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Δζωηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ 

Ειςαγωγή 
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ (άξζξν 37, Ν.4692/2020) βαζίδεηαη 

ζε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ Σρνιείσλ θαη βαζίδεηαη ζηηο απνδεθηέο παηδαγσγηθέο αξρέο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο 

ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο θνηλφηεηαο.  

Η ζςμμεηοσή οποιοςδήποηε αηόμος ζηη ζσολική ζωή ζημαίνει αςηόμαηα ηην 

ανεπιθύλακηη αποδοσή και ζσολαζηική ηήπηζη ηος ζσολικού κανονιζμού, ζηο ζύνολό 

ηος. 

Σύνταξη, έγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμού.  
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Σρνιείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ηνπ πξνεδξείνπ 

ηνπ δεθαπεληακεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Σρνιείνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ. 

Δπηπιένλ, έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή 

επζχλε ηνπ Σρνιείνπ καο, θαζψο θαη απφ ηελ Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο (άξζξν 37, 

Ν.4692/2020).  

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θνηλνπνηείηαη 

ζε φινπο ηνπ γνλείο/θεδεκφλεο θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σρνιείνπ. Μηα ζπλνπηηθή 

κνξθή ηνπ δηαλέκεηαη θαη ζπδεηείηαη δηεμνδηθά κε φινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο ηνπ Σρνιείνπ.  

Ζ αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ/ θεδεκφλσλ.  

Ο Καλνληζκφο επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε 

λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνχο, απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ. 

1. Βαςικέσ αρχέσ και ςτόχοι του Εςωτερικού Κανονιςμού 

Λειτουργίασ  
Τν Σρνιείν απνηειεί κηα δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε θνηλφηεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο αιιά κε ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη 

απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Ο Καλνληζκφο, πεξηιακβάλεη φξνπο θαη θαλφλεο, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, νη νπνίνη αθελφο 

εκπεδψλνπλ ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ δηακνξθψλνπλ έλα 

παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ θιίκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απξφζθνπηε, κεζνδηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

Μέζσ ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ θαη θαλφλσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Σρνιείνπ επηδηψθεηαη:  

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

 Ζ δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππεχζπλα, ζέβνληαη ηηο ειεπζεξίεο 

ησλ άιισλ θαη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο.  



 Ζ ζεκειίσζε ελφο πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ 

απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Ζ δηακφξθσζε θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ξηαο, αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

 Ζ δεκηνπξγία εχξπζκσλ, επράξηζησλ θαη απνδνηηθψλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο, 

κάζεζεο θαη εξγαζίαο.  

 

2. Λειτουργία του Σχολείου  

Ι. Διδακτικό ωράριο  
Ζ έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

δηαιείκκαηα θαζνξίδνληαη απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΥΠΑΗΘ θαη αλαθνηλψλεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σρνιείνπ. Τν δηδαθηηθφ έηνο νξίδεηαη απφ ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη 

ιήγεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

II. Προςέλευςη ςτο ςχολείο  
Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.  

Όινη νη καζεηέο, θαη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ κάζεκα ηελ πξψηε ψξα, πξέπεη λα 

παξεπξίζθνληαη ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ηνπ ζρνιείνπ. Με ηε ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξρνπλ αξθεηνί καζεηέο αιιφζξεζθνη - 

εηεξφδνμνη. Έρνπλ δηθαίσκα λα κε κεηέρνπλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή.  Παξάιιεια φκσο 

έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ 

Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ε εμψπνξηα ηνπ ζρνιείνπ θιείλεη. Όζνη πξνζέξρνληαη κε 

θαζπζηέξεζε, γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε ζηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

παξνπζηάδνληαη πξψηα ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο. Καηφπηλ, παξακέλνπλ ζε θαηάιιειν 

ρψξν ηνπ Σρνιείνπ ππφ ηελ επνπηεία εθπαηδεπηηθνχ θαη εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηδαθηηθήο ψξαο.  

Οη ζχξεο εηζφδνπ – εμφδνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαζψο απνηξέπεηαη 

ε είζνδνο αηφκσλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο πνπ 

γηα θάπνηνλ ιφγν ρξεηάδεηαη λα θχγνπλ απφ ην ζρνιείν ζα παίξλνπλ άδεηα απφ ηνλ θ. Γ/ληε 

θαη κε εηδηθφ έγγξαθν απφ ηελ γξακκαηεία ζα κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

ΙΙΙ. Παραμονή ςτο ςχολείο  
Οη καζεηέο πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ακέζσο κφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα κπαίλνπλ νη καζεηέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεπρή, εθηφο θαη αλ δνζεί εληνιή ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Δθφζνλ εηζέιζεη ν δηδάζθσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε 

θαλέλαλ καζεηή.  

Οη ζέζεηο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο. Αιιαγή ζέζεο επηηξέπεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή.  

Οη επηκειεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηπρφλ θζνξέο, ξππάλζεηο θαη απψιεηεο. Φξνληίδνπλ δε 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πίλαθα, θιπ. Οξίδνληαη κε ηε ζεηξά γηα κηα εβδνκάδα απφ ηνλ 

θαζεγεηή ηάμεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαλέλαο καζεηήο, απφ ηνπο πξνζειζφληεο ζην ζρνιείν, 

δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο.  



Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ, θαθέ θαη αλαςπθηηθνχ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη ζηα εξγαζηήξηα.  

ΙV. Αποχώρηςη από το ςχολείο  
Οη καζεηέο/ξηεο ζε θακία πεξίπησζε δελ θεχγνπλ απφ ην Σρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο γηα λα πξνζέιζεη 

ζην Σρνιείν θαη λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν.  

Τέινο, εάλ θάπνηνο γνλέαο/θεδεκφλαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν λα πάξεη ην παηδί ηνπ 

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη ηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ.  

Μεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ φινη νη καζεηέο απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ 

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  
Τν Σρνιείν καο εθαξκφδεη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠΑΗΘ. Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα 

πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο (γλσζηέο φκσο εθ ησλ πξνηέξσλ) αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, θαηά ηεο δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φπσο επίζεο θαη αιιαγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγή δηδαζθφλησλ/νπζψλ σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

VI. Απουςίεσ μαθητών  
Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ επζχλνληαη εμ 

νινθιήξνπ νη θεδεκφλεο ηνπο. Οη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην Σρνιείν γηα 

ηελ απνπζία ησλ παηδηψλ ηνπο.  

VII. Διαδικαςίεσ ενημέρωςησ μαθητών, γονέων και κηδεμόνων  
Ζ ελεκέξσζε καζεηψλ, γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γίλεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ ηξφπσλ:  

 Ηζηνζειίδαο ηνπ Σρνιείνπ.  

 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

 Δλεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεακάησλ θ.ιπ.  

 Τειεθσληθά, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο.  

 Μέζσ ηεο επίζθεςήο ηνπο ζην ζρνιείν ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, απφ ηνλ Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, εκέξεο θαη ψξεο.  

 

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  
 

Ι. Φοίτηςη:  
Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είλαη θαζήθνλ θαη 

ππνρξέσζε ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο νθείιεη λα είλαη ηαθηηθή, ελεξγφο θαη ζπζηεκαηηθή. Ζ 

ειιηπήο θνίηεζή ηνπο, θαη κάιηζηα ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, δπζρεξαίλεη ηφζν ην ζρνιηθφ έξγν 

φζν θαη ηελ πξφνδφ ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ησλ απνπζηνινγίσλ. Τα απνπζηνιφγηα είλαη 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο ή ε αιινίσζή ηνπο είλαη πνηληθφ αδίθεκα 

 



II. Σχολικοί χώροι  
Ζ ζπλεξγαζία φισλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα δηαηεξεζεί έλα θαζαξφ θαη επράξηζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαηάιιειν γηα κάζεζε. Γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ νη καζεηέο:  

 Σέβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Σρνιείνπ θαζψο θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο απιήο ηνπ Σρνιείνπ.  

 Γελ ξππαίλνπλ ηνλ ζρνιηθφ ρψξν, δελ γξάθνπλ ζε ζξαλία θαη ηνίρνπο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα θαιάζηα απνξξηκκάησλ.  

 Γηαηεξνχλ ην ζξαλίν ηνπο θαζαξφ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, καζεηήο πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σρνιείνπ, ειέγρεηαη 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ.  

 

III. Διάλειμμα  
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/ξηεο νθείινπλ λα βγαίλνπλ ζηνλ αχιεην 

ρψξν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηνπο δηαδξφκνπο 

θαη λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ.  

Ο εθεκεξεχσλ θαζεγεηήο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ παξακνλή καζεηή ζηελ αίζνπζα κφλν 

ιφγσ αδηαζεζίαο. 

Με ηελ νινθιήξσζε θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμέξρεηαη ηειεπηαίνο/α.  

Σε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδνληαη απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ νη πιένλ 

θαηάιιεινη ρψξνη γηα ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ/ξηψλ.  

Τν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ, αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ρξφλνο 

ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθψλ αλαγθψλ (θαγεηφ, λεξφ, ηνπαιέηα). Οη καζεηέο/ξηεο 

αιιειεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία 

αληηκεησπίδνπλ, απεπζχλνληαη ζηνλ εθεκεξεχνληα εθπαηδεπηηθφ πνπ βξίζθεηαη εθεί. 

Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ δελ επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δηεπζπληή. 

Μέζα ζηηο αίζνπζεο νη καζεηέο λα κελ αθήλνπλ ρξήκαηα ή αληηθείκελα αμίαο. 

IV. Εμφάνιςη  
Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εππξέπεηα. Θα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη θαηλφκελα επίδεημεο. Οη ππεξβνιέο δελ ζπλάδνπλ κε ηε καζεηηθή ηδηφηεηα.  

 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώςεισ  

Ο Διευθυντήσ  

 Δίλαη ππεχζπλνο, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή 

ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

καζεηψλ.  

 Δλεκεξψλεη ηνλ Σχιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, 

ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σρνιείνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.  

 Σπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη είλαη ππεχζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο.  



 Απεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο ζε πλεχκα 

ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο.  

 Λακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ηελ θαιή 

ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζε 

πεξίπησζε θζνξάο  

 

Οι εκπαιδευτικοί  

Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σην έξγν ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε δηδαζθαιία, κάζεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Ζ 

πξφνδνο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη' επέθηαζε απφ ηε ζπκβνιή θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ 

λα:  

 Γηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ καζεηψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

θαη θαηά ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη εθδξνκέο. Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε 

επγέλεηα, θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο.  

 Σπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο 

καζεηέο αηζζήκαηα αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο λα απεπζχλνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα βνήζεηα φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηπρφλ πξφβιεκα. 

 Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε δεκνθξαηηθφ πλεχκα, ηζφηηκα θαη δίθαηα θαη δελ 

θάλνπλ δηαθξίζεηο ππέξ ή ζε βάξνο νξηζκέλσλ καζεηψλ.  

 Καιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ’ απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

 Γηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη  δηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ΣEE θαη ησλ Σηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο  

 Πξνεηνηκάδνπλ ην κάζεκα ηεο εκέξαο έηζη ψζηε λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

θαη  εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 Αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.  

 Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πξφνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πηνζεηνχλ θαηάιιειεο 

παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα.  

 Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ ηηο 

αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο.  

 Δίλαη ζπλεπείο ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο 

ησλ καζεκάησλ.  

 Σπλεξγάδνληαη κε ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα, ηνπο γνλείο θαη ηνπο αξκφδηνπο ΣΔΔ γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ.  

 Σπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηάμε 

θαη ην Σρνιείν.  



 Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ 

επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη 

ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ 

απηνεπηκφξθσζε.  

 Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο, ζπλερνχο θαη 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο 

ελεκεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε, ηε δηαγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Τα αλσηέξσ θξίλνληαη απαξαίηεηα, δηφηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο. Γηα λα κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζ' απηνχο ηνπο ξπζκνχο, 

πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε δηαξθή θαη έγθπξε επηκφξθσζε. 

Οι μαθητέσ/μαθήτριεσ  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθφ ήζνο, ζεβαζκφ ζην 

εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηε ζρνιηθή 

πεξηνπζία, θαζψο θαη ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνο βίαο, 

ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο ή άιιεο κνξθήο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα:  

 Απνδίδνπλ ζεβαζκφ, κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο.  

 Απνδέρνληαη πσο θάζε κάζεκα έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε παηδεπηηθή αμία θαη 

απνδίδνπλ ζην θαζέλα ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή.  

 Υπνζηεξίδνπλ θαη δηεθδηθνχλ ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο δίλεη ε λνκνζεζία, 

ζπκβάιινληαο ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ απνθάζεσλ.  

 Σπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ, ζπκπεξηιεπηηθνχ, 

επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.  

 Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σρνιείνπ.  

 Ζ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε φισλ. Αλ 

πξνθαιέζνπλ θάπνηα βιάβε-δεκηά, απηή πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ/ηελ 

ππαίηην/α.  

 Δπηδηψθνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ε ζπλεηή ρξήζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ.  

 Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν, αθνινπζψληαο 

δηαδνρηθά ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Σπδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε απηφλ πνπ έρνπλ ηε δηαθνξά.  

2. Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο ή ζηνλ Σχκβνπιν Σρνιηθήο 

Εσήο.  

3. Απεπζχλνληαη ζηνλ Γηεπζπληή.  

 Ο πξφεδξνο ηεο ηάμεο, ηα 5κειή καζεηηθά ζπκβνχιηα θαη ην 15/κειέο πξέπεη λα 

βνεζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ. 

 Σε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο 

ή θαη ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αληηδξνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ 

βήκαηα.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. Σπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή παηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην 

κάζεκα, ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ/ξηψλ γηα κάζεζε.  



 Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο θαζεγεηέο/ξηεο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ θαη δεηνχλ 

ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην 

ζηελ ήξεκε, απνδνηηθή ζρνιηθή δσή θαη πξφνδφ ηνπο.  

 Ζ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ δε ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ήξεκνπ παηδαγσγηθνχ, θιίκαηνο, δηαιχεη ηελ ηάμε, απνζπά ηελ πξνζνρή 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

εμεηάζεσλ, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο θαη ππνςίεο γηα θαηαδνιίεπζή ηνπο. Δπνκέλσο, 

ε κεηαθνξά θαη ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη, θαζφζνλ ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαιχπηεηαη επαξθψο κε ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. Αλ φκσο ππάξρεη ζνβαξή αλάγθε λα 

ην έρεη καδί ηνπ πξέπεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν λα 

είλαη απελεξγνπνηεκέλν εθηφο απφ ηα δηαιείκκαηα. 

 Όηαλ ππάξρεη αλάγθε, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, κέζσ ησλ 

ηειεθψλσλ ηνπ Σρνιείνπ, αθνχ δεηήζνπλ άδεηα.  

 Σηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο 

Σρνιείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε 

επγέλεηα θαη εππξέπεηα.  

 Τα ζρνιηθφ βηβιίν είλαη πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα, παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηελ 

πνιηηεία θαη δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη.  

 

VΙ. Άλλα θέματα  
Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

 Ζ ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ζπλνκηιία, βηληενζθφπεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 

ρξήζε εληφο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ – θηεξίσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ – απαγνξεχεηαη.  

 Τν θάπληζκα, ε ιήςε αιθνφι θαη ε ρξήζε άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ είλαη 

θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ απαγνξεχνληαη. Ζ παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε 

αμηνπνίεζε απζηεξψλ παηδαγσγηθψλ κέηξσλ.  

 Γηα ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο δελ πξέπεη λα θάζνληαη ζε 

θνππαζηέο απφ ηηο ζθάιεο ή ηα κπαιθφληα, ζηα πεξβάδηα ησλ παξαζχξσλ ή ζηηο 

ζθάιεο, γηαηί ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα δαιηζηνχλ ή λα ζπξσρζνχλ θαη λα πέζνπλ. Τν 

ζρνιείν έρεη επζχλε γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη πγεία ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όκσο απνβιέπνληαο ζηελ απνθπγή θαθψλ ζπλεζεηψλ ειπίδεη φηη ζα 

πξνζηαηέςεη ηνπο καζεηέο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

 Γελ επηηξέπεηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη καζεηέο λα παίδνπλ κπάια ή λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αζιεηηθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο ρσξίο ηελ επηηήξεζε ηνπ γπκλαζηή 

ηνπο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ κφλνη ηνπο ζηα εξγαζηήξηα ή λα ζέηνπλ 

ζε θίλεζε ή λα ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ζηα εξγαζηήξηα ρσξίο ηελ 

έγθξηζε θαη επηηήξεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. 

 Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα επηζθέπηνληαη ηα δηπιαλά ζρνιεία ελ ψξα ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαη λα ελνρινχλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζ’ απηά. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ζρνιείσλ θαη δπζθεκνχλ ην ζρνιείν 

καο θαη γεληθφηεξα ηελ Τερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

 



VIΙ. Παιδαγωγικόσ έλεγχοσ  
H αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζεηηθνχ θαη πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη ηα αθφινπζα:  

 πξναγσγή αηκφζθαηξαο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο  

 απαγφξεπζε ηεο βίαο  

 δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα απνηξέπεη ηνλ εθθνβηζκφ  

 θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  

 πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο  

 ζχλδεζε ηνπ Σρνιείνπ κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή  

 πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ.  

 

Αξθεηέο φκσο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο/ξηεο πξνβαίλνπλ ζε κε απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Τα ζέκαηα κε απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην Σρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ηνλ/ηε Σχκβνπιν Σρνιηθήο δσήο, 

ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη ηνλ/ηε 

Σπληνληζηή/ξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή 

παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Οη ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη.  

Τν Σρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη καζεηέο/ξηεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

θαη ηεο καζήηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Σρνιείνπ, ηφηε αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ ειηθία ηνπ.  

Τα ζέκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην Σρνιείν αληηκεησπίδνληαη. 

κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Όηαλ ν καζεηήο ηηκσξείηαη κε απνβνιή απφ ηα καζήκαηα, είλαη ζθφπηκν λα παξακέλεη ζην 

ζρνιείν φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα απαζρνιείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

ππνδηεπζπληή ή άιινπ εληεηαικέλνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

VIII. Σχολικέσ Δραςτηριότητεσ  
Τν Σρνιείν νξγαλψλεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, εληφο θαη εθηφο Σρνιείνπ πνπ ζηφρν 

έρνπλ ηε ζχλδεζε ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, θαη γη’ απηφ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη 

ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζρεδηαζκφο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε παηδαγσγηθά θξηηήξηα. 

Μέζα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά εκπινπηίδνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο 

ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνθηνχλ δεμηφηεηεο δσήο, επαηζζεηνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο θαη θάλνπλ πξάμε φζα 

καζαίλνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα Σρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζηα Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ. 

Τν Σρνιείν επηδηψθεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζηηο επεηεηαθέο, κνξθσηηθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 



Σηνπο ζρνιηθνχο πεξηπάηνπο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δίθπθισλ ή ηεηξάηξνρσλ νρεκάησλ. 

Απηφ γίλεηαη αθελφο γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη αθεηέξνπ γηαηί αιινηψλεηαη ν θνηλσληθφο   

ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηπάηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ ζρνιηθνχ πεξηπάηνπ κπνξεί λα παξζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή απνπζίεο. Σε πεξίπησζε 

«δηαξξνήο» καζεηψλ ν αξρεγφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηπάηνπ επηβάιιεη ηελ επηζηξνθή ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ αθχξσζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηπάηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο πεξίπαηνο 

δελ επαλαιακβάλεηαη. 

Σπλνδνί θαζεγεηέο 

IX. Άλλα θέματα  

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας  
Τν Σρνιείν δελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε απψιεηαο ρξεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ αμίαο πνπ 

νη καζεηέο θέξνπλ ηπρφλ καδί ηνπο.  

 

4. Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ Σχολείου-οικογένειασ  
Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηνπ θιίκαηνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θαη κε ηνλ Σχιινγν Γνλέσλ. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ 

ζην Σρνιείν εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ πξνο ην Σρνιείν θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.  

Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην Σρνιείν, πξνθεηκέλνπ 

λα παξαθνινπζνχλ ηελ αγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε, 

ζπκκεηέρνληαο ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Σρνιείν. Θεσξείηαη 

απηνλφεηε ε ζηελή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα ηνπ Σρνιείνπ ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ 

πξνθχςνπλ.  

II. Σύλλογοσ Γονέων και Κηδεμόνων  
Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θάζε Σρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ Σχιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ Σρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε 

απηφλ. Ο Σχιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηε 

Γηεπζπληή/ξηα, ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ Σρνιείνπ, αιιά θαη κε ηνλ/ηελ 

Πξφεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.  

 

III. Σχολικό Συμβούλιο  
Σε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην Σρνιηθφ Σπκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν 

Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, 

ν εθπξφζσπνο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηξεηο εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, 

πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπο.  

Έξγν ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ 

κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ε θαζηέξσζε ηξφπσλ επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη 

νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 



IV. Η ςημαςία τησ ςύμπραξησ όλων  
Έλα αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ, ζπκπεξηιεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ Σρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε 

ζχκπξαμε φισλ καζεηψλ/ξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, Γηεπζπληή/ξηαο, Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή 

ηνπ. 

5. Πολιτική του Σχολείου για την προςταςία από πιθανούσ κινδύνουσ  

Ι. Αντιμετώπιςη έκτακτων αναγκών  
Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ξηα ηνπ Σρνιείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ Σρνιείνπ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη θπζηθά θαηλφκελα, επηθαηξνπνηείηαη 

ηαθηηθά ην Σρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Σεηζκηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ 

Σρνιείνπ, κε ηελ πινπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Δπίζεο, ν/ε Γηεπζπληήο/ξηα ελεκεξψλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, θαζψο θαη ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο, γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε 

ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.  

Τέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο, Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε 

αξκφδηνη θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΥ, ΥΠΑΗΘ, Υπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο. 

II. Χώροσ ςυγκέντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ  
Δλδεηθηηθφ ζρέδην:  

 
 



 
 

III. Ειδικό ςχέδιο αποχώρηςησ λόγω έκτακτων ςυνθηκών  

Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη θαηαξηηζηεί ζρέδην 

δηαθπγήο θαη πξνο ηνχην πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθά αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. 

Χώροσ ςυγκέντρωςησ  

 

 

 
 



6. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ 

τησ εφαρμογήσ του  
Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζε ηνπ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν 

ηνπο, ψζηε λα έρεη πιεξφηεηα, γεληθή απνδνρή θαη εθαξκνγή, απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην Σρνιείν λα 

νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ.  

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ξηα θαη ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Ο θαλνληζκφο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξνο 

ελεκέξσζή ηνπο.  

 

15 Μαξηίνπ 2021 

 

 Ο Γηεπζπληήο 

 

 

Πηγέσ  

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

2020)  

 Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α/30-9-1985)  

 Αξηζκ. 79942/ΓΓ4/31-5-2019 «Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ 

2005/Β/31-5-2019)  

 Φ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β/16-10-2002)  

 

Δγθξίλεηαη  

 

Ο/Ζ Σπληνληζηήο/ξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ  

(νπνίνο έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ 

Σρνιείνπ)  

 

………………………………………………… 

  

Ζκεξνκελία:  

………………………………………….. 

Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ξηα Δθπαίδεπζεο. 

 

……………………………………… 

Ζκεξνκελία:  

………………………………………… 
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