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 Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή-ζπλαίλεζε ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, ηεο 
πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. Δθπξόζσπνο  ηνπ δήκνπ 
Φαιαλδξίνπ δελ ζπκκεηείρε αλ θη είρε πξνζθιεζεί. Έρεη εγθξηζεί από ηε Σπληνλίζηξηα 
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη από ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Π.Δ Β΄Αζήλαο. 
 Βαζηθνί ζηόρνη ηόζν ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο είλαη νη 
καζεηέο/ηξηεο λα δηακνξθώζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο  θαη λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο 
νη νπνίεο έρνπλ βαζηθό θαη θπξίαξρν ξόιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηαπηόρξνλα 
απνηεινύλ δεμηόηεηεο δσήο, όπσο ε δεκηνπξγηθόηεηα, ν απηνέιεγρνο, ε ζπλαίζζεζε ηεο 
επζύλεο, ε ζπλεξγαζία, ε ελζπλαίζζεζε, ν ακνηβαίνο ζεβαζκόο, ε απνδνρή ηεο 
δηαθνξεηηθόηεηαο, ν ζεβαζκόο όισλ ζε θνηλνύο ζπκθσλεκέλνπο θαλόλεο, ε 
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο, ε εδξαίσζε ηεο ηζόηεηαο, ηεο 
αιιειεγγύεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. 
 Μέζσ ησλ ζπκθσλεζέλησλ αξρώλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ 
ζρνιείνπ καο επηδηώθεηαη: 
 Να εμαζθαιίδεηαη έλα ππνζηεξηθηηθό πιαίζην γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία ην 
εθπαηδεπηηθό έξγν θη ε απξόζθνπηε ζπκκεηνρή όισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 Να θαιιηεξγείηαη θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ/ηεο θάζε 
καζεηή/ηξηαο αιιά θαη ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 
 Να δηαζθαιίδεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 
 Να δεκηνπξγνύληαη νη ζπλζήθεο αμηνπξεπώλ θη απνδνηηθώλ ζπλζεθώλ δηδαζθαιίαο, 
κάζεζεο θη εξγαζίαο. 
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1. Λειηοσργία ηοσ ζτολείοσ 
 Ζ έλαξμε, ε ιήμε ε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 
Οινήκεξνπ, ηα δηαιείκκαηα, ν ρξόλνο δηδαζθαιίαο θάζε δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαζώο θη 
ε έλαξμε θη ε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαζνξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηηο 
απνθάζεηο ηνπ Υ.ΠΑΗ.Θ. 
 Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-21 ην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη: 
 
  Πρφινή Εώνη (πξναηξεηηθό). Ώξα πξνζέιεπζεο: 07:00-07:15. Τε ζρνιηθή ρξνληά 2020-
21 ε Πξσηλή Εώλε δελ ιεηηνπξγεί.                                                                   
 
  Τποτρεφηικό πρόγραμμα 
Υπνδνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιείν: 08:00-08:15 
Έλαξμε ηεο 1εο δηδαθηηθήο ώξαο: 08:15 
Λήμε ππνρξεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θη απνρώξεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ: 13:15 (εμάσξν) 
 
  Ολοήμερο πρόγραμμα (κόλν γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα) 
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο: 13:20 
Λήμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο: 16:00 
Οη γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Οινήκεξν 
Πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ δειώλνπλ από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηελ αθξηβή ώξα 
απνρώξεζεο από ην ζρνιείν ζηηο 15:00 ή ζηηο 16:00. 
 
 

2. Προζέλεσζη – παραμονή ζηο ζτολείο κι αποτώρηζη από ασηό 
 Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζην ζρνιείν θαζώο θαη ε ηαθηηθή θαη 
αλειιηπήο θνίηεζε απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
 Οη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ 
εθνδηαζκέλνη κε ηα ηεηξάδηά ηνπο, ηα βηβιία, ηελ θαζεηίλα ηνπο θη ό,ηη άιιν ζεσξείηαη 
απαξαίηεην γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
 Οη είζνδνη ηνπ ζρνιείνπ αλνίγνπλ ζηηο 08:00 θαη θιείλνπλ κε ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ 
ζηηο 08:15 (κε επζύλε ησλ εθεκεξεπόλησλ/νπζώλ εθπαηδεπηηθώλ) νπόηε νη καζεηέο/ηξηεο 
ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ πξναπιίνπ γηα ηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ηηο 
αλαθνηλώζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζπλνδεπόκελνη 
από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό πνπ έρεη καδί ηνπο κάζεκα. Γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 2020-
21, νη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ιόγσ ηνπ όηη δελ γίλεηαη ε θαζηεξσκέλε πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη πξνζεπρή. Δάλ ν/ε 
εθπαηδεπηηθόο αζθεί θαζήθνληα εθεκεξίαο νη καζεηέο/ηξηεο παξακέλνπλ 
ζπγθεληξσκέλνη/εο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρώξν ζην πξναύιην θαη πξνζέξρνληαη ζηελ 
αίζνπζα κεηά ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ θαη ηε ιήμε ηεο εθεκεξίαο ζπλνδεπόκελνη από 
ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό. 
 Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ην ζρνιείν 
πεξηκέλνπλ ηνλ γνλέα/θεδεκόλα ηνπο θαη δελ απνρσξνύλ πνηέ από ην ζρνιείν ρσξίο ηε 
ζπλνδεία ηνπ.  
 Οη γνλείο/θεδεκόλεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ζρνιείν γηα ηελ παξαιαβή ησλ παηδηώλ 
ηνπο θαη παξακέλνπλ έμσ από ηηο εηζόδνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηε 
δηαδηθαζία απνρώξεζεο. 
 Όζνη/εο από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο απνρσξνύλ ρσξίο ηε ζπλνδεία γνλέσλ/θεδεκόλσλ, ζα 
πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ θαζεκεξηλά ηελ θάξηα ειεύζεξεο απνρώξεζεο ηελ νπνία έρνπλ 
πξνκεζεπηεί από ην ζρνιείν θαηόπηλ ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ γνλέα/θεδεκόλα ηνπο.  
 Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ κεηαθέξνληαη κε ηα κηζζσκέλα ιεσθνξεία από ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο  νθείινπλ λα έρνπλ θόζκηα ζπκπεξηθνξά εληόο απηώλ ηόζν θαηά ηελ πξνζέιεπζή 
ηνπο ζην ζρνιείν όζν θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από απηό. Πξέπεη λα θάζνληαη ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο θαη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο ζπλνδνύ. 
 Οη εμσηεξηθέο πόξηεο παξακέλνπλ θιεηζηέο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 
θαη αλνίγνπλ κόλν από ηνπο/ηηο εθεκεξεύνληεο/νπζεο εθπαηδεπηηθνύο ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαιεηκκάησλ.  

 Οη καζεηέο/καζήηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ από ην ζρνιείν πξηλ από ηε ιήμε 
ησλ καζεκάησλ ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρώξεζεο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ (π.ρ.αζζέλεηα), ελεκεξώλεηαη ν/ε γνλέαο/θεδεκόλαο γηα λα 
παξαιάβεη ην παηδί ηνπ/ηεο, εθόζνλ απηό είλαη αλήιηθν. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο απνρσξνύλ από ην ζρνιηθό ρώξν κεηά ην πέξαο ηνπ δηδαθηηθνύ 
σξαξίνπ.  



3. σμπεριθορά μαθηηών/ηριών - Παιδαγφγικός έλεγτος 
 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλόλεο ηεο 
δεκνθξαηίαο. Απνθιίζεηο ησλ καζεηώλ από ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλόλεο 
ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο όξνπο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, από ηνλ 
νθεηιόκελν ζεβαζκό ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθό, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ζην/ζηε 
ζπκκαζεηή/ηξηα ζεσξνύληαη ζρνιηθά παξαπηώκαηα. 
 Τα ζρνιηθά παξαπηώκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη από ην ζρνιείν, ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. Τα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ πνπ 
πξνβιεκαηίδνπλ ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ απνηεινύλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ηνπ/ηεο 
εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο κε ηνπο γνλείο-θεδεκόλεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ηνλ Γηεπζπληή 
ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ θαη ηνλ Σπληνληζηή ή Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ 
Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιύηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζή ηνπο. Σε 
θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ από νπνηαδήπνηε απόθαζε, ιακβάλεηαη ππόςε ε βαζηθή αξρή 
ηνπ ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. 
 

 
4. σμπεριθορά μαθηηών/ηριών ζηο διάλειμμα και καηά ηην παραμονή ηοσς 
ζηο ζτολείο 
 Σην δηάιεηκκα 
 Σηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο/ηξηεο βγαίλνπλ από ηηο αίζνπζεο κε εζπρία θαη εξεκία, ρσξίο 
ηξέμηκν θαη ζπξσμίκαηα ζηα ζθαιηά, θαηεπζύλνληαη ζην πξναύιην θαη νη αίζνπζεο 
θιεηδώλνληαη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο δηαδξόκνπο. 
 Σε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο έρνπλ νξηζηεί ρώξνη παξακνλήο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 
 Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο ππνδείμεηο ησλ εθεκεξεπόλησλ 
εθπαηδεπηηθώλ.  
 Μόιηο ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα κάζεκα νη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη ζηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο γηα θάζε ηκήκα όπνπ ηνπο/ηηο παξαιακβάλνπλ 
νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο έρνπλ κάζεκα ηελ επόκελε ώξα θαη ζπλνδεία 
απηώλ πξνζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ηνπο. 
 
 Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν 
 Οη καζεηέο/ηξηεο  πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθνί θαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί πξνο όζνπο 
κνηξάδνπλ έληππν πιηθό πνηθίιεο ύιεο έμσ από ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  
 Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα είλαη επγελείο θαη θόζκηνη πξνο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο  θαη 
ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο. Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο επηζεηηθή  ζπκπεξηθνξά 
(ύβξεηο, ρπδαηόηεηα, ρεηξνδηθία, απηνδηθία θ.ι.π.) θαη ζπκπεξηθνξά ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο  ή 
ςπρνινγηθήο βίαο.  

 Οη καζεηέο/ηξηεο δελ πξέπεη λα πξνθαινύλ θζνξέο ζην ζρνιείν (ηνίρνη, πόξηεο, θαξέθιεο, 
ζξαλία θαη παληόο είδνπο ζρνιηθό πιηθό) θαη πξνζέρνπλ ώζηε λα δηαηεξείηαη θαζαξό θαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε.   

 Απεπζύλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη δεηνύλ ηε 
βνήζεηά ηνπο γηα θάζε πξόβιεκα πνπ ηνπο/ηηο απαζρνιεί θαη δεκηνπξγεί εκπόδην ζηε 
ζρνιηθή ηνπο δσή θαη πξόνδν. 

 Σηηο ζρνιηθέο εθδειώζεηο θαη γηνξηέο θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηόο ζρνιείνπ 
αθνινπζνύλ ηνπο/ηηο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θη 
εππξέπεηα. 

 

  Σηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο. Γελ μερλνύλ ηα βηβιία 
θαη ηα ηεηξάδηα ηνπο θη ό,ηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
Σπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηή θαη δελ παξαθσιύνπλ ην κάζεκα ζεβόκελνη ην δηθαίσκα ησλ 
ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ ηνπο γηα κάζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Οι γονείς και κηδεμόνες 

 Φξνληίδνπλ ην παηδί ηνπο λα έξρεηαη έγθαηξα θη αλειιηπώο ζην ζρνιείν θαη λα 
ελεκεξώλνπλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

 Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ζρνιείνπ (είηε ηηο κεηαθέξνπλ ηα παηδηά είηε 
αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ) ώζηε λα ελεκεξώλνληαη ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζρνιείνπ. 

 Δλεκεξώλνπλ έγθαηξα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, αλ ππάξρνπλ, γηα θάζε 
εηδηθό ζέκα πνπ αθνξά ηα παηδηά ηνπο όπσο ζέκαηα πγείαο, εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
ηθαλόηεηεο ή αλάγθεο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ηα νπνία κπνξνύλ λα 
επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο ζην ζρνιείν. 

 Όηαλ αλαηίζεηαη ζηα παηδηά εξγαζία γηα ην ζπίηη απηή είλαη ζρεδηαζκέλε από ηνλ/ηελ 
εθπαηδεπηηθό ηνπ ηκήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.                
Οη θαη΄νίθνλ εξγαζίεο ελίνηε απνηεινύλ ζπκπιήξσκα ηεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε. 
Τα παηδηά καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη κόλα ηνπο, λα δεκηνπξγνύλ, λα απηελεξγνύλ, λα είλαη 
ππεύζπλα. Οη γνλείο/θεδεκόλεο ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε ηνπ παηδηνύ ηνπο επηβιέπνληάο 
ην, βνεζώληαο ην λα αλαζηνράδεηαη επί ησλ πξαθηηθώλ ηεο κειέηεο ηνπ. Σηόρνο είλαη ην 
παηδί λα κάζεη λα δηαβάδεη απηόλνκα όζν ην δπλαηό λσξίηεξα αθνινπζώληαο ηελ πνξεία 
ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο. Οη γνλείο/θεδεκόλεο δελ δηεθπεξαηώλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 
παηδηνύ αληί απηνύ θη απνθεύγνπλ λα ηνπ πξνθαινύλ άγρνο. Ζ εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ 
γνλέσλ/θεδεκόλσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ έρεη θνηλό ζηόρν ηελ πγηή αλάπηπμε παηδηώλ κε 
νινθιεξσκέλε πξνζσπηθόηεηα. 

 Απαγνξεύεηαη ξεηώο νη καζεηέο/ηξηεο λα θέξνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηά ηειέθσλα 
θαη νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα 
επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη ήρνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ενξηώλ θαη ησλ εθδειώζεσλ.  
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ησλ καζεηώλ από ηελ αίζνπζα 
παξά κόλν κε ηελ άδεηα ηνπ δηδάζθνληνο. 

 
  
6. Πρόληυη θαινομένφν Βίας και τολικού εκθοβιζμού 
 H αλάπηπμε ζεηηθνύ ζρνιηθνύ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο 
πξόιεςεο ή/θαη αληηκεηώπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο, παξελόριεζεο, εμαλαγθαζκνύ θαη 
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεηηθνύ θαη πγηνύο ζρνιηθνύ θιίκαηνο είλαη ν 
ακνηβαίνο ζεβαζκόο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 
θνξείο, ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θ.ά. 
 

 
7. τολικές δράζεις - Δκδηλώζεις - Γραζηηριόηηηες 
 Τν ζρνιείν νξγαλώλεη κηα ζεηξά ζρνιηθώλ δξάζεσλ/εθδειώζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 
ζηόρν έρνπλ ηε ζύλδεζε ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ 
ππαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ 
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο, νη ελδνζρνιηθέο 
εθδειώζεηο, νη ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκα ζρνιηθά 
πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη 
ιακβάλνληαη ππόςε νη ηδέεο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, δηόηη έηζη 
απηνί/ηέο αηζζάλνληαη ππεύζπλνη/εο, αλαδεηθλύνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ην ηαιέλην ηνπο. 
 Οη καζεηέο/ηξηεο ππνρξενύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζρνιηθέο 
γηνξηέο, εθδειώζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ δηνξγαλώλεη ην ζρνιείν, 
αθνινπζώληαο ην πξόγξακκα κε ζεβαζκό θαη πξνζνρή.  
 Καηά ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
δηδαθηηθώλ επηζθέςεσλ θαη εθδξνκώλ, νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο 
ππνδείμεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ – ζπλνδώλ θαη λα κελ απνκαθξύλνληαη από ηελ νκάδα, 
ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  
 Γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθηόο ζρνιείνπ απαηηείηαη ε ζύκθσλε έγγξαθε 
ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα-θεδεκόλα. 
 

 
 
 
 
 



8. σνεργαζία τολείοσ - Οικογένειας - σλλόγοσ Γονέφν/Κηδεμόνφν 
 Ο Σύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ είλαη έλαο ζεκαληηθόο ζεζκόο, απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο θαη γη απηό είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή 
ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ζε απηόλ. 
 Τν ζρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή/ηεο 
καζήηξηαο, κε ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ θαη Φνξέσλ, ησλ νπνίσλ όκσο ν ξόινο 
πξέπεη λα είλαη δηαθξηηόο. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 
ζπγθεθξηκέλν/ε καζεηή/ηξηα  ν πξώηνο πνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη ν 
γνλέαο/θεδεκόλαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν. 
 Οη ζπλαληήζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο  
πξνγξακκαηίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ: 
 Σηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο όπνπ ιακβάλεη ρώξα ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο. 
 Μηα θνξά ηνλ κήλα ζε πξνθαζνξηζκέλε από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηνπ ηκήκαηνο εκέξα θη 
ώξα γηα ζέκαηα αγσγήο θαη πξνόδνπ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 
 Κάζε θνξά πνπ εθπαηδεπηηθόο  θξίλεη απαξαίηεηε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε. 
 Καηά ηελ επίδνζε ηνπ ειέγρνπ πξνόδνπ αλά ηξίκελν. 
 Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ 
θαη πξνόδνπ. 
 Ζ είζνδνο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ζην ζρνιείν επηηξέπεηαη κόλν θαηά ηηο πξνβιεπόκελεο 
ώξεο ζπλαληήζεσλ κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ηκεκάησλ. 

 
 
9. Ποιόηηηα ηοσ ζτολικού τώροσ 
 Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο 
επζύλεο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο ζε ό,ηη αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ 
ρώξνπ. Καζαξνί θαη ζπληεξεκέλνη ρώξνη αηζνπζώλ, εξγαζηεξίσλ, ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ, ηεο 
ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, θ.ιπ. δηακνξθώλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη 
δπλαηόλ λα θαιιηεξγεζεί ε ςπρή ηνπ παηδηνύ. Φζνξέο, δεκηέο θαη θαθή ρξήζε ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ απνδπλακώλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη 
παηδαγσγηθά εζίδνπλ ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζηελ αληίιεςε ηεο απαμίσζεο ηεο δεκόζηαο 
πεξηνπζίαο.  
 

 
10. Παροσζία ηρίηφν αηόμφν 
 Απαγνξεύεηαη  ε είζνδνο θαη ε παξακνλή εμσζρνιηθώλ/ηξίησλ αηόκσλ  ζην ρώξν 
(εζσηεξηθό θαη πξναύιην) ηνπ ζρνιείνπ γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 
πεξίπησζε όπνπ ε παξνπζία ηξίησλ πξνζώπσλ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζίαζε 
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ή όηαλ ππάξρεη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ 
Γηδαζθόλησλ. 
 
 Θέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ θαλνληζκό, αληηκεησπίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε από ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 
ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεύκα 
ζπλεξγαζίαο κε όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 
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