεζε. 

 

ΗΗΗ. ύνηαξη, έγκπιζη και ηήπηζη ηος Κανονιζμού  

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε κε βάζε ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην 

θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εηδηθή (δηεπξπκέλε σο πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζεζκηθνύο θνξείο)ζπλεδξίαζε ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ/νπζώλ, ησλ 

κειώληνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεθαπεληακεινύο 

Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπθαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

Η αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζύλε θαη ππνρξέσζε ηεο δηεύζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ, ησλ 

θαζεγεηώλ/ξηώλ, ησλ καζεηώλ/ξηώλ θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ.  

 

1. Λειηοςπγία ηος σολείος  

Τν ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί κε ην ύζηημα Αναδιάηαξηρ Υώπος (.Δ.Π.Π.Δ.: σολεία 

Δθαπμογήρ Πειπαμαηικών Ππογπαμμάηυν Δκπαίδεςζηρ). Γηαζέηεη ηελ θηεξηαθή ππνδνκή θαη 

πιήξε εμνπιηζκό (Η/Υ, βηληενπξνβνιείο, νζόλεο πξνβνιήο) ζε 14 από ηηο 19 αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζ’ απηέο ησλ ηξηώλ (03) Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

θαη ησλ δύν (02) Δξγαζηεξίσλ Η/Υ) γηα λα αμηνπνηνύληαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία δεδνκέλνπ όηη ιεηηνπξγεί κε αίζνπζεο καζεκάησλ θαη όρη κε αίζνπζεο ηκεκάησλ 

καζεηώλ/ξηώλ: εξγαζηήξηα/αίζνπζεο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, εξγαζηήξηα/αίζνπζεο Η/Υ, αίζνπζεο 

θηινινγηθώλ καζεκάησλ, καζεκαηηθώλ, μέλσλ γισζζώλ, Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ. 

Σπλεπώο νη καζεηέο/ήηξηεο κεηαθηλνύληαη από θαη πξνο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ην 

κάζεκα πνπ δηδάζθνληαη. Γηα λα κε κεηαθέξνπλ ηηο ηζάληεο έρνπλ δηθό ηνπο εξκάξην 

(ληνπιαπάθη). Σεκεησηένλ όηη και θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε αίζνπζεο 

καζεκάησλ ηεξώληαο ην πξσηόθνιιν ηνπ ΔΟΓΥ γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνλ covid – 19. 

 

2. Γιδακηικό υπάπιο 

Η έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

δηαιείκκαηα θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. θαη αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σρνιείνπ. Τν δηδαθηηθό έηνο νξίδεηαη από ηελ 1
ε
 Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 30

ή
 

Ινπλίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Δηδηθόηεξα: ώξα έλαξμεο, 08.00΄ θαη ώξα ιήμεο, 13.45΄. 

 

3. Πποζέλεςζη ζηο ζσολείο 

Όινη/εο νη καζεηέο/ήηξηεο θαη νη θαζεγεηέο/ήηξηεο ηεο πξώηεο δηδαθηηθήο ώξαο νθείινπλ  λα 

πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ζρνιείν θαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ζην 

αλαηνιηθό πξναύιην. Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε νη ζύξεο εηζόδνπ-εμόδνπ ηνπ ζρνιείνπ 

παξακέλνπλ θιεηζηέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ/ξηώλ 

θαη ηελ απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ, πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ην ζρνιείν. 

Όζνη/εο καζεηέο/ήηξηεο αξγνπνξνύλ πξνζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αμηνινγείηαη ν 

ιόγνο ηεο αξγνπνξίαο ηνπο θαη αλ δελ επζύλεηαη ν/ε καζεηήο/ήηξηα κεηαβαίλεη ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη δελ ιακβάλεη απνπζία. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα, 

εάλ επηζπκνύλ, κε θαηαρώξηζε απνπζίαο ή παξακέλνπλ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. Καηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ησλ καζεηώλ/ξηώλ από ηελ αίζνπζα παξά κόλν 

ζε πεξίπησζε απόιπηεο αλάγθεο θαη κεηά από άδεηα ησλ δηδαζθόλησλ/νπζώλ. 

 

4. Παπαμονή ζηο ζσολείο  

Οη καζεηέο/ήηξηεο νθείινπλ λα εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε κε ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαλέλαο/θακία καζεηήο/ήηξηα δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάδεη 

αδηθαηνιόγεηα από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο/ήηξηεο δελ θεύγνπλ από ην Σρνιείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η αλαίηηα απνπζία από δηδαθηηθή ώξα απνηειεί 

παξάπησκα θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ. 

 

5. Αποσώπηζη από ηο ζσολείο  

Σε πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ήηξηα επηζπκεί λα απνρσξήζεη από ην ζρνιείν γηα ζνβαξό ιόγν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ απεπζύλεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ή ηνπο Υπνδηεπζπληέο θαη 

κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ/ηελ γνλέα/θεδεκόλα δίλεηαη ή όρη ε δπλαηόηεηα 

απνρώξεζεο κε άδεηα. 

Σε πεξίπησζε πνπ γνλέαο/θεδεκόλαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθό ιόγν, λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ/ηεο 

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ. 

 

6. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηος σολείος  

Τν Σρνιείν εθαξκόδεη ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα, όπσο απηό νξίδεηαη από ηηο εγθπθιίνπο ηνπ 

Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οη γνλείο/θεδεκόλεο ελεκεξώλνληαη έγθαηξα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο 

αιιαγέο ζην Ω. Π., πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

7. Δνημέπυζη μαθηηών/πιών και γονέυν/κηδεμόνυν  

Οη καζεηέο/ήηξηεο ελεκεξώλνληαη: 

 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο από ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο Υπνδηεπζπληέο 

 ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο από ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο, ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο 

Υπνδηεπζπληέο.  

Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ γίλεηαη κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

 κε ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ήηξηεο 

 ηειεθσληθά, κε email θαη αλαξηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 

 κε επηζθέςεηο ζην ζρνιείν ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο από ηνλ Σ.Γ.Γ. εκέξεο θαη ώξεο 

ελεκέξσζεο γνλέσλ/θεδεκόλσλ θαη θαηά ηηο ώξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί από 

ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο.  

 

IV. σολική και Κοινυνική Ευή  

1. Φοίηηζη  

Η θνίηεζε ησλ καζεηώλ/ξηώλ είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζή ηνπο. Η ειιηπήο θνίηεζε ρσξίο 

ζνβαξό ιόγν δπζρεξαίλεη ην ζρνιηθό έξγν θαη ηελ πξόνδό ηνπο.  

Οη καζεηέο/ήηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ην σξάξην ηνπ 

θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο, ηδίσο ηελ ώξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη θάζε άιιεο ζρνιηθήο 

εθδήισζεο (πξσηλή ζπγθέληξσζε, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, πεξίπαηνη, 

εθδξνκέο). Οη γνλείο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ κε δηθό ηνπο κέζν κεηαθνξάο ηα παηδηά ηνπο ζην 

Σρνιείν νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο ζηελ ώξα άθημεο (πξηλ ηηο 08.00΄). 

Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ επζύλνληαη εμ νινθιήξνπ νη 

γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο. Τόζν ην ζρνιείν όζν θαη νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ είλαη αλαγθαίν 

λα ελεκεξώλνληαη άκεζα γηα θάζε απνπζία καζεηή/ήηξηαο (ακθίδξνκε ελεκέξσζε). Σε 

πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ήηξηα έρεη απνπζηάζεη ηξεηο ζπλερόκελεο εκέξεο ή έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

ηξηάληα (30) ζπλνιηθά απνπζίεο, ν/ε ππεύζπλνο/ε ηνπ Τκήκαηνο επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο 

γνλείο/θεδεκόλεο, πιεξνθνξείηαη ηνλ ιόγν ηεο απνπζίαο θαη ελεκεξώλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. Μεηά ηελ πξώηε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ν/ε ππεύζπλνο/ε ηνπ Τκήκαηνο 

ηνπο ελεκεξώλεη ηηο πξώηεο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο θάζε κήλα, εθόζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ 

ζπλνιηθό αξηζκό ησλ απνπζηώλ. 
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Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε, εθόζνλ ην ζύλνιν ησλ απνπζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 

εθαηόλ δεθαηέζζεξηο (114). Δάλ νη απνπζίεο είλαη πεξηζζόηεξεο από 114 ε θνίηεζε 

ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο θαη ν/ε καζεηήο/ήηξηα επαλαιακβάλεη ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε. Οη 

απνπζίεο δελ ραξαθηεξίδνληαη σο αδηθαηνιόγεηεο θαη δηθαηνινγεκέλεο. Γελ πξνζκεηξώληαη 

απνπζίεο έσο 20 εξγάζηκσλ εκεξώλ (Υ.Α. 79942/ΓΓ4/2019), πνπ νθείινληαη: 

-ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη θαη’ νίθνλ λνζειεία, ζε λνζειεία ζε λνζνθνκείν θαη θαη’ νίθνλ 

λνζειεία θαηόπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

-ζε ζεξαπείεο αξρηθέο ή ζπλερηδόκελεο γηα επηδεκίεο ή ρξόληεο παζήζεηο ή αζζέλεηεο πνπ 

απαηηνύλ ζπλερή λνζειεία ζε λνζνθνκείν ή επαλαιακβαλόκελεο επηζθέςεηο ζε λνζνθνκείν θαη 

παξακνλή θαη' νίθνλ θαηά πεξίπησζε θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σε θάζε κία από ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ή νη ίδηνη/εο, αλ 

είλαη ελήιηθνη/εο, ζα πξέπεη: 

- Να ελεκεξώζνπλ ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πγείαο. 

- Να πξνζθνκίζνπλ κε αίηεζή ηνπο ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξόζθαηε ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε ή εμηηήξην από Γεκόζην Ννζνθνκείν, ε νπνία λα θέξεη ζθξαγίδα από 

Σπληνληζηή/ίζηξηα Γηεπζπληή/ληξηα Κιηληθήο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο ή λόκηκα 

εθηεινύληα/ζα ρξέε Σπληνληζηή/ίζηξηαο Γηεπζπληή/ύληξηαο Κιηληθήο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Υγείαο ή Γηεπζπληή/ύληξηα Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή από Γεκόζην Κέληξν Υγείαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ύληξηαο ηνπ Κέληξνπ 

Υγείαο ή δηθαηνινγεηηθά από Ιδησηηθό Ννζνθνκείν. 

 

2. σολικοί σώποι  

Η ζπλεξγαζία όισλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαηεξεζεί ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα 

κάζεζε. Ο ζεβαζκόο ηεο πιηθνηερληθήο θαη ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο είλαη από ηηο βαζηθόηεξεο 

ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ/ξηώλ. Γη’ απηό νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ηνπο ρώξνπο θαζαξνύο, λα κε 

γξάθνπλ ζηα ζξαλία, ζηηο θαξέθιεο θαη ζηνπο ηνίρνπο, λα κελ πξνθαινύλ θζνξέο ζην επνπηηθό 

πιηθό, λα κε θαηαζηξέθνπλ ηα βηβιία ηνπο. Οη βνεζεηηθνί ρώξνη (δηάδξνκνη, ηνπαιέηεο) πξέπεη 

λα δηαηεξνύληαη θαη γηα ιόγνπο πγείαο θαζαξνί. Κάζε καζεηήο/ήηξηα είλαη ππεύζπλνο/ε γηα θζνξά 

πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. Παξάιιεια νη 

γνλείο/θεδεκόλεο νθείινπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηε θζνξά. 

 

3. Γιαλείμμαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε δηδαθηηθήο ώξαο ν/ε δηδάζθσλ/νπζα εμέξρεηαη ηειεπηαίνο/α θαη 

θιεηδώλεη ηελ αίζνπζα. Καηά ηε δηάξθεηα ηε δηαιεηκκάησλ νη καζεηέο/ήηξηεο κεηαβαίλνπλ ζηνπο 

αύιεηνπο ρώξνπο. Γελ επηηξέπνληαη παηρλίδηα κε κπάιεο ζηα δηαιείκκαηα γηα ιόγνπο αζθάιεηάο 

ηνπο. Σε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νη καζεηέο/ήηξηεο εμέξρνληαη ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη 

παξακέλνπλ ζηνπο δηαδξόκνπο. 

Οη εθεκεξεύνληεο/νπζεο θαζεγεηέο/ήηξηεο ππνρξενύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπο λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξόιεςε θζνξώλ, δεκηώλ, αηπρεκάησλ θαη ελδνζρνιηθήο βίαο. 

 

4. ςμπεπιθοπά - Γικαιώμαηα – Τποσπεώζειρ  

α. Ο Γιεςθςνηήρ  

-Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα λα ζέηεη πςεινύο ζηόρνπο εμαζθαιίδνληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, έηζη ώζηε λα είλαη ην ζρνιείν δεκνθξαηηθό θαη αλνηθηό ζηελ θνηλσλία. 

-Δθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε όιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηξίηνπο. 

-Παξακέλεη ζην ζρνιείν όιεο ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

-Δίλαη ππεύζπλνο -ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/ήηξηεο- γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ 

αηζζεηηθή ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

καζεηώλ/ξηώλ θαη ησλ δηδαζθόλησλ/νπζώλ. 

-Δλεκεξώλεη ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ/νπζώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθήλνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο 

θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σρνιείνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. 
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-Σπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθόλησλ/νπζώλ 

θαη ησλ καζεηώλ/ξηώλ θαη είλαη ππεύζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο. 

-Απεπζύλεη ζηνπο/ζηηο δηδάζθνληεο/νπζεο, όηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο κε πλεύκα 

ζπλαδειθηθήο αιιειεγγύεο. 

-Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθώλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ηελ θαιή ρξήζε ηνπο ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

 

β. Οι Τποδιεςθςνηέρ 

-Αλαπιεξώλνπλ ηνλ Γηεπζπληή, όηαλ απνπζηάδεη. 

-Σπλεξγάδνληαη κε ηνλ Γηεπζπληή γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

-Καηαξηίδνπλ ην πξόγξακκα γηα ηηο εθεκεξίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο 

θαη έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

γ. Οι καθηγηηέρ/καθηγήηπιερ 

Δπηηεινύλ έξγν πςειήο επζύλεο: εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία, κεηάδνζε γλώζεσλ θαη 

δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ/ξηώλ. Με ηελ ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακόξθσζε ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. 

Πξέπεη λα δηαζέηνπλ θύξνο θαη λα έρνπλ αμηνπξέπεηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ ξόιν θαη ην 

ιεηηνύξγεκά ηνπο. Τηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο είλαη απαξαίηεην λα ηηο δηέπεη ακνηβαίνο ζεβαζκόο 

εηιηθξίλεηα θαη ζπλαδειθηθόηεηα.  

Δηδηθόηεξα νθείινπλ: 

-λα εμαζθαιίδνπλ ηδαληθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

-λα ζπκβάινπλ ζηελ δηακόξθσζε θαηάιιεινπ θιίκαηνο -ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη γεληθά 

ζην ζρνιείν- πνπ ζα δεκηνπξγεί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ήηξηεο αηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζύλεο 

-λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ήηξηεο κε επγέλεηα, κε θαηαλόεζε θαη ζεβαζκό, κε 

δεκνθξαηηθό πλεύκα, ηζόηηκα θαη δίθαηα θαη λα αμηνινγνύλ αληηθεηκεληθά ηελ πξόνδν θαη ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο 

-λα δηδάζθνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ πξόγξακκα ζπνπδώλ 

-λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο, όηαλ δηδάζθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο 

ίδηαο ηάμεο θνηλό γλσζηηθό αληηθείκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηνπ ξπζκνύ δηδαζθαιίαο θαη ηνλ 

θαζνξηζκό εληαίνπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ 

-λα ιακβάλνπλ ππόςε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηώλ/ξηώλ θαη λα πηνζεηνύλ θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνβιεκάησλ 

-λα είλαη ζπλεπείο ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ζρνιείν, ζηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

καζεκάησλ  

-λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Γηεπζπληή, κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο θαη ηνπο/ηηο αξκόδηνπο/εο 

Σ.Δ.Δ. γηα ηελ θαιύηεξε παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο.  

 

δ. Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ  

Δθ ησλ πξσηαξρηθώλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακόξθσζε 

πξνζσπηθνηήησλ, πνπ εκθνξνύληαη από αλζξσπηζηηθά ηδεώδε, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο ηνπο, 

πνπ ηεξνύλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζέβνληαη ηνλ εαπηό ηνπο, ηνπο θαζεγεηέο, ηηο 

θαζεγήηξηεο, ηνπο ζπκκαζεηέο, ηηο ζπκκαζήηξηεο θαη ηε  ζρνιηθή πεξηνπζία, πνπ θαηαδηθάδνπλ 

θάζε κνξθή  βίαο: ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο.  

Δηδηθόηεξα νη καζεηέο/ήηξηεο νθείινπλ:  

-λα ζπκκεηέρνπλ δεκνθξαηηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Μαζεηηθά Σπκβνύιηα) θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή 

απηώλ ησλ απνθάζεσλ.  

-λα επηιύνπλ ηηο αληηζέζεηο ή ηηο δηαθσλίεο ηνπο κε δηάινγν. Σηηο πεξηπηώζεηο απνηπρίαο ηνπ 

δηαιόγνπ λα απεπζύλνληαη ζηνλ/ζηελ ππεύζπλν/ε θαζεγεηή/ήηξηα ηνπ  ηκήκαηνο, ζηνπο/ζηηο 

εθεκεξεύνληεο/νπζεο (ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο), ζηνπο Υπνδηεπζπληέο,  ζηνλ Γηεπζπληή. 
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-λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα κελ παξαθσιύνπλ ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζεβόκελνη/εο ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο θαη ην δηθαίσκα ησλ 

ζπκκαζεηώλ/ξηώλ ηνπο γηα κάζεζε.  

 

Δπηζεκάλζεηο: 

Οη απνπζηνιόγνη είλαη ππεύζπλνη/εο γηα ην Βηβιίν Ύιεο θαη ην Απνπζηνιόγην. Τα 

παξαιακβάλνπλ θάζε πξσί από ην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο, θαηαρσξίδνπλ ηηο απνπζίεο κε ηηο 

αλαγθαίεο παξαηεξήζεηο θαη ηα επηζηξέθνπλ ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ώξα ππνγεγξακκέλα θαη 

ζπκπιεξσκέλα από ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο. 

Σε εθδειώζεηο εθηόο Σρνιείνπ (π.ρ. πεξίπαηνη, εθδξνκέο) νη καζεηέο/ήηξηεο δελ απνβάιινπλ 

ηε καζεηηθή ηνπο ηδηόηεηα. Οθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

επγέλεηα θαη εππξέπεηα. 

Σηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο βειηηώλνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ επίδνζή ηνπο ζηα 

καζήκαηα, απνλέκεηαη, κεηά από απόθαζε ηνπ Σ.Γ.Γ., «Έπαηλνο Πξνζσπηθήο Βειηίσζεο». 

Σηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηδηαίηεξεο πξάμεηο αιιειεγγύεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζθνξάο θαη γηα πξάμεηο αληδηνηεινύο θηιαιιειίαο απνλέκεηαη εηδηθόο έπαηλνο.  

 

ε. Βοηθηηικό πποζυπικό  

Οη θαζαξίζηξηεο νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζην ζρνιείν ζην θαζνξηζκέλν σξάξηό ηνπο κε ηελ 

πξνβιεπόκελε ελδπκαζία θαη λα αζθνύλ ζρνιαζηηθά θαη επηκειώο ηα θαζήθνληά ηνπο 

πεξηνξηδόκελεο κόλν ζε απηά. Απεπζύλνληαη ζηνλ Γηεπζπληή γηα αλαθύπηνληα πξνβιήκαηα θαη 

δέρνληαη νδεγίεο θαη επηζεκάλζεηο γηα ην έξγν ηνπο κόλν από απηόλ. 

 

V. Άλλα θέμαηα  

-Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

θαζεγεηέο, θαζεγήηξηεο, καζεηέο, καζήηξηεο, θαζαξίζηξηεο, δηαρεηξηζηή θπιηθείνπ. Γηα ην 

θάπληζκα επηβάιιεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ήηξηεο απνβνιή κίαο εκέξαο. Σεκεησηένλ όηη ην 

ζρνιείν καο έρεη αληηθαπληζηηθή θνπιηνύξα δώδεθα έηε. 

-Απαγνξεύεηαη ε θαηνρή θαη ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ ή άιινπ κέζνπ αλαπαξαγσγήο/ιήςεο 

εηθόλαο ή ήρνπ από ηνπο/ηηο καζεηέο/ήηξηεο ζην ζρνιείν. Η παξέθθιηζε ζπλεπάγεηαη απνβνιή 

κίαο εκέξαο. Οη θαζεγεηέο/ήηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ/ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό ηειέθσλν ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 

VΗ. Παιδαγυγικόρ έλεγσορ 

Τν Σρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ώζηε νη καζεηέο/ήηξηεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ησλ 

επηινγώλ ηνπο. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απνθιίλεη από ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ, από ηνπο 

όξνπο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιηθή δσή, από ηνλ νθεηιόκελν ζεβαζκό ζηνλ θαζεγεηή, 

ζηελ θαζεγήηξηα, ζηνλ ζπκκαζεηή, ζηε ζπκκαζήηξηα θαη ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ζεσξείηαη 

παξάπησκα, πνπ αληηκεησπίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο 

Δπηζηήκεο, ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε γλώκνλα όηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηώπηζε είλαη ε 

ηειεπηαία επηινγή ρσξίο λα απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθό κέηξν. 

Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ δελ βειηηώλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ν Σ.Γ.Γ. 

πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία είλαη:  

α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβνιή κίαο (1) εκέξαο, δ) απνβνιή δύν (2) 

εκεξώλ, ε) αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Δάλ καζεηήο/ήηξηα παξαθσιύεη ηε δηεμαγσγή καζήκαηνο, είλαη δπλαηόλ λα ηνπ/ηεο επηβιεζεί 

πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νπόηε απαζρνιείηαη 

κε ηελ επζύλε ηνπ Γηεπζπληή ιακβάλνληαο απνπζία. Σε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελσλ σξηαίσλ 

απνκαθξύλζεσλ θαη κεηά από ηξεηο απνκαθξύλζεηο από ηνλ/ηελ ίδην/α δηδάζθνληα/νπζα ή πέληε 

ζπλνιηθά, ην Σπκβνύιην ηνπ Τκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρεηξηζκνύο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Γηα ηηο απνβνιέο κηαο ή δύν εκεξώλ ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο/θεδεκόλεο. Οη 

καζεηέο/καζήηξηεο πνπ απνβάιινληαη ππνρξενύληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο 

θαηά ηελ εκέξα ή ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο ιακβάλνληαο απνπζίεο. 

Οη πνηλέο ηζρύνπλ ηελ επνκέλε ηεο επηβνιήο ηνπο αλεμαξηήησο εκέξαο επηβνιήο.  

 

VΗΗ. Ππόλητη θαινομένυν ενδοζσολικήρ βίαρ και ζσολικού εκθοβιζμού 

H αλάπηπμε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαιόγνπ, ην πλεύκα δηθαηνζύλεο 

θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ/ξηώλ λα «κηινύλ» είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξόιεςεο 

θαη αληηκεηώπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Η ζύγθιεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Τκήκαηνο, όηαλ δηαπηζηώλνληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε 

νινθιεξσκέλεο εηθόλαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην 5κειέο 

Μ.Σ., ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο, εάλ θξηζεί αλαγθαίν.  

 

VΗΗΗ. σολικέρ Δκδηλώζειρ - Γπαζηηπιόηηηερ 

Τν Σρνιείν πξνγξακκαηίδεη, ζρεδηάδεη θαη νξγαλώλεη εθδειώζεηο/δξαζηεξηόηεηεο, πνπ έρνπλ 

σο ζηόρν ηε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ππαξρνπζώλ γλώζεσλ 

ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, ηελ απόθηεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη 

ελδνζρνιηθέο εθδειώζεηο, νη ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη νη ζρνιηθνί αγώλεο εκπινπηίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή θαη δηεπξύλνπλ ηνπο 

πλεπκαηηθνύο νξίδνληεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ. 

 

IX. Δπικοινυνία και ζςνεπγαζία ζσολείος - γονέυν/κηδεμόνυν 
1. Σεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη 

είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ θαη κε ηνλ 

Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. Η εκπηζηνζύλε ηνπ παηδηνύ ζην ζεζκό ηνπ Σρνιείνπ εληζρύεηαη 

από ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ πξνο ην Σρνιείν θαη ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/ήηξηεο.  

 

 2. ύλλογορ Γονέυν και Κηδεμόνυν  

Οη γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ ηνπ Σρνιείνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ Σρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηόλ. Ο 

Σύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεπζπληή, ηνλ Σύιινγν 

Γηδαζθόλησλ/νπζώλ, ην 15κειέο Μ.Σ. θαη ηνλ/ηελ Πξόεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.  

 

X. σολικό ςμβούλιο  

Σην Σρνιηθό Σπκβνύιην ζπκκεηέρνπλ ν Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ/νπζώλ, ην Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ 

Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ, ν/ε εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη ηξεηο εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ 

θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ 15κεινύο. Έξγν ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν θαη ε θαζηέξσζε 

ηξόπσλ επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλ/νπζώλ θαη νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ/ξηώλ.  

  

ΥΗ: Πολιηική ηος σολείος για ηην πποζηαζία από πιθανούρ κινδύνοςρ  

1. Ανηιμεηώπιζη έκηακηυν αναγκών 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ/νπζώλ -κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο- πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ αλαγθώλ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. Δηδηθόηεξα  γηα ηελ πξνζηαζία από ζεηζκνύο, 

ππξθαγηά θαη θπζηθά θαηλόκελα, επηθαηξνπνηείηαη ην Σρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηώλ κε ηελ 

πινπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο (ζεηζκνύ, ππξθαγηάο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Ο 

Γηεπζπληήο ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ήηξηεο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο γηα ηνπο βαζηθνύο 

θαλόλεο θαη ηνπο ηξόπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ.  

Σε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ/επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ ην ζύλνιν ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη αξκόδηνη/εο 

θνξείο/ππεξεζίεο (Υ.ΠΑΙ.Θ., Υπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ΔΟΓΥ) γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ κειώλ ηνπ. 
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Τν ζρνιείν θαη θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2022–2023 ηεξεί απαξέγθιηηα ην πξσηόθνιιν 

ηνπ ΔΟΓΥ (κέηξα πξνζηαζίαο θαη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ ηνύ 

covid – 19). 

 

2. Υώπορ ζςγκένηπυζηρ ζε πεπίπηυζη ανάγκηρ  

Φώξνο ζπγθέληξσζεο καζεηώλ/ξηώλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ) ην Πάξθν Ακθηζέαο. 

Τν Σρέδην εθθέλσζεο ηνπ θηεξίνπ είλαη ηνηρνθνιιεκέλν ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηνπο 

δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ΥΗΗ: Γιαδικαζίερ διαζθάλιζηρ ηηρ εθαπμογήρ ηος Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ  

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο βαζίδεηαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο 

ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Η ηήξεζή ηνπ από ηνλ Γηεπζπληή, ηνπο 

Υπνδηεπζπληέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηηο θαζεγήηξηεο, ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

γνλείο/θεδεκόλεο -κε ακνηβαίν ζεβαζκό ζηνλ δηαθξηηό ζεζκηθό ξόιν ηνπο- απνηειεί πξνϋπόζεζε 

ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Θέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ 

παξόληα Καλνληζκό αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Σύιινγν 

Γηδαζθόλησλ/νπζώλ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.  

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ/ξηώλ. 

 

 

 

 

Νομοθεηικό πλαίζιο: 

-Ν. 1566/1985 / Ν. 3868/2010 / Ν. 4419/2016 

-Ν. 4547/2018 (Φ.Δ.Κ. 102/12-06-2018, η.Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

-Ν. 4692/2020, «Αλαβάζκηζε ηνπ Σρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 111/Α/12-6-2020)  

-Π.Γ. 201/1998, άξ. 3, παξ. 22: «Δθεκεξίεο εθπαηδεπηηθώλ» 

-Δγθύθιηνο 2638/Γ2/09.01.2007: «Αζθάιεηα ησλ καζεηώλ» 

-Δγθύθιηνο 18890/Γ2/14.02.2011: «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο» θαη άξ. 39 ηνπ Ν. 

4692/2020: «Λήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ» 

-Υ.Α. 1816/ΓΓ4/11.01.2019: «Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εθπ/θνύ έξγνπ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ» 

-Κ.Υ.Α. 79942/ΓΓ4/21-5-2019: «Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ 2005/Β/31-5-2019)  

-Υ.Α. 74181/Γ2/15.06.2020: «Ω. Π. καζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ ΓΔ.Λ.» 

-Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002: «Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ … ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ Σ.Γ.» 

-Δγθύθιηνο ΓΠ/Γ2β/νηθ. 8809/31/01/2018: «Απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο - εθαξκνγή 

αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο» 

-Υ.Α. Φ.25/103373/Γ1/22.06.2018: «Φξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο» 

-Δγθύθιηνο Φ.600/378934 Σ.833/09.02.2021: «Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 


