
 

 

 

Θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου» 

 

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του  2ου ΔΣ Ν. 

Ερυθραίας  για το σχολικό έτος 2022-2023, από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής 

ευθύνης Δρ.  Ματθαίο Πατρινόπουλο.  

 

 

                                                           Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ  

                                                                                    ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 

                                                                                    ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 

 

 

Συν. 9 σελ.  

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

 

-------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

…… 

2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού  

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

  

 

Ταχ. Δ/νση       :    Έλλης 3  

Τ.Κ. – Πόλη      :   152 32,  Χαλάνδρι  Αττικής 

Δικτυακός Τόπος : http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ 

Πληροφορίες  :   Παρασκευή Παγώνη  

                               Μάγδα Στεφάνοβιτς  

Τηλέφωνο       :  210 6080654- 210 6850754 

E-mail               :  2pekes@attik.pde.sch.gr 

Χαλάνδρι, 13-10-2022 

Αρ. Πρωτ.: 1611 

 

 

ΠΡΟΣ  Το 2ο ΔΣ Ν. Ερυθραίας 
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Θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το σχολικό έτος 2022-2023». 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

α. Ν. 4547/2018, ΦΕΚ Α΄ 102/14-06-2018. 
β. Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24-09-2018, ΦΕΚ Β΄ 4299/27-09-2018. 
γ. Ν. 4692 ΦΕΚ/Α΄ 111/12-6-2020. 
δ. ΥΑ 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄ 491/ /09-02-2021, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
ε. Τις Φ.32/15209/25.09.2018, Φ.32/17261/23.10.2018 και Φ.32/7783/09-05-2019 & 
Φ.32/14917/13.10.2020, Φ.33/14576/28.9.2021  Αποφάσεις Ανάθεσης των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.  
στ. Το αρ. πρωτ. 268/03.10.2022 έγγραφο του 2ου ΔΣ Ν. Ερυθραίας που υποβλήθηκε στο 2ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

 

ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι   

 

ο  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας για το σχολικό έτος 

2022 – 2023. 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  

Παιδαγωγικής Ευθύνης 

Ματθαίος Πατρινόπουλος 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

 

-------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
…… 

2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού  

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΑΤΤΙΚΗΣ   

 

Ταχ. Δ/νση       :    Έλλης 3  
Τ.Κ. – Πόλη      :   152 32,  Χαλάνδρι  Αττικής 
Δικτυακός Τόπος : http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ 
 
Πληροφορίες  :   Ματθαίος Πατρινόπουλος 
Τηλέφωνο       :   210 6080654- 210 6850754 
E-mail               :   2pekes@attik.pde.sch.gr 

Χαλάνδρι, 13-10-2022 

Αρ. Πρωτ.: 1611 

 

 

ΠΡΟΣ  Το 2ο ΔΣ Ν. Ερυθραίας 

 

http://attik.pde.sch.gr/2pekes/
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ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, 

δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Το σχολείο μας 

λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής, που επιδιώκει τη διαμόρφωση πολιτών ικανών να 

συνεργάζονται με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά, καλλιεργώντας το πνεύμα 

αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού. Πιστεύει στον διάλογο, στην αμοιβαία κατανόηση και στη 

συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Το σχολείο μας θεωρεί πως η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, η ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της ενσυναίσθησης, η συνειδητοποίηση ότι η προσωπική μας 

πρόοδος επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από την πρόοδο της κοινότητας, η καλλιέργεια αισθήματος 
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κοινωνικής υπευθυνότητας, προωθούν τους παιδαγωγικούς στόχους του και προλαμβάνουν 

δυσάρεστες καταστάσεις. 

Στην υπηρεσία αυτών των αρχών σημαντικό ρόλο έχει να παίξει ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Σχολείου. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4692/2020 και το ΦΕΚ της 9ης 

Φεβρουαρίου 2021, Αρ. Φύλλου 491, άρθρο 2, «Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Σχολείου” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να 

πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά 

στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας».  

Συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου με τη συμμετοχή όλων των 

μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει προηγηθεί, από τα προηγούμενες σχολικά 

έτη, μια διαδικασία διαλόγου του εσωτερικού κανονισμού με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 

σχολείου.  

Ο κανονισμός εξειδικεύεται σε κάθε τμήμα με τη δημιουργία «Συμβολαίου» του τμήματος, που 

υπογράφεται από τους μαθητές/τριες και τους διδάσκοντες στο τμήμα εκπαιδευτικούς. 

Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 

σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους 

τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Επικαιροποιείται 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 συνθηκών λειτουργίας των Σχολείων και τις κατά καιρούς αποφάσεις 

των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.   

 

ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

 

● Φυσικοί κηδεμόνες των παιδιών είναι οι γονείς. Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς δεν έχει 

την κηδεμονία του μαθητή/τριας, πρέπει να ενημερωθεί το σχολείο. 

● Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα για κάθε ειδικό θέμα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους (θέματα υγείας, ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, 
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θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης) τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη φοίτηση, την 

επίδοση αλλά και τη συμπεριφορά του παιδιού και μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του σχολείου. 

● Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο. Η ελλιπής φοίτηση, χωρίς 

σοβαρό λόγο, υπονομεύει το έργο του σχολείου και δυσχεραίνει την πρόοδο του παιδιού. Άλλωστε η 

φοίτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Η απουσία από τα μαθήματα 

δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). 

Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού είναι σημαντικό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως και 

το σχολείο έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί με την οικογένεια, ιδιαίτερα σε περίπτωση 

μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο 210-80.71.434 είναι στη διάθεση σας 

για οποιαδήποτε ενημέρωση. 

●  Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά ή αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. 

● Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος που 

δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στους 

γονείς/κηδεμόνες των παιδιών και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο 

ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.  

  Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/στην δάσκαλο/δασκάλα της 

τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση απευθύνονται στον 

διευθυντή του σχολείου. 

● Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους. Οι συναντήσεις ορίζονται 

με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και γνωστοποιούνται έγκαιρα στους 

γονείς/κηδεμόνες. 

● Οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν τους 

εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. 

● Μεριμνούν για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, που είναι απαραίτητο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

καθώς και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου. 

● Προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των παιδιών μετά τη λήξη των μαθημάτων.  Κάθε 

καθυστέρηση δυσκολεύει τη λειτουργία του Ολοήμερου. 

● Εντός του σχολείου δεν έχουν δικαίωμα να απευθύνουν συστάσεις ή να κάνουν παρατηρήσεις σε 

κανένα μαθητή ή μαθήτρια και εκτός του σχολείου μπορούν να κάνουν συστάσεις μόνο στα παιδιά 

τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, παρακαλούνται να ενημερώνουν τους/τις 
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υπεύθυνους/νες εκπαιδευτικούς  ή τον διευθυντή, οι οποίοι θα καταβάλουν προσπάθεια για την 

επίλυσή του, βασιζόμενοι στις αρχές της παιδαγωγικής. 

● Συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και 

συμμετέχουν αυτοδικαίως σ’ αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων  είναι ένας σημαντικός θεσμός, 

αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της σχολικής κοινότητας και γι’ αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων 

των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων 

του σχολείου αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

● Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους εφαρμόζοντας 

κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των παιδιών και χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα 

μέσα του σχολείου. 

● Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των παιδιών και οφείλουν να ενθαρρύνουν, να διαφυλάττουν και 

να προασπίζουν τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Συνεργάζονται με τα παιδιά, σέβονται την 

προσωπικότητά τους και συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού και εποικοδομητικού 

κλίματος. Εστιάζουν στη θετική ενίσχυση.  

● Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας με 

τους γονείς/κηδεμόνες και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των 

παιδιών τους. 

● Συνεργάζονται με τον διευθυντή, την Ψυχολόγο του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς με σκοπό τον συντονισμό παρεμβάσεων σχολείου – οικογένειας. Αν το πρόβλημα 

επιμένει, συζητείται στην ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία μπορεί να προσκληθεί 

και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου. Ο Συντονιστής μπορεί να προτείνει παρεμβάσεις σε επίπεδο 

τμήματος ή τάξης με την εφαρμογή προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε 

απόφαση, θα λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 

δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και η σχετική νομοθεσία. 

● Προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την 

καθαριότητα του σχολικού χώρου. Αν παρατηρηθεί πρόβλημα καθαριότητας, ενημερώνουν αμέσως 

τις καθαρίστριες και αν απαιτείται, τον διευθυντή. 

●   Φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο. Οι 

εκπαιδευτικοί που εφημερεύουν, βρίσκονται εγκαίρως στην προκαθορισμένη θέση στο προαύλιο και 
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επιτηρούν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σε περίπτωση κακοκαιρίας το διάλειμμα γίνεται στους 

διαδρόμους και προστίθεται έκτακτη εφημερία ώστε κάθε όροφος να έχει δυο επιβλέποντες. 

Παρέχουν τη βοήθειά τους σε τυχόν διαφωνίες μεταξύ των παιδιών, αν δεν εφικτό να βρουν μόνα 

τους τη λύση. Για τα προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από τον/την 

εφημερεύοντα/εφημερεύουσα, τα παιδιά απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης και 

κατόπιν, εφόσον αυτός/αυτή το κρίνει σκόπιμο, στον διευθυντή.  

● Μετά το τέλος του διαλείμματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν την επόμενη ώρα μάθημα, συνοδεύουν 

τα παιδιά στις τάξεις παραλαμβάνοντάς τα από το χώρο συγκέντρωσης. 

● Επιβλέπουν τη σίτιση των παιδιών που συμμετέχουν στο Ολοήμερο πρόγραμμα. Αφορά τους/τις  

εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο. Η σίτιση των παιδιών 

για το σχολικό έτος 2022 – 2023 θα γίνεται στις τάξεις τους, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 

● Η άφιξη των παιδιών το πρωί γίνεται από τις 08:00 ως τις 08:15. Τα παιδιά της Α΄, Β’  και Γ΄ τάξης 

εισέρχονται από την οδό Ψαρών, της Δ΄, Ε’ και Στ΄ τάξης από την είσοδο της οδού Σπετσών ώστε να 

αποφεύγεται ο συνωστισμός των γονέων/κηδεμόνων. Στις εισόδους βρίσκεται από ένας εφημερεύων 

εκπαιδευτικός. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πηγαίνουν στο πάνω προαύλιο όπου βρίσκονται οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που εφημερεύουν.  

Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών / μαθητριών το  πρωί, έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι / 

ίδιες  να χάνουν πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας, να διακόπτουν την ομαλή λειτουργία της τάξης τους 

και να προκύπτουν σοβαρές δυσκολίες στην εν γένει λειτουργία του σχολείου. Για αυτό μετά το 

πέρας της πρωινής προσευχής (8.20) οι πόρτες του σχολείου θα κλείνουν και οι μαθητές που έχουν 

καθυστερήσει, με τη συνοδεία των γονέων τους, θα προσέρχονται κατά τη διάρκεια του πρώτου 

διαλείμματος στις 9.40 

● Η αποχώρησή τους γίνεται από τις ίδιες εξόδους ανά τάξη. 

● Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων 

χωρίς άδεια. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποχωρούν πάντα με τη συνοδεία ενηλίκου, μετά από 

συνεννόηση του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες του/της, αφού ο τελευταίος υπογράψει στο 

βιβλίο που διατηρεί το σχολείο για αυτό τον σκοπό. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια 

αποχωρήσει με συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, θα πρέπει να ενημερώνεται οπωσδήποτε ο/η 

υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή ο διευθυντής.  
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● Οι μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο πρόγραμμα θα αποχωρούν την ώρα που 

έχουν δηλώσει (14:55, 15:50 ή 17.30). Αν συντρέχουν λόγοι πρόωρης αποχώρησης, θα ακολουθείται 

η διαδικασία υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης. Τα παιδιά του Ολοήμερου του 2ου Δ.Σ. αποχωρούν 

από την έξοδο της οδού Ψαρών, ενώ του 3ου Δ.Σ. από την έξοδο της οδού Σπετσών. 

● 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 γενικά συμπεριφέρονται στους 

άλλους, όπως θέλουν να συμπεριφέρονται και οι άλλοι στους ίδιους. Συμμετέχουν ενεργά στη 

διεξαγωγή του μαθήματος δίνοντας όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Αξιοποιούν, στο μέτρο 

των δυνατοτήτων τους, την ώρα διδασκαλίας παρεμβαίνοντας μονάχα όταν τους δοθεί ο λόγος. 

● Έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στον διευθυντή και να ζητούν τη 

βοήθεια τους για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή 

και την πρόοδό τους. 

● Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο παίρνοντας ό,τι 

τους είναι απαραίτητο και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί και να καθαριστεί. Δεν επιτρέπεται η 

παραμονή των παιδιών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους για λόγους ασφάλειας.  

Τα παιδιά δε μετακινούνται σε άλλο χώρο, από αυτόν που τους έχει οριστεί. 

 Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος 

ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Τα παιδιά βγαίνουν έξω για να κινηθούν, να φάνε, να παίξουν, να 

μιλήσουν με τους/τις φίλους/φίλες τους. Το γήπεδο ποδοσφαίρου δε θα χρησιμοποιείται μέχρι να 

γίνουν οι απαραίτητες επισκευές του πλέγματος. Για να επιστρέψουν στις τάξεις, μετά το τέλος του 

διαλείμματος, παρατάσσονται στο προαύλιο και ανεβαίνουν συνοδευόμενοι από τον/την 

εκπαιδευτικό που έχει μαζί τους μάθημα την επόμενη ώρα. 

● Επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή 

ψυχολογική). Ο αλληλοσεβασμός είναι από τους βασικούς στόχους της σχολικής αγωγής. 

● Χρησιμοποιούν προσεκτικά τον εξοπλισμό του σχολείου με τη σκέψη πάντα ότι αυτός ανήκει σε 

όλους, αποτελεί δημόσια περιουσία, η οποία αποκτήθηκε με τον κόπο των γονιών τους. Την καλή 

κατάσταση του εξοπλισμού δικαιούνται να την απολαμβάνουν όλα τα παιδιά. 

● Συμβάλλουν με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας σε κάθε χώρο του σχολείου. Σε πολλά 

σημεία της αυλής και των διαδρόμων υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, όπου 

μπορούν να πετούν τα σκουπίδια.  Φροντίζουν ιδιαίτερα τους χώρους που η καθαριότητα έχει μεγάλη 

σημασία για την υγιεινή τους. Οποιοσδήποτε καταστροφικός «αστεϊσμός» στον χώρο της τουαλέτας 

εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ποιότητα ζωής των υπολοίπων παιδιών. Μέσα σε έναν 
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«κακοποιημένο» σχολικό χώρο αναιρείται εκ των πραγμάτων η αναμενόμενη συναισθηματική 

καλλιέργεια του παιδιού. 

● Αν κατά τη διάρκεια του έτους το Υ.ΠΑΙ.Θ πάρει για οποιονδήποτε λόγο μέτρα που αφορούν στη 

λειτουργία των σχολείων, αυτά θα ενσωματωθούν στο σχολικό κανονισμό.  

● Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς/κηδεμόνες τους μέσω των τηλεφώνων του 

σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών 

τηλεφώνων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής καταγραφής εικόνας και ήχου, για τη διαφύλαξη 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών – 

εκπαιδευτικών επισκέψεων (εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.25/103373/Δ1/22-6-

2018). Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τηλέφωνα για κάθε έκτακτο περιστατικό. Επίσης, δεν έχουν στην 

κατοχή τους στον σχολικό χώρο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα ή ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Σε περιπτώσεις τραυματισμών  μαθητών/τριών, αν αυτός είναι ελαφρύς παρέχονται στον/στην  

τραυματία οι πρώτες βοήθειες και ειδοποιούνται οι γονείς/κηδεμόνες του. Αν είναι σοβαρότερος τότε 

ειδοποιούμε ασθενοφόρο και τους  γονείς/κηδεμόνες. Αν το ασθενοφόρο φτάσει πριν  έρθουν οι 

γονείς ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από εκπαιδευτικό στο νοσοκομείο. 

Σεισμοί – φυσικές καταστροφές                                                                                                                                                                                                                             

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με 

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Για την προστασία από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται 

κάθε χρόνο το Σχέδιο Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και 

υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του 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 και γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας. 

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.  Ο χώρος συγκέντρωσης σε τέτοιες 

περιπτώσεις των μαθητών/τριών του σχολείου μας είναι αρχικά το προαύλιο προς τη μεριά της οδού 

Περγάμου και, αν κριθεί ότι δεν είναι ασφαλή τα παιδιά εκεί, τα οικόπεδα που βρίσκονται στη 

συμβολή των οδών Σεβδικίου και Τατοϊου. 
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Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές, ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που 

εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, 

ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

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. 

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. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά 

σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου. 
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