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κοπόσ του ςχολείου είναι να ςυμβάλει ςτθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ 
ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν δυνάμεων των μακθτϊν, ϊςτε, 
ανεξάρτθτα από φφλο και καταγωγι, να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε 
ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ, να γίνουν υπεφκυνοι, ελεφκεροι και δθμοκρατικοί 
πολίτεσ. 
Σο ςχολείο είναι ο χϊροσ όπου οι μακθτζσ ηουν πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, 
ςκζφτονται, δθμιουργοφν, κοινωνικοποιοφνται, ςυνάπτουν ςχζςεισ, παίηουν, 
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ, αλλθλεπιδροφν, οργανϊνονται ςε μακθτικζσ κοινότθτεσ 
και καλοφνται να επιλφςουν «προβλιματα» και ςταδιακά διαμορφϊνουν 
ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ ηωισ.  
Για να υλοποιθκεί αποτελεςματικά το πολυδιάςτατο κοινωνικό και παιδαγωγικό 
ζργο του ςχολείου και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι 
θ κζςπιςθ, θ φπαρξθ κανόνων και ο ςεβαςμόσ τουσ. τον εςωτερικό κανονιςμό 
λειτουργίασ του ςχολείου που ακολουκεί περιγράφονται οι ςθμαντικότεροι από 
αυτοφσ. 
“Με τον όρο "ςχολικόσ κανονιςμόσ" εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων 
που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 
αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ πρζπει να αποβλζπουν 
ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ, το οποίο κα 
εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, χωρίσ εντάςεισ και 
ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, αποδοχι και αναγνϊριςθ. το πλαίςιο αυτό ο 
όροσ «ςχολικι πεικαρχία» αποκτά δθμοκρατικό περιεχόμενο κα αναδεικνφεται ςε 
βαςικό ποιοτικό ςτοιχείο του ςφγχρονου δθμοκρατικοφ ςχολείου» (Τπουργείο 
Παιδείασ). 
Ο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου» μασ είναι εναρμονιςμζνοσ με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τθ ςφγχρονθ παιδαγωγικι αντίλθψθ και τθν εμπειρία των 
προθγοφμενων χρόνων λειτουργίασ του. ϋΕχει επίςθσ γνωςτοποιθκεί και εγκρικεί 
από το φλλογο Διδαςκόντων, το Δεκαπενταμελζσ υμβοφλιο των μακθτϊν και τουσ 
κθδεμόνεσ των μακθτϊν. Αποτελεί επομζνωσ προϊόν δθμοκρατικισ διαδικαςίασ και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι δεςμεφονται ςτθν τιρθςι του. 
 
 

 
 
 
 



Α. Προςζλευςη, παραμονή ςτο ςχολείο και αποχϊρηςη από αυτό 
 

α. Προςζλευςη ςτο ςχολείο 

 Προτείνεται να προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο χολείο τουλάχιςτον 

πζντε (5) λεπτά πριν από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του (8:00 π.μ) και 

να παραμζνουν ιςυχα ςτο προαφλιο μζχρι να χτυπιςει το κουδοφνι. Η 

ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν εξαςφαλίηει τθν παρουςία τουσ τθν 

πρϊτθ ϊρα του διδακτικοφ ωραρίου και τθν θρεμία τόςο των ιδίων όςο 

και όλου του τμιματοσ. Είναι κατανοθτό ότι μακθτζσ που 

μετακινοφνται με λεωφορεία δεν προςζρχονται πάντα εγκαίρωσ όχι με 

δικι τουσ υπαιτιότθτα, αλλά λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ των δρομολογίων 

των λεωφορείων. 

 Πριν το κουδοφνι κανζνασ μακθτισ δεν ειςζρχεται ςτισ αίκουςεσ του 

ςχολείου. Μόλισ το κουδοφνι χτυπιςει, οι μακθτζσ προςζρχονται ςτισ 

τάξεισ τουσ, κάκονται ςτισ κακοριςμζνεσ γι’ αυτοφσ κζςεισ και είναι 

υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ ςτθν περίπτωςθ που οι 

διδάςκοντεσ δε βρίςκονται ιδθ ςτισ αίκουςεσ. Σο ίδιο ιςχφει για κάκε 

διδακτικι ϊρα.  

 Για λόγουσ αςφάλειασ και τάξθσ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο 

προαφλιο του χολείου με μοτοποδιλατα, θλεκτρικά ποδιλατα ι 

πατίνια (θλεκτρικά ι μθ). Οι μακθτζσ μποροφν να μπαίνουν με το 

ποδιλατό τουσ ςτο προαφλιο, το οποίο όμωσ κλειδϊνουν ςτισ 

προκακοριςμζνεσ κζςεισ και δεν επιτρζπεται να το χρθςιμοποιοφν κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου προγράμματοσ του ςχολείου. 

 ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ  προςζλευςθσ και όταν θ πόρτα τθσ αυλισ 

του ςχολείου είναι κλειδωμζνθ, οι μακθτζσ δεν πρζπει να επιχειριςουν 

τθν είςοδό τουσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (πθδϊντασ τα κάγκελα), 

γιατί υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ. Θα μπορζςουν να μπουν με 

αςφάλεια ςτο πρϊτο διάλειμμα, όταν ανοίξει τθν πόρτα ο εφθμερεφων 

κακθγθτισ. Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιιςουν τθν πλαϊνι είςοδο 

μεταξφ Γυμναςίου και Λυκείου. 

 Μακθτισ που προςζρχεται κακυςτερθμζνοσ μετά τθν ζναρξθ του 

μακιματοσ και τθν είςοδο του κακθγθτι ςτθν αίκουςα παρουςιάηεται 

ςτο γραφείο τθσ διεφκυνςθσ και μπορεί να γίνει δεκτόσ ςτθν αίκουςα 

μόνο κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ. Αν ο διδάςκων δε δεχτεί το 

μακθτι ςτθν τάξθ, ο μακθτισ οφείλει να παραμείνει ςτο χϊρο ζξω από 

το γραφείο τθσ διεφκυνςθσ μζχρι να χτυπιςει το κουδοφνι. 



 

β. παραμονή ςτο ςχολείο- παρακολοφθηςη μαθημάτων- αποχϊρηςη από το 

ςχολείο 

 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ των μακθτϊν από 

τθν αίκουςα παρά μόνο ςε περίπτωςθ απόλυτθσ ανάγκθσ και μετά από άδεια 

του διδάςκοντοσ και μόνο για κάποια φυςικι τουσ ανάγκθ ι για κάποιο 

πρόβλθμα υγείασ. Η απομάκρυνςθ αυτι από τθν αίκουςα διαρκεί λίγα μόνο 

λεπτά. 

 Οι μακθτζσ που προςζρχονται ςτο χολείο παρακολουκοφν όλο το διδακτικό 

ωράριο. Εάν για οποιονδιποτε λόγο πρζπει να λείψουν, οφείλουν να 

ενθμερϊςουν πρϊτα τον/τθν κακθγθτι/τριά τουσ και αμζςωσ μετά τθ 

διεφκυνςθ ι τθν υποδιεφκυνςθ του ςχολείου, να πάρουν άδεια και να 

ενθμερωκοφν οι κθδεμόνεσ τουσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ απουςία τουσ 

είναι δικαιολογθμζνθ, οι απουςίεσ τουσ όμωσ καταχωρίηονται.  

 Κατ’ εξαίρεςθ μποροφν να αποχωριςουν από το χολείο νωρίτερα από τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ οι μακθτζσ που μετακινοφνται με λεωφορείο, όταν θ 

λειτουργία του χολείου το επιτρζπει, π.χ. τισ θμζρεσ των περιπάτων-

εκδρομϊν. 

 Απαγορεφεται αυςτθρά, για λόγουσ αςφάλειασ, θ ζξοδοσ των μακθτϊν από 

το προαφλιο του χολείου κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων/ διαλειμμάτων 

χωρίσ άδεια από τθ διεφκυνςθ του ςχολείου.  

 Οι κζςεισ των μακθτϊν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται από τθν 

αρχι του διδακτικοφ ζτουσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ ςε ςυνεργαςία με 

τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. Η διατιρθςθ των ςυγκεκριμζνων 

κζςεων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά λόγω τθσ 

πανδθμίασ και παρζχει τθ δυνατότθτα ιχνθλάτθςθσ  των ςτενϊν επαφϊν των 

μακθτϊν ςε περίπτωςθ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ covid. Αλλαγι κζςθσ 

επιτρζπεται μόνο για λόγουσ παιδαγωγικοφσ ι ιατρικοφσ με τθν πρόταςθ ι  

ςυναίνεςθ του υπεφκυνου κακθγθτι/τριασ.  

 Οι μακθτζσ οφείλουν να φζρουν μαηί τουσ όλα τα απαραίτθτα για τθ 

διδακτικι διαδικαςία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).  

 Όλοι, διδάςκοντεσ και διδαςκόμενοι, ςυμβάλλουν ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ, για τθν ομαλι λειτουργία τθσ οποίασ είναι όλοι υπεφκυνοι και το 



ςυντονιςμό τθσ αναλαμβάνει ο/θ διδάςκων/ουςα. Καλό είναι να 

αποφεφγονται άςκοπεσ διακοπζσ ι παρεμβάςεισ ι ςυμπεριφορζσ που μπορεί 

να προςβάλουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ι να ανακόψουν τθ διαδικαςία.  

 Ο/θ διδάςκων/ουςα δεν επιτρζπει τζτοιεσ αποκλίςεισ και ζχει τθν 

υποχρζωςθ, ςτο πλαίςιο τθσ παιδαγωγικισ του ευκφνθσ, να επικρίνει τζτοιεσ 

ςυμπεριφορζσ, να επιπλιξει ι ακόμθ και να αποβάλει από τθν αίκουςα 

όςουσ μακθτζσ παρακωλφουν με οποιονδιποτε τρόπο τθ διαδικαςία.  

 ε περίπτωςθ που κάποιοσ/α μακθτισ/τρια αποβλθκεί από τθν αίκουςα, 

πθγαίνει ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου χωρίσ να προβάλει καμιά αντίρρθςθ. 

Ο/θ μακθτισ/τρια που τιμωρικθκε ςυηθτά με το διδάςκοντα και 

προςπακοφν από κοινοφ, ςτο πλαίςιο του αλλθλοςεβαςμοφ και τθσ 

αλλθλοκατανόθςθσ, να ερμθνεφςουν τθ ςτάςθ τουσ, προκειμζνου να 

αποφευχκοφν ανάλογα φαινόμενα ςτο μζλλον. 

 Οι εκπαιδευτικοί ςζβονται το δικαίωμα και τθν ανάγκθ των μακθτϊν να 

ξεκουραςτοφν ςτο διάλειμμα. Αν όμωσ χρειαςτοφν 1-2 λεπτά από το χρόνο 

του διαλείμματοσ, για να ολοκλθρϊςουν τθ διδακτικι διαδικαςία, καλό κα 

ιταν και οι μακθτζσ να δείξουν κατανόθςθ. 

 ε περίπτωςθ απουςίασ από το χολείο οι μακθτζσ οφείλουν να 

πλθροφοροφνται για τισ διδαχκείςεσ ενότθτεσ και τισ εργαςίεσ που 

ανατζκθκαν ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να προετοιμάηονται ανάλογα και να ζχουν 

τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τθν επόμενθ διδακτικι ενότθτα. 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναρτοφν τθν φλθ τουσ ςτθν θλεκτρονικι τουσ τάξθ 

ζτςι ϊςτε να μποροφν να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ του μακιματοσ 

ιδιαίτερα οι μακθτζσ που απουςιάηουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, (π.χ. 

λόγω καραντίνασ).  

 Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ δεν 

παραμζνουν μακθτζσ, παρά μόνο ςε περίπτωςθ κακοκαιρίασ.. Η παραμονι 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ επιτρζπεται μόνο ςε περίπτωςθ αδιακεςίασ και 

μετά από άδεια του εφθμερεφοντοσ κακθγθτι/τριασ ι τθσ Διεφκυνςθσ του 

χολείου.  

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ οι μακθτζσ που για οποιοδιποτε λόγο 

βρίςκονται ζξω από τισ αίκουςεσ, φροντίηουν να μθν παρενοχλοφν με τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ όςουσ κάνουν μάκθμα.  



 Λόγοι αςφάλειασ και υγιεινισ επιβάλλουν τθν απαγόρευςθ των ακλοπαιδιϊν 

κατά τα διαλείμματα. το παρελκόν ζχουν τραυματιςτεί μακθτζσ από μπάλα 

του μπάςκετ, τθν ϊρα που μακθτζσ ζπαιηαν ςτο προαφλιο τθν ϊρα του 

διαλείμματοσ. Χριςθ μπάλασ επιτρζπεται μόνο παρουςία γυμναςτι/ςτριασ. 

 

Β. Συμπεριφορά μαθητϊν/τριϊν- Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Η εφρυκμθ λειτουργία του χολείου προχποκζτει τθ ςυνεργαςία διδαςκόντων και 

διδαςκομζνων και των μακθτϊν μεταξφ τουσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ ςχολικισ ηωισ  και τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων που προκφπτουν. 

 Δεν επιτρζπεται, για λόγουσ αςφάλειασ, ςε οποιοδιποτε εξωςχολικό 

πρόςωπο, εκτόσ από τουσ γονείσ και τουσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν θ είςοδοσ 

ςτο χϊρο του χολείου. Κατά ςυνζπεια, θ ςυνάντθςθ μακθτι με τζτοια 

πρόςωπα ςτο χϊρο του χολείου αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. ε 

περίπτωςθ ιδιαίτερθσ ανάγκθσ, θ ςυνάντθςθ αυτι πραγματοποιείται ςτο 

χϊρο του Γραφείου και μετά από άδεια τθσ Διεφκυνςθσ.  

 Δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα ςτουσ χϊρουσ του χολείου, για λόγουσ υγείασ, 

αλλά και για λόγουσ παιδαγωγικοφσ.  

 Απαγορεφεται θ κατοχι και χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων ςτο ςχολείο. Οι 

μακθτζσ μποροφν να επικοινωνιςουν με τισ οικογζνειζσ τουσ, αν παραςτεί 

ανάγκθ, από το τθλζφωνο του ςχολείου. Αν οι γονείσ κρίνουν ότι τα παιδιά 

τουσ πρζπει να ζχουν το κινθτό μαηί τουσ, αυτό πρζπει να είναι 

απενεργοποιθμζνο, να παραδίνεται ςτθ διεφκυνςθ πριν από τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων και να επιςτρζφεται ςτο παιδί μετά τθ λιξθ των μακθμάτων. Αν 

διαπιςτωκεί ότι κάποιοσ μακθτισ ζχει κινθτό μαηί του, το κινθτό παραδίδεται 

ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου και επιςτρζφεται μόνο ςτον κθδεμόνα. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ θχοςυςτθμάτων με ι χωρίσ ακουςτικά, γιατί με 

ακουςτικά απομονϊνονται οι μακθτζσ και είναι πικανό να τα χρθςιμοποιοφν 

και κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ενϊ θ χριςθ θχείων ενοχλεί, ιδίωσ κατά 

τθ διάρκεια των μακθμάτων. 

 Σισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν και μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν πρζπει 

να διακρίνει ο αλλθλοςεβαςμόσ και θ αλλθλοκατανόθςθ ςε πλαίςιο 

κοςμιότθτασ και ευγζνειασ. Όπωσ είναι εφλογο μια τζτοια ςτάςθ δεν επιτρζπει 



χειροδικίεσ, απρεπείσ αςτεϊςμοφσ και γενικότερα υβριςτικι και ανάρμοςτθ 

ςυμπεριφορά. Και από τισ δυο πλευρζσ.  

 Καλό είναι οι μακθτζσ να μθ φζρουν μαηί τουσ αντικείμενα μεγάλθσ αξίασ, 

κακϊσ το χολείο δεν μπορεί να αναλάβει τθν ευκφνθ ςε περίπτωςθ 

απϊλειασ ι κλοπισ.  

 Κακϊσ θ ςυμπεριφορά αποτελεί δείγμα αγωγισ, οι μακθτζσ πρζπει να 

προςζχουν ιδιαίτερα τθ ςυμπεριφορά τουσ και εκτόσ των αικουςϊν ι του 

χολείου. Η μακθτικι ιδιότθτα και θ ανάλογθ ςυμπεριφορά κεωροφνται 

δεδομζνεσ τόςο ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου όςο και  ςτα μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο ςχολείο και κατά τθν αποχϊρθςι 

τουσ από αυτό. τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι θ 

χριςθ τθσ μάςκασ και θ κατά το δυνατό τιρθςθ των αποςτάςεων, κακϊσ οι 

μακθτζσ ςυνωςτίηονται ςτα λεωφορεία.  

 Η εμφάνιςθ - αμφίεςθ των μακθτϊν μζςα ςτο χολείο αποτελεί εκδιλωςθ 
του δικαιϊματοσ ανάδειξθσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και, κατά ςυνζπεια, 
ανικει ςτο χϊρο τθσ προςωπικισ τουσ ευκφνθσ και ελευκερίασ. Η άςκθςθ 
όμωσ αυτοφ του δικαιϊματοσ περιορίηεται από τα όρια που επιβάλλει θ 
μακθτικι τουσ ιδιότθτα. Η ευπρεπισ αμφίεςθ και θ ατομικι κακαριότθτα 
αποτελοφν δείγμα αυτό- και αλλθλοςεβαςμοφ. 

 Ιδιαίτερα κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά παρακαλοφνται οι μακθτζσ να 
τθροφν τα μζτρα υγιεινισ και φοροφν τθ μάςκα τουσ ακόμθ και ςτον αφλειο 
χϊρο, όταν βρίςκονται ςυγκεντρωμζνοι ςε περιοριςμζνο χϊρο, π.χ. τισ θμζρεσ 
κακοκαιρίασ. 

 

Γ. Σχζςεισ μαθητϊν μεταξφ τουσ/ Πρόληψη φαινομζνων βίασ και 

ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Σο ςχολείο προάγει τον πολιτιςμό, τον αλλθλοςεβαςμό, τθν αμοιβαία αποδοχι και 

τθν επίλυςθ των ςυγκροφςεων μζςω του διαλόγου. ϋΟμωσ: 

 Αν κάποιο παιδί αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα με κάποιον άλλο μακθτι του 

ςχολείου, κα πρζπει να το αναφζρει ςτο γραφείο τθσ διεφκυνςθσ και ςτισ 

Τπεφκυνεσ χολικισ Ζωισ (για το ςχολικό ζτοσ 2021-22 ζχουν οριςτεί θ κ. 

Παπαδοποφλου υρματι και θ κ. Χατηι Μαρία) . Μπορεί επίςθσ να 

απευκυνκεί και ςε οποιονδιποτε εκπαιδευτικό εμπιςτεφεται. 



 Αν οι γονείσ διακρίνουν διαφοροποίθςθ ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ, 

θ οποία τουσ προβλθματίηει, και υποψιάηονται ότι αυτι οφείλεται ςτθν κακι 

ςχζςθ του παιδιοφ τουσ με κάποιουσ ςυμμακθτζσ του ι γνωρίηουν ότι το παιδί 

τουσ αντιμετωπίηει ιδιαίτερα προβλιματα ςτθ ςχζςθ του με κάποιουσ 

ςυμμακθτζσ του, καλό κα ιταν να το γνωςτοποιιςου αυτό ςτο ςχολείο και να 

ςυηθτιςουν με τουσ κακθγθτζσ του παιδιοφ τουσ. 

 Πολφ ςυχνά τα προβλιματα ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν ι ακόμθ και ο 

εκφοβιςμόσ εκδθλϊνονται μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ των 

μακθτϊν. ε αυτι τθν περίπτωςθ το ςχολείο δεν είναι αρμόδιο να επζμβει και 

αποτελεί ευκφνθ των γονζων ο ζλεγχοσ τθσ διαδικτυακισ δραςτθριότθτασ των 

παιδιϊν. 
 

Δ. Συνεργαςία Σχολείου- οικογζνειασ 

Γονείσ και εκπαιδευτικοί ζχουν κοινό ςτόχο ςε ζναν εκπαιδευτικό οργανιςμό: τθν 

πρόοδο (μακθςιακι, κοινωνικι, ψυχολογικι) των μακθτϊν. Η ςυνεργαςία τουσ 

επομζνωσ πρζπει να κεωρείται αυτονόθτθ, ϊςτε να λειτουργιςει κετικά προσ τθν 

επίτευξθ του κοινοφ αυτοφ ςτόχου. 

 Οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν οφείλουν να ενθμερϊνουν το ςχολείο, όταν το 

παιδί τουσ παραμζνει λόγω αδιακεςίασ ςτο ςπίτι. Οφείλουν επίςθσ να 

κερμομετροφν τα παιδιά τουσ πριν ζρκουν ςτο ςχολείο και να τα κρατοφν ςτο 

ςπίτι, αν αυτά ζχουν οποιοδιποτε ςφμπτωμα μπορεί να κεωρθκεί φποπτο για 

covid. 

 ε περίπτωςθ που μακθτισ/τρια διαγνωςτεί με self ι rapid test κετικόσ/θ 

ςτον covid, οι κθδεμόνεσ οφείλουν άμεςα να ενθμερϊςουν το ςχολείο, ϊςτε 

αυτό να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ των 

υπολοίπων μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

 Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οριςτεί ωσ υπεφκυνοι τμθμάτων οφείλουν να 

ενθμερϊνουν του γονείσ για τισ απουςίεσ των μακθτϊν, όταν αυτζσ 

ξεπεράςουν τισ 30 ι όποτε οι ίδιοι ι οι διδάςκοντεσ το κρίνουν απαραίτθτο 

και χριςιμο. 

 Σο χολείο οφείλει να ενθμερϊνει τουσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν και για τθ 

ςυμπεριφορά τουσ. Γι’ αυτόν το λόγο τουσ ειδοποιεί και για τθ ςοβαρότθτα 

και ςυχνότθτα των παραπτωμάτων τουσ.  

 ϋΟταν τα παραπτϊματα είναι πολλά και επαναλαμβανόμενο ι ιδιαίτερα 

ςοβαρά, είναι πικανό κάποιοσ μακθτισ/ τρια να τιμωρθκεί με τθν ποινι τθσ 

θμεριςιασ αποβολισ από τα μακιματα. τθν περίπτωςθ αυτι θ διεφκυνςθ 



του ςχολείου ενθμερϊνουν τον κθδεμόνα. Ο κθδεμόνασ καλό κα ιταν ςτθν 

περίπτωςθ αυτι να ενθμερωκεί αυτοπροςϊπωσ ςτο χϊρο του ςχολείου και, 

αφοφ κακοριςτεί θμζρα και ϊρα ςυνάντθςθσ, να μιλιςει με τον/τθν 

εκπαιδευτικό που πικανϊσ ειςθγικθκε τθν αποβολι ι/και με τισ Τπεφκυνεσ 

κακθγιτριεσ χολικισ Ζωισ (ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να τθρθκοφν όλα τα 

μζτρα προςταςίασ που ιςχφουν λόγω πανδθμίασ). Μακθτισ που αποβάλλεται 

επανζρχεται μετά τθ λιξθ τθσ ποινισ του ςτο χολείο με το γονζα ι τον 

κθδεμόνα του.  

 Σο χολείο ορίηει ϊρεσ επικοινωνίασ των κθδεμόνων με το διδακτικό 

προςωπικό. Λόγω τθσ πανδθμίασ δεν είναι πάντα εφκολθ και εφικτι θ 

αυτοπρόςωπθ παρουςία των κθδεμόνων. Η ενθμζρωςθ ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ μπορεί να γίνεται τθλεφωνικά. Σθλεφωνικά επίςθσ μποροφν να 

επικοινωνοφν οι γονείσ κατά τθ διάρκεια του μεγάλου διαλείμματοσ (11:20-

11;40), όταν όλοι οι διδάςκοντεσ βρίςκονται ςυνικωσ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

Μετά από τθλεφωνικι ςυνεννόθςθ μποροφν εκπαιδευτικοί και γονείσ να 

ορίςουν μεταξφ τουσ κάποιον άλλο επικυμθτό τρόπο επικοινωνίασ, μζςω 

webex π.χ. 

 

Ε. Σεβαςμόσ ςχολικοφ χϊρου 

 Διδάςκοντεσ και μακθτζσ ςυναιςκάνονται το χρζοσ τουσ να ςζβονται και να 

φροντίηουν το περιβάλλον και να προςτατεφουν τθν περιουςία του χολείου 

που ανικει ςε όλουσ. Η οποιαδιποτε λοιπόν φκορά εκτόσ από τθν τιμωρία 

ςυνεπάγεται και τθν οικονομικι επιβάρυνςθ του υπαίτιου για τθν 

αποκατάςταςι τθσ. ε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ προςδιοριςμοφ 

του υπαιτίου, θ ηθμία επιβαρφνει τθν Μακθτικι Κοινότθτα.  

 Δείγμα ευαιςκθςίασ απζναντι ςτο περιβάλλον αποτελεί και θ κακαριότθτα 

και θ ευταξία του χϊρου. Χρζοσ λοιπόν όλων μασ αποτελεί θ ςυνεπισ τιρθςθ 

των όρων κακαριότθτασ τόςο των αικουςϊν όςο και του αφλειου χϊρου.  

 Δεν επιτρζπεται, για λόγουσ υγείασ, θ άςκοπθ παραμονι των μακθτϊν ςτουσ 

χϊρουσ των αποχωρθτθρίων κακϊσ και θ αλόγιςτθ χριςθ των αναλϊςιμων 

υλικϊν που υπάρχουν ςε αυτά (χαρτί, ςαποφνι). 

 

 

 

 



Στ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Οι ςχολικζσ εκδθλϊςεισ αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και τθσ παιδαγωγικισ 

διαδικαςίασ και δεν αποτελοφν «κενό» ι αργία. Κατά τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε 

αυτζσ ιςχφουν οι ίδιοι κανόνεσ που ιςχφουν και για το μάκθμα. 

 Προτρζπουμε τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ του χολείου 

(π.χ. εορτζσ). τισ ενθμερωτικζσ ι άλλεσ ςυγκεντρϊςεισ οφείλουν να 

παρίςτανται δείχνοντασ ςεβαςμό ςτουσ ομιλθτζσ και με τρόπο που αρμόηει 

ςτθ μακθτικι ιδιότθτα.  

 Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε περίπατο, μορφωτικι επίςκεψθ ι εκδρομι 

του χολείου τελοφν υπό τθ διαρκι εποπτεία των ςυνοδϊν κακθγθτϊν που 

φζρουν από το νόμο αυξθμζνθ ευκφνθ. Κατά ςυνζπεια, και οι μακθτζσ ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ φζρουν ιδιαίτερθ ευκφνθ για τθ ςυμπεριφορά τουσ.  

 ϋΟταν ζνασ μακθτισ δεν παρίςταται ςε ςχολικι εκδιλωςθ-γιορτι χρεϊνεται 

τισ αντίςτοιχεσ απουςίεσ του διδακτικοφ ωραρίου τθσ θμζρα εκείνθσ. 

 Για κάκε εξωςχολικι δθμόςια εκδιλωςθ ομάδασ μακθτϊν Σμιματοσ ι Σάξθσ 

είναι απαραίτθτθ θ ζγκριςθ τθσ Διεφκυνςθσ του χολείου. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το χολείο δεν φζρει καμιά ευκφνθ.  

 

 
 
 
 


