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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Εισαγωγή 
 

«Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των 
κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να 
αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το 

οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς 
εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και 

αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού 
σχολείου». (ΥΠΑΙΘ) 

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, 
σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, 
στάσεις και αξίες ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο 

του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στον «Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών» περιγράφονται οι πιο 
σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν υποκαθιστά την ισχύουσα 
νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με 
αυτήν και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας.  

Συντάχθηκε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του 
Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων. 
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Το όραμα του σχολείου μας 

 
Ένα σχολείο εργαστήρι δημιουργικότητας, δεξιοτήτων και χαράς, φιλικό προς 

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Ένα σχολείο στο οποίο θα υπάρχει πνεύμα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, με 

βασικές αρχές τον σεβασμό, την ευγένεια, την υπευθυνότητα και την ασφάλεια. 
 

Ένα σχολείο με καθαρούς και καλαίσθητους χώρους, στο οποίο τα παιδιά 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και τις κοινωνικές τους ευαισθησίες. 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Σχολείου 

 

1. Προσέλευση-παραμονή στο Σχολείο και 
αποχώρησηαπό αυτό 

Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό  

Προσέλευση μαθητών/τριών 

  

 Η ώρα προσέλευση των  μαθητών   και μαθητριών είναι 08:00 – 08:15.  Η 

ώρα προσέλευσης για  την πρωινή ζώνη ορίζεται από τις 07:00 έως τις 07:15.  
 Τους μαθητές υποδέχονται οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας, ενώ οι γονείς –

κηδεμόνες δεν εισέρχονται στον αύλειο χώρο, εκτός αν έχουν 
προγραμματισμένο ραντεβού. 

 Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε 
περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει υποχρεούται να περάσει 
από το γραφείο της διευθύντριας και να πάρει σχετική άδεια εισόδου στην 

τάξη.  
 Για την ασφάλεια των παιδιών οι θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου 

παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Η 

κεντρική είσοδος μετά την προσέλευση των μαθητών  κλείνει.  
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 Πριν από την έναρξη των μαθημάτων και σε συνθήκες εκτός πανδημίας 
πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού 

προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που 
εφημερεύουν.  

 Η συγκέντρωση γίνεται στον προκαθορισμένο χώρο σε γραμμές των δυο 

ατόμων. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη 
μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο 
του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής. 

 Η αποχώρηση προς τις αίθουσες γίνεται συντεταγμένα, ανά τμήμα, μετά το 

τέλος των ανακοινώσεων και την άδεια της διεύθυνσης. 
 Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-22, οι  μαθητές εισέρχονται στο σχολείο από 

τις 8.00 μέχρι τις 8.15 φορώντας την προβλεπόμενη μάσκα και με 

αποστάσεις κατευθύνονται στη σχολική τους αίθουσα, όπου τους 
υποδέχονται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. 

 

  
 
 

Αποχώρηση μαθητών/τριών  
  
 Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 13:15.  

 Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-22 οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων 
αποχωρούν στις 13.10 από τη νότια είσοδο, ενώ οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ 
΄ τάξεων στις 13.15 από τη βόρεια είσοδο του σχολείου. 

 Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των 

μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη 
συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά, αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο 

εκπαιδευτικός της τάξης ή η διευθύντρια.   
 Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει 

αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι 

υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να 
ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. 

 Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε 

φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδεμόνας τους κάποια 
μέρα καθυστερήσει. 

 Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας του γονέα-κηδεμόνα  οι μαθητές θα 
παραμένουν στο χώρο του Ολοήμερου τμήματος και από εκεί θα γίνεται η 

παραλαβή τους από τους γονείς – κηδεμόνες. Σε καμία περίπτωση δεν 
παραμένουν τα παιδιά μόνα τους στο προαύλιο. Οι ενήλικοι που 
συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα  πρέπει να 

προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω 
από την  είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για 
την ασφάλεια των μαθητών 

 
 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
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 Το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από 

τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και  εξειδικεύεται από το Σύλλογο 
Διδασκόντων  με ευθύνη της Διευθύντριας. Φέτος προστέθηκαν τα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

 Οι γονείς /κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή 
έκτακτες ( γνωστές εκ των προτέρων) αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που 
σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

  
Φοίτηση μαθητών/τριών  
  

 Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, ακριβώς γιατί 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης 
προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. 

 Γι' αυτό η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική και η συμμετοχή τους σε 
όλες τις εκδηλώσεις (σχολικές γιορτές, διδακτικές επισκέψεις κλπ.) πρέπει 
να είναι ενεργός και συστηματική. 

 Η φοίτηση των μαθητών εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης , ο 
οποίος/α  καταγράφει τις  καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο 
ψηφιακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. 

 Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη  απέναντι στο σχολείο και την 
πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών φέρουν   κατά το νόμο οι γονείς 
/κηδεμόνες. 

 Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν 

έγκαιρα το Σχολείο (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). Επίσης, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει 
να επικοινωνεί με την οικογένεια, όταν πρόκειται για μακρόχρονη ή 

επαναλαμβανόμενη απουσία μαθητή. 
 Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός 

λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα).  Σε περίπτωση που 

κάποιος γονέας χρειαστεί, για εξαιρετικά σημαντικό λόγο, να πάρει το παιδί 
του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την/ον 
υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης ή/και τη Διεύθυνση του Σχολείου και να 

υπογράψει για την παραλαβή του παιδιού του. 
 

     Στην Τάξη 
 

 Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα, παρά μόνο σε 
περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, οι οποίες υπόκεινται στην κρίση του 
διδάσκοντα. 

 Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί 
κανείς πριν δώσει την άδεια ο δάσκαλος. 

  

Στο διάλειμμα  
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 Οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε 
τάξη. 

 Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την 
καθαριότητα της τάξης του. 

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους 

διαδρόμους του σχολείου. 
 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος 

παραμονής των μαθητών. 
 Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. 

 Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, 
αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. 

 Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα 

που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες 
δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο. 

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα κάνουν γραμμές και προσέρχονται 

γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν 
σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). 

 Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθύνονται 

στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση που 
παρίσταται ανάγκη, απευθύνονται στο διευθυντή/ντρια του σχολείου. 

 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21 και λόγω των έκτακτων συνθηκών 
λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας:  

 
 Η χρήση ιατρικής ή μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους του σχολείου.  
 Οι μαθητές  εισέρχονται κατευθείαν στις τάξεις τους όπου τους υποδέχονται 

οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την πρώτη ώρα. Η προσευχή γίνεται στην 

τάξη.  
 Κατά τη λειτουργία του διδακτικού έτους 2021-22 και λόγω των αναγκαίων 

μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, στο 3ο Δημοτικό σχολείο 

Σερρών ορίστηκε ως υπεύθυνη για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων η 
διευθύντρια, κα Αικατερίνη Θεοδοσέλη, με αναπληρωτή τον υποδιευθυντή 
του σχολείου, κ. Αρναούτογλου Βασίλειο, οι οποίοι επιφορτίζονται με το 

έργο της καταγραφής και των εκτιμήσεων κινδύνου ανάλογα με την 
περίπτωση. 

 Η ομάδα διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων, θα βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, 

δίνοντας καθημερινή αναφορά απουσιών και διερεύνηση αυτών για COVID–
19 μέχρι τις 10 π.μ.   

 Η ομάδα διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων θα κρατάει αρχείο καταγραφής 

απουσιών που συνδέονται με τον Covid-19 και άμεσα αποφασίστηκε να 
διαμορφώσει τον καλά αεριζόμενο χώρο (πρώην κουζίνα και χώρος 
καθαρίστριας), ως χώρο υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων, στον οποίο θα 

μετακινούνται οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν 
συμπτώματα. 
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 Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός εμφανίσει 
συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό, θα μεταφέρεται άμεσα στον 

συγκεκριμένο χώρο και θα φοράει μάσκα. Μετά την απομάκρυνσή του, ο 
χώρος θα καθαρίζεται από τις δύο καθαρίστριες του σχολείου. 

 Η ομάδα διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων είναι επιφορτισμένη επιπλέον 

με την καταγραφή και αναγνώριση των στενών επαφών (όσοι ήρθαν σε 
επαφή με το κρούσμα το τελευταίο 48ωρο) εντός του σχολικού χώρου. Στην 
περίπτωση του σχολείου μας, που συνήθως ο ίδιος δάσκαλος κάνει μάθημα 
στα ίδια παιδιά, όλο το τμήμα θεωρείται ως στενές επαφές.  

 Η Διευθύντρια του σχολείου ως υπεύθυνη της πρωινής ζώνης υποδέχεται 
τους μαθητές και τους απασχολεί σε προετοιμασία μαθήματος σε σχολική 
αίθουσα, με μάσκα και αποστάσεις. 

 Οι υπόλοιποι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο από τις 8.00 μέχρι τις 8.15 
φορώντας την προβλεπόμενη μάσκα και με αποστάσεις κατευθύνονται στη 
σχολική τους αίθουσα, όπου τους υποδέχονται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. 

 Οι μαθητές όλων των τμημάτων βγαίνουν διάλειμμα σε δύο διαφορετικές 
αυλές και ανεβοκατεβαίνουν από διαφορετική σκάλα τα τμήματα του κάθε 
ορόφου. Στο διάλειμμα το κάθε τμήμα βρίσκεται σε ξεχωριστό μέρος της και 

με εκπαιδευτικό υπηρεσίας για το καθένα. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών 
υπηρεσίας επισυνάπτονται σε πίνακα στο τέλος του πρακτικού. 

 Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο στη 1.10΄ γίνεται τμηματικά, ανά 

τμήμα, όροφο και με αποστάσεις. Η αποχώρηση ξεκινάει στη 1.10΄για τα 
τμήματα της Α1  Α2 Β΄ Γ1 και Γ2 (οδός Στεργίου Κουρέως)  από τη νότια 
πλευρά του σχολείου και με απόσταση δύο λεπτών για το κάθε τμήμα και 
για τα τμήματα των Δ1, Δ22 Ε1 Ε2 ΣΤ1 και ΣΤ2 από τη βόρεια πλευρά (οδός 

Κωνσταντινουπόλεως) και με απόσταση δύο λεπτών για το κάθε τμήμα . 
 
 

 
Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης ομάδας: Μάντζου Βασιλική, Κιουτσούκη 
Μαριάνθη, Αθανασία Αμπατζή, Σοφία Σεκούλη.  
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2. Συμπεριφορά Μαθητών-Παιδαγωγικός έλεγχος 

Παραπτώματα 

Ορισμός 
Παράπτωμα θεωρείται η απόκλιση από τη δημοκρατική συμπεριφορά, 

 τους κανόνες του σχολείου,  

 από τον οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς,  
 στη σχολική περιουσία και στους συμμαθητές  

 
Τα παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με 

παιδαγωγικά μέσα  
 Συνεργασία με γονείς  
 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών  

 Αυξημένη επιτήρηση  
 Συνεργασία με φορείς  
 Η αντιμετώπισή τους αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας του εκπαιδευτικού με 

τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον ΣΕΕ, προκειμένου να υπάρξει 
η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή του 
 

Παιδαγωγικός έλεγχος  (Γενικά- Θεωρητικό πλαίσιο) 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό 

υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια, τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη 

της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε 

απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας 

και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το 

σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και 

μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν 

να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα 

αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του 

σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της 

ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα 

στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την 

Παιδαγωγική "δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. 
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Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει 

κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες."  

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο τα μέτρα παιδαγωγικού ελέγχου που μπορεί να 

επιβληθούν είναι οι: 

α. Παρατήρηση 

β. Επίπληξη  

γ. Παραπομπή στον διευθυντή/ντρια 

δ. Ενημέρωση γονέων  

ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων  

στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου  

ζ. Αλλαγή τμήματος 

η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των μέτρων παιδαγωγικού ελέγχου των 

περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Της περίπτωσης δ 

διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης.  Των ε, στ και ζ διευθυντής και ο 

σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση και τη συνεργασία του γονέα .  

 

Πιο συγκεκριμένα:  

Συμπεριφορά μαθητών 

1. Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές 

κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη και συνωστισμό. 

2. Απαγορεύεται οι μαθητές να παραμένουν στα διαλείμματα στο προαύλιο 

τάξεων που δεν ανήκουν. 

3.  Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας 

κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους, όταν ο καιρός είναι 

κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων. 

4.  Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν εντός του κτιρίου χωρίς να 

τρέχουν. 

5.  Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο χωρίς 

ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης. 

6.  Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και 

όχι βίαιη. 

7.  Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και 

αποτελεί λόγο τιμωρίας. 

8.  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν σηκώνονται όρθιοι, δε 

συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία. 
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9.  Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να 

μην τα ξεχνούν συχνά. 

10.   Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων 

μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του 

Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία 

αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν 

πολλές ώρες την ημέρα. 

11.   Μαθητές που κατ’ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές και δε συμμορφώνονται με 

τους κανονισμούς σωστής συμπεριφοράς θα υποστούν πειθαρχικές ποινές.  

12.   Οι μαθητές διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου-αίθουσες, προαύλιο 

και τουαλέτες  καθαρούς. 

13.   Μια μέρα την εβδομάδα ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ο οποίος μαζί με 

τους μαθητές του τμήματός του, αναλαμβάνουν την καθαριότητα του 

προαυλίου. 

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου. 

 Ο έλεγχος των εκπαιδευτικών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου.  

  Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους και τον 

εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις 

παιδαγωγικές αρχές:  

α) Από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της 

παιδαγωγικής διαχείρισης των μαθητών, που διαταράσσουν την ησυχία και 

το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί 

σοβαρό σχολικό έργο. Αυτοί θα προσέρχονται στο διευθυντή/ντρια για 

ενημέρωση των ιδίων. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το 

ομαλό κλίμα της τάξης ή του σχολείου, με ευθύνη της διεύθυνσης θα γίνεται 

ενημέρωση των Γονέων τους.  

β) Από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος 

διδασκόντων) 

  Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους και σε κάθε χώρο του σχολείου.  

  Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές προς 

τους συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να 

υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, 

αλληλεγγύη. 

 Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 

εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει 

στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας 

και μέσα στην τσάντα του. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν, σε 

περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο στο γραφείο της διεύθυνσης.  
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  Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή 

ηλεκτρονικά πάσης φύσεως άσεμνου περιεχομένου. 

  Η εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και 

ευπρεπής.  

Τα πειθαρχικά μέτρα 
 
Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού 

έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην 

τήρηση των κανόνων. 

Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον 

κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. 

Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το 

σχολείο. 

Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες 

συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά 

του. 

Τα πειθαρχικά μέτρα ελέγχου: 

 Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά 

μέσα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους 

γονείς. 

 Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή. 

 Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.  

 Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του 

μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

 Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση 

της βαθμολογίας στα μαθήματα. 

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την 

παραβατική συμπεριφορά του από το δάσκαλο, το διευθυντή και το Σύλλογο 

Διδασκόντων. Συνοπτικά τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή 

που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι: 

1ο Στάδιο  

 Παρατήρηση από το δάσκαλο ( 1η και 2η ). 

 Επίπληξη από το δάσκαλο. 

 Παρατήρηση από το διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή 

κηδεμόνα. 
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 Επίπληξη από το διευθυντή και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για 

κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

2ο Στάδιο  

Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη 

συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε 

επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα: 

 Μαθητής και εκπαιδευτικός ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς μαθητή. 

 Σε κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή 

κηδεμόνας. 

3ο Στάδιο  

Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη 

συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το 

θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες: 

 Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

 Καλεί τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και σε συνεργασία με τους γονείς 

ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

 Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια 

παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και 

συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα. 

 Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των 

απαιτούμενων μέτρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική 

απόφαση. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού 

ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν 

πρόκειται για αλλαγή τμήματος ή με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα, όταν 

πρόκειται για αλλαγή σχολείου. 
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3. Πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού 

Α. Οι φραστικές προσβολές οι ύβρεις, οι απειλές, ο χλευασμός , η υποτίμηση και 
πολύ περισσότερο η σωματική βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες 
πράξεις, που δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτές από όλη τη 

μαθητική κοινότητα. Το ίδιο απαράδεκτες πράξεις  θεωρούνται και η διάδοση 
φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητών από ομαδικές εκπαιδευτικές ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες  ή η  παρακίνηση τρίτων για την απομόνωσή του. Ο μαθητής /τρια 

που υφίσταται συμπεριφορές εκφοβισμού και αποκλεισμού πρέπει να ενημερώσει 
άμεσα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου, με τη 
βεβαιότητα ότι θα βρει τη δέουσα ανταπόκριση. Χρέος των συμμαθητών που 

αντιλαμβάνονται τέτοιες συμπεριφορές είναι να καταγγείλουν άφοβα τα φαινόμενα 
στη Διεύθυνση ή στους εκπαιδευτικούς. Χρέος των εκπαιδευτικών  που 
διαπιστώνουν τέτοια ζητήματα είναι να ενημερώσουν τη Διεύθυνση και τους 
συναδέλφους τους, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 

Β.  Η συστηματική στοχοποίηση και τρομοκράτηση συγκεκριμένων μαθητών από 

άλλους μαθητές είναι ανεπίτρεπτη, αποτελεί παράπτωμα και αντιμετωπίζεται 
άμεσα: α) με αυστηρές συστάσεις β) με παρακολούθηση των ατόμων που 
παρενοχλούν ή εκφοβίζουν γ) με ενημέρωση των γονέων και δ) με πειθαρχικά 
μέτρα από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών. 

Γ. Στο πλαίσιο των προσπαθειών πρόληψης του φαινομένου στο σχολείο μας 

λειτουργεί από το 2014 ο θεσμός της Διαμεσολάβησης Συνομηλίκων για την 
ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Είναι μια  διαδικασία, μέσα από την οποία οι 
συγκρούσεις, καυγάδες και οχλήσεις μεταξύ των μαθητών επιδιώκεται να 

επιλύονται με ειρηνικό τρόπο μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και 
αλληλοσεβασμού, με τη συνδρομή επιμορφωμένων εκπαιδευτικών και μαθητών – 
μεσολαβητών που βοηθούν, ώστε οι εμπλεκόμενοι να ακούσουν με προσοχή ο ένας 

τον άλλον. Η ομάδα των διαμεσολαβητών, που έχει ειδικά εκπαιδευτεί, εργάζεται 
προς την αποφυγή της τακτικής των αλληλοκατηγοριών προς μια επιτυχημένη και 
κοινώς αποδεκτή και από τις δύο μεριές λύση, ώστε να αποφευχθούν περεταίρω 
προβλήματα. Ένας μαθητής (θύτης ή θύμα) , όταν θέλει να χρησιμοποιήσει το 

πρόγραμμα της διαμεσολάβησης, απευθύνεται πρώτα στον Συντονιστή 
Εκπαιδευτικό και αυτός στη συνέχεια τον φέρνει σε επαφή με δύο διαμεσολαβητές. 

 Τα είδη των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται: 

1. Φήμες και κουτσομπολιά 

2. Προβλήματα στις σχέσεις 
3. Παρενόχληση 
4. Καυγάδες / τσακωμοί 
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5. Κοινωνικός αποκλεισμός 
6. Κοροϊδίες  
7. Καθημερινές μικροσυγκρούσεις 

Θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών, σωματική και 

ψυχολογική, καθώς και παράβαση των κανόνων του σχολείου δεν αντιμετωπίζονται 
από τους διαμεσολαβητές  

 Έτσι για ηπιότερα προβλήματα στις σχέσεις των μαθητών, τα επιτεύγματα της 
Σχολικής Διαμεσολάβησης είναι: 

 αίσθηση των μαθητών ότι μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους χωρίς 
επιβολή ποινών, εφόσον υπάρξει και τηρηθεί συμφωνία ανάμεσα στα δύο 
μέρη. 

 αύξηση της πιθανότητας συμμόρφωσης των μαθητών με τη θέλησή τους.  
 συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους 

αφορούν 

 εξάσκηση των μαθητών στην ενεργητική ακρόαση («μαθαίνουν να ακούν 
τους άλλους, αφήνοντας τους να τελειώσουν όσα έχουν να πουν») 

 εκπαίδευση στη διαχείριση του θυμού και των συναισθημάτων τους  

 αποδοχή της διαφορετικότητας 
 ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς 
 τόνωση του αισθήματος της ευθύνης και της προστασίας  των μεγαλύτερων 

μαθητών του σχολείου απέναντι στους μικρότερους. 
 μείωση των επιθετικών συμπεριφορών και ξεπέρασμα 
 των φόβων των θυμάτων  

Δ. Το σχολείο δεσμεύεται για τη διαρκή ενημέρωση και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών (συναντήσεις με ειδικούς, ημερίδες, στοχευμένες δράσεις  κ.λπ.), με 

στόχο την προστασία των μαθητών από κάθε μορφή σχολικού εκφοβισμού και την 

αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος αυτού. 
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4. Σχολικές εκδηλώσεις- δραστηριότητες 

 
 Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο 

έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των 

υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής 
και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.  

 Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή 

σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται υπό την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των 
ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται 

υπεύθυνοι/-νες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα 
ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

 Για την υλοποίησή δράσεων και εκδηλώσεων του 
σχολείουείναιευπρόσδεκτοι όλοι οι μαθητές. Βούληση του 

σχολείουείναιναενισχύεται η συμμετοχή  και η αντίληψη πρωτοβουλίας των 
μαθητών και να αξιοποιούνται όσοι εκδηλώνουν πρόθεση συμμετοχής. Η 
παροχή ευκαιριών στον κάθε μαθητή γίνεται ανάλογα με τις κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα, τις επιδόσεις, την προσπάθεια που αυτός καταβάλλει για την 
επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
αξιοποιούν το μαθητικό δυναμικό έχοντας υπόψη την παιδαγωγική, 
κοινωνικοπολιτική και μαθησιακή διάσταση της συμμετοχής και της 

συνεργασίας. 

 Κατά την τέλεση των σχολικών εορτών και εκδηλώσεων στο αμφιθέατρο, οι 
μαθητές παρακολουθούν με σεβασμό και προσοχή τους ομιλητές και τις 
εκδηλώσεις των συμμαθητών τους. Είναι απρέπεια προς τους ανθρώπους 

που εργάστηκαν για την παρουσίαση μιας εκδήλωσης να αντιμετωπίζονται 
με ομιλίες, σχόλια, αδιαφορία και ανοίκεια συμπεριφορά. 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 

καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α΄ και Δ΄τάξης  
σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.  

 Οι  σχολικοί περίπατοι και οι λοιπές εκδηλώσεις του σχολείουαποτελούν 

μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική 
πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές  δεν απουσιάζουν 
από αυτές,εκτός αν έχουν σοβαρό λόγο. 

 Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση 
προβλήματος ενημερώνονται άμεσα οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και 

θα διευθετήσουν το ζήτημα . Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα. 
 Όταν η μετακίνηση γίνεται με  λεωφορείο ισχύουν οι ίδιοι κανόνες 

συμπεριφοράς , όπως και στο σχολείο, επιδεικνύουν  σεβασμός και ευγένεια 
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προς τον οδηγό, δια τηρούν καθαρό το λεωφορείο και αποφεύγουν την 
πρόκληση φθορών 

 Σε περίπτωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε 
περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα. Για παράδειγμα , 
στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το 

Ολοήμερο. 
 Η συμμετοχή στις παρελάσεις είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική, σε 

περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να ενημερώνεται ο διευθυντής από τον 
γονέα - κηδεμόνα. 
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5. Συνεργασία σχολείου οικογένειας-Συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων 

Η αμοιβαία και γνήσια επικοινωνία βασίζεται στον αλληλοσεβασμό, την 

εμπιστοσύνη, την κατανόηση, την ευαισθησία και την ειλικρίνεια. Το Σχολείο, με 

γνώμονα αυτά τα χαρακτηριστικά, θεωρεί την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την πραγμάτωση των στόχων 

του και την αποδοτικότερη λειτουργία του. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της 

αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας προσφέρει τη 

δυνατότητα τακτικής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, κατά τη 

διάρκεια διαδικτυακών, πρωινών ή απογευματινών συναντήσεων (εκτός 

πανδημίας):  

• Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων:  Στην αρχή κάθε σχολικού έτους 

πραγματοποιείται συνάντηση γονέων - δασκάλων σε επίπεδο τάξης κατά την οποία 

οι γονείς ενημερώνονται για τη διδακτική πράξη, την οργάνωση της τάξης και για 

θέματα συναφή με τη λειτουργία του σχολείου.  Για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-

21 και λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία, η συνάντηση γονέων και 

Συλλόγου Διδασκόντων έγινε με τηλεδιάσκεψη μεταξύ της διευθύντριας και των 

γονέων, στην οποία αναλυτικά αναφέρθηκαν οι αποφάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων για τη λειτουργία του σχολείου. 

Εφόσον έχει γίνει διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών πριν από την εγγραφή του 

μαθητή στο Σχολείο ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι γονείς θα πρέπει να 

ενημερώσουν τη Διευθύντρια και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την πιστοποίηση της μαθησιακής δυσκολίας. Η γνωμάτευση θα πρέπει να 

προέρχεται από Δημόσιο Διαγνωστικό Κέντρο και να προσδιορίζει το είδος της 

μαθησιακής δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο μαθητής.  

• Εβδομαδιαίες συναντήσεις γονέων – δασκάλων:  Γονείς και διδακτικό προσωπικό 

συναντώνται σε καθορισμένες ημέρες και ώρες στη διάρκεια της εβδομάδας, 

σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Το 

πρόγραμμα γνωστοποιείται στους γονείς και σύμφωνα με αυτό ακολουθεί 

επικοινωνία με τη Γραμματεία της σχολικής μονάδας για τον καθορισμό 

προγραμματισμένης συνάντησης. Για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21 και λόγω 

των μέτρων προστασίας από την πανδημία, η συνεργασία των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς έχει οριστεί τηλεφωνικά ή διαδικτυακά και είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
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• Επίδοση Δελτίων Προόδου:  Στο τέλος κάθε τριμήνου πραγματοποιείται 

ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, κατά τις οποίες 

γίνεται παράδοση δελτίων προόδου των μαθητών και αναλυτική ενημέρωση για την 

πρόοδο και τη συμπεριφορά τους. Για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21 και λόγω 

των μέτρων προστασίας από την πανδημία, η επίδοση των βαθμολογιών του Α΄ και 

Β΄ Τριμήνου έγινε αρχικά με αποστολή ατομικών μέηλ και στη συνέχεια επιδόθηκαν 

σε ατομικό φάκελο 

• Ειδική ενημέρωση γονέων:  Σε ειδικές περιπτώσεις, με πρωτοβουλία του 

Σχολείου, πραγματοποιούνται ειδικές έκτακτες συναντήσεις συνεργασίας με τους 

γονείς, με σκοπό την ενημέρωση σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα.  

• Ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση: Το Σχολείο επικοινωνεί σε τακτική βάση με 

τους γονείς με επιστολές, με ενημέρωση από την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου, 

τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για εκπαιδευτικά, διοικητικά και λειτουργικά θέματα.  

 

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο 

και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει 

ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας. Προτείνεται να γίνονται 

συχνότερες συναντήσεις στη διάρκεια κάθε τριμήνου. 

Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου)  κι 

ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. 

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε 

ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο 

παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα 

προκύψει , οι γονείς ενημερώνουν άμεσα τηλεφωνικά ή με μέηλ  τον/την υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό της τάξης ή τη διευθύντρια, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 

Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο 

ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια (με εξαίρεση την 

περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο 

θέμα). Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή 

ενήλικος να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές/τριες του σχολείου από τα 

κάγκελα του προαύλιου χώρου επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Στεργίου 

Κουρέως. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του καλό είναι να παραδίδεται 
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αυτό από τον γονέα σε δάσκαλο του σχολείου ή τη δ/νση από την είσοδο της 

Στεργίου Κουρέως. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο 

μέχρι τις 9 το πρωί, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την  οικογένεια 

ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το 

τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή όλων  για οποιαδήποτε ενημέρωση. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του 

παιδιού πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. 

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.  

Θα πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα από όλους τους εκπαιδευτικούς οι ημέρες 

και ώρες των προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών. 

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και 

εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής 

εργασίας. 

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται από το Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή 

των μαθητών. 

 Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία 

 Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διευθύντρια ή τον Εκπαιδευτικό  

 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου 

 Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων 

 Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών  

Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και 

έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό. Για τη φετινή σχολική χρονιά, οι επισκέψεις γονέων 

δεν επιτρέπονται, εκτός από ραντεβού σε αύλειο χώρο.  

Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι Γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το 

σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση. 

 

Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην επικοινωνία με τους γονείς  

Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας θέλει να μεταφέρει κάποια πρόταση, ιδέα, 

παράπονο, σύσταση που αφορά στη λειτουργία του σχολείου, καλό είναι να το 

διαβιβάζει προφορικά ή εγγράφως στη διεύθυνση του σχολείου μέσω του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων. 
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Επισημαίνεται επίσης ότι, για την όποια απρεπή συμπεριφορά γονέων προς τη 

διεύθυνση του σχολείου, προς το διδακτικό προσωπικό ή προς μαθητή/τρια, θα 

ενημερώνεται άμεσα το διοικητικό συμβούλιο των Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου μας.  

 

Βοηθητικό προσωπικό:  Το βοηθητικό προσωπικό (επιστάτες, καθαρίστριες, 

σχολικοί φύλακες, νοσηλευτές) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου το 

καθορισμένο ωράριο και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν απευθύνονται στο βοηθητικό προσωπικό για ό,τι σχετίζεται με το έργο του, 

αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στο/η Διευθυντή/ντρια και εκείνος/η 

φροντίζει για τα περαιτέρω. Οι καθαρίστριες οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό 

που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατούν την αποθήκη πάντα 

κλειδωμένη, ενώ απευθύνονται στο/η Διευθυντή/ντρια για τυχόν προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και δέχονται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο τους μόνο από 

αυτόν/ή. Το βοηθητικό προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται στους μαθητές, τους 

γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται 

αυστηρά στα καθήκοντά του και αντίστροφα.  
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6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

1. Γενικά 

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την διαπαιδαγώγηση και την καλλιέργεια της ψυχής 
του παιδιού, είναι η άψογη κατάσταση και ποιότητα του σχολικού χώρου. Μέσα  σε 
ένα κακοποιημένο και απωθητικό σχολικό περιβάλλον αναιρείται εκ των 
πραγμάτων η αισθητική και συναισθηματική καλλιέργεια του αναπτυσσόμενου 
ατόμου, του μαθητή. 

Καθώς στο σχολείο περνούμε όλοι αρκετές ώρες της ημέρας, ο χώρος του είναι, για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, εκ των πραγμάτων, ένα δεύτερο σπίτι και γι’ αυτό θα 
πρέπει να τον σεβόμαστε και να τον προστατεύουμε. 

Άλλωστε οι καταστροφές ή η ρύπανση των χώρων του έχουν πολλές φορές 
δυσάρεστες συνέπειες, πρωταρχικά για την εξυπηρέτηση αλλά και για την υγεία 
των ίδιων των μαθητών. 

Λογική συνέπεια των παραπάνω είναι ότι σε περίπτωση εκούσιας πρόκλησης 

καταστροφών ή σοβαρής ρύπανσης, στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του 
σχολείου καθώς και στον εξοπλισμό του σχολείου,ο καταλογισμός των ευθυνών 
συνεπάγεται αυτόματα και την ανάληψη του κόστους που θα προκύψει από τις 
προκληθείσες ζημίες, από τους γονείς ή κηδεμόνες των υπεύθυνων μαθητών.  

Οι μαθητές/-τριες φροντίζουν για την τάξη και την καλαισθησία των σχολικών 
αιθουσών, σέβονται το σχολικό χώρο, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των 
άλλων (συμμαθητών, εκπαιδευτικών ή γειτόνων). Η συνεργασία όλων είναι 
απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα σχολικό περιβάλλον ευχάριστο και κατάλληλο 
για εργασία και μάθηση. 

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν: να σέβονται την κινητή 
(θρανία, υπολογιστές, γραφεία, κτλ.) και ακίνητη (τοίχους, βρύσες, τουαλέτες 
κτλ.)περιουσία του σχολείου,να χρησιμοποιούν με φειδώ τα υλικά που τους 

παρέχονται από το σχολείο (καθαριστικά χεριών, χαρτί υγείας και χεριών,κτλ.), να 
μη γράφουν στους τοίχους, να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να 
χρησιμοποιούν τους κάδους των απορριμμάτων. Για όσα υλικά ανακυκλώνονται 
(χαρτιά) αυτά  να απορρίπτονται στον ειδικό (κίτρινο) κάδο. 
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2.Σχολική βιβλιοθήκη.  

Η Σχολική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως προέκταση της σχολικής αίθουσας, άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο σχολικό οργανισμό. Σκοπός είναι να έρθει το παιδί 
κοντά στη λογοτεχνία, αλλά και να το βοηθήσει στην ενημέρωσή του πάνω σε 

θέματα ειδικά και εγκυκλοπαιδικά, δημιουργώντας μια κουλτούρα φιλαναγνωσίας. 
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης στην πληροφορία που αναζητεί ο 
μαθητής και σαν εργαστήρι άσκησης στην κριτική σκέψη που απαιτεί η σύγχρονη 

κοινωνία. Καθώς η εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου επιβάλλει την απρόσκοπτη 
και ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης από τον μαθητή, η Βιβλιοθήκη αποτελεί μέσο 
και ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της 

βιβλιοθήκης προάγει σε επίπεδο προσωπικό και συλλογικό την 
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Οι επισκέψεις στη 
Βιβλιοθήκη πραγματοποιούνται σε ατομικό επίπεδο σε ορισμένη ημέρα και ώρα. Οι 

μαθητές οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν τους κανόνες χρήσης της 
σχολικής βιβλιοθήκης.  

Σημείωση: Λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν στις σχολικές μονάδες          
εξαιτίας του covid 19, η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης έχει προσωρινά 
ανασταλεί. 

Κανόνες Χρήσης Βιβλιοθήκης  

 Eισέρχονται στη βιβλιοθήκη χωρίς τρόφιμα και νερά. 
 H είσοδός τους στον χώρο γίνεται με ήρεμο τρόπο.  
 Aναζητούν το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια της βιβλιοθήκης ή 

απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 
 Ακολουθούν σειρά προτεραιότητας στον δανεισμό. Ο καθένας δανείζεται 

μόνο για τον εαυτό του και οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο σε εύλογο 

χρονικό διάστημα. 
 Είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν ή που έχουν δανειστεί. 

Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. 

 Αντικαθιστούν βιβλίο, το οποίο χάθηκε ή καταστράφηκε, ενώ βρισκόταν 
στην κατοχή τους. 

 Αφήνουν με τάξη σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό τα βιβλία που επιστρέφουν, χωρίς να τα ανατοποθετούν μόνοι 
τους στα ράφια. 

 Παραδίδουν αυτοπροσώπως στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό το βιβλίο που 
έχουν δανειστεί, για να έχουν το δικαίωμα άλλου δανεισμού.   

 Σέβονται τον εξοπλισμό, τον χώρο της βιβλιοθήκης και όλους τους 
παραπάνω όρους . 

 

3. Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  
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Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, όσον αφορά 
στη σωστή χρήση, την αρτιότητα και την καθαριότητα. Οφείλουν: 

 να εισέρχονται στον χώρο χωρίς φαγώσιμα και νερά. 
 να κάθονται στις θέσεις που τους έχουν οριστεί χωρίς να μετακινούνται σε 

άλλες θέσεις εργασίας 
 να θέτουν σε λειτουργία τους υπολογιστές και να προβαίνουν σε 

οποιαδήποτε ρύθμιση μόνο μετά από οδηγία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού 

 να χρησιμοποιούν μόνο τον εξοπλισμό, ο οποίος αντιστοιχεί στη θέση 
εργασίας τους και χωρίς να μετακινούν ή να μεταφέρουν το υλικό αυτό 
εντός ή εκτός του εργαστηρίου 

 να χρησιμοποιούν μόνο εκείνα τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων που 
παρέχονται από τον εκπαιδευτικό. 

 να μην ανακαλούν λογισμικό από το διαδίκτυο, ούτε να κάνουν χρήση 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εκτός κι αν αυτά αποτελούν πιστοποιημένο 

εκπαιδευτικό λογισμικό κι έχουν εγκριθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 
 να μην χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες αναζητούν πειρατικό λογισμικό 

σε ομότιμα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων 

 να μην γράφουν επί των μηχανημάτων και των θρανίων 
 να μην προκαλούν θόρυβο που δυσχεραίνει την εργασία των άλλων 

μαθητών που βρίσκονται στο εργαστήριο. 

 φεύγοντας από το εργαστήριο το αφήνουν καθαρό και τακτοποιημένο στην 
κατάσταση που το βρήκαν κατά την είσοδό τους σε αυτό. 

σε περίπτωση εκούσιας πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό του εργαστηρίου        
εφαρμόζονται οι συνέπειες που αναφέρονται στην παράγραφο: “Πειθαρχικά 
Μέτρα” του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

 

4. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.  

 Το εργαστήριο είναι χώρος υπεύθυνης εργασίας. Υπάρχει στην είσοδο του 
εργαστηρίου αναρτημένο το πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο γίνεται η χρήση του 
από τα διάφορά τμήματα. Για την οµαλή λειτουργία του οι μαθητές οφείλουν να 
τηρούν τους παρακάτω κανόνες: 

 να εισέρχονται στο εργαστήριο μόνο συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό 
 να εισέρχονται στον χώρο χωρίς φαγώσιμα και νερά. 
 να γνωρίζουν και τηρούν στο εργαστήριο τους κανόνες και τις οδηγίες των 

εκπαιδευτικών για την ασφάλεια και την υγιεινή. 
 να κάθονται στις θέσεις που τους έχουν οριστεί, χωρίς να μετακινούνται σε 

άλλες θέσεις εργασίας 
 να διατηρούν τον χώρο του εργαστηρίου καθαρό και τακτοποιημένο. 
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σε περίπτωση εκούσιας πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό του εργαστηρίου     
εφαρμόζονται οι συνέπειες που αναφέρονται στην παράγραφο: “Σχολικός χώρος -
1.” του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

5.Αίθουσα μουσικής.  

Το σχολείο μας διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα μουσικής. Στην αίθουσα      

αυτή διδάσκεται το μάθημα μουσικής σε όλα τα τμήματα του σχολείου. Οι μαθητές 
του σχολείου οφείλουν να τηρούν τους πιο κάτω όρους:  

 να εισέρχονται στην αίθουσα μόνο συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό 

 να εισέρχονται στον χώρο χωρίς φαγώσιμα και νερά. 

 να κάθονται στις θέσεις που τους έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό, χωρίς να μετακινούνται σε άλλες θέσεις . 

 να διατηρούν τον χώρο της αίθουσας μουσικής καθαρό και τακτοποιημένο. 
 στην αίθουσα μουσικής υπάρχουν μουσικά όργανα για χρήση από όλους 

τους μαθητές του σχολείου. Συνεπώς οι μαθητές πρέπει να κάνουν καλή 
χρήση των μουσικών οργάνων και μουσικών συσκευών που βρίσκονται στην 
αίθουσα μουσικής, τα οποία μετά από τη χρήση τους πρέπει να 

τοποθετούνται στην θέση τους και στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από 
την χρήση.   

σε περίπτωση εκούσιας πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό του εργαστηρίου 
εφαρμόζονται οι συνέπειες που αναφέρονται στην παράγραφο: “Σχολικός χώρος -
1.Γενικά” του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

 

6. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Γυμναστήριο  

Το σχολείο μας διαθέτει υπόγεια αίθουσα η οποία χρησιμοποιείται για διάφορες 
εκδηλώσεις (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ή σαν αίθουσα γυμναστικής όταν οι 
καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή των μαθητών στον αύλειο χώρ ο 

του σχολείου. Εκτός των γενικών κανόνων που ισχύουν  για τον χώρο του σχολείου, 
οι μαθητές πρέπει: 

 να εισέρχονται στην αίθουσα μόνο συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό 

 να εισέρχονται στον χώρο χωρίς φαγώσιμα και νερά. 

 όταν πρόκειται για συμμετοχή σε εκδηλώσεις πρέπει να κάθονται στις 
θέσεις που τους έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, χωρίς να 
μετακινούνται σε άλλες θέσεις . 

 στο μάθημα της γυμναστικής πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του 
υπεύθυνου εκπαιδευτικού (γυμναστή), χρησιμοποιώντας με προσοχή τα 
διάφορα όργανα γυμναστικής. 
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 το σχολείο διαθέτει όργανα γυμναστικής για χρήση από όλους τους μαθητές 
του σχολείου. Συνεπώς οι μαθητές πρέπει να κάνουν καλή χρήση των  

οργάνων αυτών  τα οποία μετά από τη χρήση τους πρέπει να τοποθετούνται 
στην θέση τους, συμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου εκπαιδευτικού 
(γυμναστή) και στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την χρήση.   

 να διατηρούν τον χώρο της αίθουσας  καθαρό και τακτοποιημένο. 

Σε περίπτωση εκούσιας πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό του σχολείου (όργανα 

γυμναστικής, εξοπλισμό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων)  εφαρμόζονται οι 
συνέπειες που αναφέρονται στην παράγραφο: “Σχολικός χώρος -1.Γενικά” του 
παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

Σημείωση: Λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν στις σχολικές μονάδες          
εξαιτίας του covid 19, η λειτουργία της αίθουσας ως “αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων” έχει προσωρινά ανασταλεί. Η αίθουσα χρησιμοποιείται μόνο ως 
γυμναστήριο όταν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν.  
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7. Ο ρόλος του Διευθυντή/ντριας 
 
 
Ο Διευθυντής/ντρια βρίσκεται στην κορυφή της Σχολικής Κοινότητας. Είναι ο 

διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό .  
 
Πιο συγκεκριμένα:  
•Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέτει στόχους, να τους προτεραιοποιεί  και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, για ένα σχολείο δημοκρατικό 
και ανοικτό στην κοινωνία.  
 

Είναι υπεύθυνος/η  για την τήρηση των κανονισμών και την νομοθεσίας 
 
•Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα  τους 

νεότερους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες διοικητικού, εκπαιδευτικού και 
παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.  
 

•Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς Προϊσταμένους του,  τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς τους για την 
από κοινού επίτευξη των στόχων.   
 

•Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, 
υπεύθυνων, δημοκρατικών κα ευαισθητοποιημένων πολιτών.  
 

•Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο 
και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα  μέλη της σχολικής 
κοινότητας.  
 
•Συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των 

αποφάσεων αυτού.  
 
•Καλεί τους γονείς των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις 

του Συλλόγου τους,  όταν προσκαλείται και το κρίνει αναγκαίο.   
 
O  Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας υποβοηθά τον Διευθυντή/ντρια στο 

καθημερινό του έργο, αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες που ο 
Διευθυντής/ντρια του αναθέτει και τον αναπληρώνει σε όλες τις λειτουργίες της 
σχολικής ζωής,  όταν ο Διευθυντής/ντρια απουσιάζει ή κωλύεται 

 
 
 

 
 
 
 



29 

15/11/2021 
Η Διευθύντρια του σχολείου  

 
 

Αικατερίνη Θεοδοσέλη 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας 

 
 
 

 
          

Ο Διευθυντής Αθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών 
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