
 
 

                          ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

                 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας 

του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και  του 

προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της σχολικής κοινότητας. Η γνώση 

και η εφαρμογή των  κανόνων συμβάλλουν στην  ομαλή  και αποτελεσματική του λειτουργία 

του σχολείου, στην καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού  και αποτελούν τη βάση για ένα 

βιώσιμο και ευχάριστο περιβάλλον 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του. Η ακριβής 

τήρησή του αποτελεί ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Ι. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Η έναρξη ορίζεται στις 8:15 και η λήξη στις 14:10, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού 

προγράμματος και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και 

ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 

 

Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του 

επόμενου έτους. 

 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους 

του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες 

αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, 

όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή  διδασκόντων/ουσών ως προς τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 

II. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



 
 

 

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Οι μαθητές πρέπει να 

εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων 

στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή. 

Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη 

διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης. 

Κατόπιν, παραμένουν σε επιβλεπόμενο  χώρο από τη Διεύθυνση του σχολείου και 

εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

 

Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα καθηγητή.  

 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, 

δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 

 

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας. 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των 

μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια 

του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας .Τέλος, εάν 

κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 

μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

ΙV.ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και 

υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η 

ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο 

όσο και την πρόοδό τους. 

Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες Για την τακτική 



 
 

παρακολούθηση  της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες 

τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των 

παιδιών τους. 

 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων  για το έτος 2021-22 γίνεται μέσω των 

ακόλουθων τρόπων: 

 Ιστοσελίδας του Σχολείου και e -mail. 

 Ενημερωτικών σημειωμάτων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών. 

εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων και βεβαιώσεων φοίτησης 

,σπουδών  κ.λπ. 

 Τηλεφωνικά για ενημέρωση από τους Διδάσκοντες Εκπαιδευτικούς . 

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο με προγραμματισμένο ραντεβού με τη Διευθύντρια 

του σχολείου με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου  . 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Ι. ΣΧΟΛΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ 

 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό 

περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές: 

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό 

περιβάλλον της αυλής του Σχολείου. 

 Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, 

χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 

Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, 

ελέγχεται για 

τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του. 

 

II. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, 



 
 

ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και 

να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. 

 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού 

κλειδώσει την αίθουσα. 

 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον 

κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών. 

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν την ώρα του διαλείμματος , 

απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί. 

 

ΙΙΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να 

αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης ή υπερβολές  που δεν συνάδουν με τη μαθητική 

ιδιότητα. 

 

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο 

εκπαιδευτικό, και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, 

καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους βίας, 

λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να: 

 Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας. 

 Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν 

στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή. 

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας 

στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση 

ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων. 



 
 

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά 

τα παρακάτω βήματα: 

 

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 

2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. 

3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια. 

 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά 

στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, 

σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση. 

 

 Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη 

βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην 

ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

 

 Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των 

τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 

 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου 

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 

 Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και 

δεν πρέπει να καταστρέφεται.   

 

V. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας 

αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο.  

Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν 

αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη 

Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια 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 το σεβασμού της 

προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται. με 

βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 

VI. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο 

έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει 

στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια.                                                                                                               

 Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, 

τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε 

διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα 

μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

Το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων 

των μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. 

 

VII. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 

που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

 Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή  η κυκλοφορία εντύπων στον 

χώρο του σχολείου, εκτός των εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

 Η συμμετοχή όλων των μαθητών στις σχολικές γιορτές θεωρείται αναγκαία, και είναι 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Δεν χρησιμοποιούν  την επωνυμία του Σχολείου χωρίς την έγγραφη άδεια της 

Διευθύντριας  σε οποιαδήποτε εκδήλωση 

 Κατά τις εξόδους (διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.) υπακούουν  στους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται µε ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Η προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των εφήβων, αλλά και ο σεβασμός της 

προσωπικότητας των άλλων επιβάλλει την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους 

τους χώρους του  σχολείου.(Ν.3730/2008άρθρο3Εγκ.Διγ/Γ.Π/οικ.55959/26-7-201009 

Υπ. Υγείας). 



 
 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων καταγραφής εικόνας ή 

βίντεο (Σχετικές Αποφάσεις Υ.Α.:100553/Γ2/04-09-2012 Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-

06- 2018/ΥΠΠΕΘ).Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο 

παιδαγωγικού ελέγχου και επιφέρει κυρώσεις. Σε περίπτωση απώλειας κινητού 

τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης μη επιτρεπόμενης συσκευής το σχολείο δεν φέρει 

καμία ευθύνη. 

 Για όσο θα διαρκέσουν τα μέτρα για το νέο κορονοϊό Covid 19  θα πρέπει να 

προσέχουν τα εξής α)κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  βγαίνουν στο προαύλιο, 

στους χώρους που έχουν οριοθετηθεί για την κάθε τάξη. β) Η τήρηση των αποστάσεων 

είναι απαραίτητη για την ασφάλεια όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας. γ) Η 

χρήση της μάσκας, όπως και η σωστή εφαρμογή της, είναι υποχρεωτική για όλους. 

 Τα μαθητικά συμβούλια, 5μελή και 15μελές, καθώς και υπόλοιποι μαθητές οφείλουν να 

ενημερώνουν τους εφημερεύοντες καθηγητές σε περίπτωση που αντιληφθούν 

οτιδήποτε μπορεί να τη διαταράξει την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.  

 Η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για 

την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. 

Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών 

παιδαγωγικώνμέτρων 

 

VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που 

δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του 

παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το 

Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, προκειμένου να 

παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, 

συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο.  

IX.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 



 
 

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. 

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. 

Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. 

 

 Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται 

τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του 

Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους 

γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση 

των φαινομένων αυτών. 

 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 

μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες 

οφείλουν να συμμορφώνονται και να 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. 

 

Σημείωση : Στον κανονισμό δε συμπεριλαμβάνονται θέματα πού ρυθμίζονται με νομοθετικές 

διατάξεις της Πολιτείας. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα 

Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση  και τον Σύλλογο των 

Διδασκόντων, σύμφωνα  µε τις αρχές της Επιστήμης της Παιδαγωγικής και την Εκπαιδευτική 

Νομοθεσία 

 


