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1.  Διζαγυγή 
 

1.1. Το όπαμα ηος ζσολείος  
 

Σν φξακα φισλ ησλ κειψλ ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξν-

λνπ ζρνιείνπ  πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ηνπ 

21νπ αηψλα.  

Δηδηθφηεξα νξακαηηδφκαζηε λα απνηεινχκε: 

 Έλα ζχγρξνλν, δεκνθξαηηθφ, αλζξψπηλν θαη θαηλνηφκν ζρνιείν πνπ ππεξεηεί 

κε ζπλέπεηα ηε δεκφζηα παηδεία.  

 Έλα αζθαιέο, νηθείν θαη ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ. 

 Έλα ζρνιείν, φπνπ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζα εξγάδνληαη κέζα ζ’ έλα θιίκα, 

ην νπνίν δηέπεη ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ζπιινγηθφηεηα, ε νκαδηθφ-

ηεηα, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε πνιπθσλία.  

 Έλα ζρνιείν, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε θάζε καζε-

ηή/καζήηξηαο, παξέρνληάο ηνπ/ηεο ρσξίο δηαθξίζεηο πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπ-

ζε.   

 Έλα ζρνιείν πνπ ζα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ κε δεμηφηεηεο, 

ππεπζπλφηεηα, δεκνθξαηηθφ ήζνο, ηζφηεηα, ζεβαζκφ ζηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα 

θαη ζηηο αμίεο ηνπ ιανχ καο, αιιά θαη ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Πνιηηψλ 

πνπ παξεκβαίλνπλ νπζηαζηηθά ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπλάλ-

ζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο καο ζπλεξγαδφκαζηε αξκνληθά κε ηηο ηνπηθέο αξρέο 

θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Με ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ  καο θάζε ρξφλν 

εθπνλνχκε πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πεξηβαι-

ινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ Αγσγή Τγείαο κε έκθαζε ζηνλ εζεινληηζκφ, ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. 

 

 

1.2. Φιλοζοθία και Σκοπόρ ηος Κανονιζμού 
 

Με ηνλ φξν "Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο" ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη 

ησλ θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ 

θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, αλνρή θαη αλαγλψξη-

ζε. ην πιαίζην απηφ ν φξνο "ζρνιηθή πεηζαξρία" απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη 

αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ. 

Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα, πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. Ζ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί ζχκ-

θσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

Ζ δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη θαλφλεο, φξηα, θαηα-

λνκή ξφισλ θαη επζπλψλ, ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο νκάδαο. 

Δηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε ε ηζνπέδσζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη επηκειψο. Κάζε καζεηήο 

είλαη κηα μερσξηζηή θαη αλεπαλάιεπηε πξνζσπηθφηεηα, πνπ δηθαηνχηαη λα ηελ εθθξάδεη 

θαη λα ηελ αλαπηχζζεη ειεχζεξα κέζα ζηελ νκάδα. Δπίζεο, ν καζεηήο δηθαηνχηαη λα απαη-
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ηήζεη αηνκηθή αλαγλψξηζε θαη πξνζσπηθή νινθιήξσζε κε ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο δηθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. 

Παξάιιεια φκσο ην ζρνιείν νθείιεη λα πξνζέμεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ καζεηή 

σο κέινπο ηεο νκάδαο. Έηζη θαηαμηψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, απνθηά θνηλσλη-

θή ππφζηαζε θαη θαιιηεξγεί ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Σν άηνκν θαηαμηψλεηαη σο κέινο ηεο 

νκάδαο. Δθεί δεη, απνθηά γλψζεηο θαη πείξα, θαιιηεξγεί ζπλαηζζήκαηα, αμηνπνηεί θαη ραί-

ξεηαη ηα επηηεχγκαηα ησλ άιισλ, θαηαζέηεη ηα δηθά ηνπ, δεη απφ ηελ νκάδα, ηελ ππεξαζπί-

δεηαη θαη, αλ ρξεηαζηεί, είλαη πξφζπκνο λα ππνβιεζεί ζε ζπζίεο γη' απηήλ. 

Σν ζρνιείν ινηπφλ, κε ηελ αγσγή πνπ πξνζθέξεη, έρεη ην δχζθνιν ξφιν λα ζπκβηβάζεη 

ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία. Σν άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί ζεβαζκφ θαη λα ηνπ δίλε-

ηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο. Γηθαηνχηαη δειαδή ειεπζε-

ξία, ε νπνία γελλά αζθάιεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

Παξάιιεια φκσο ε θνηλσλία λνκηκνπνηείηαη λα απαηηήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ αηφκνπ 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ απνηειεί κία κεγάιε δπζθνιία ζηελ αγσγή ηελ νπνία 

αζθεί ην ζρνιείν, γηαηί νθείιεη λα ζπλδπάζεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ θνηλσληθή επζχλε. 

Γη' απηφ ν ζρνιηθφο θαλνληζκφο δελ πξέπεη λα έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε κνξθή 

ελφο απινχ θαζεθνληνινγίνπ, αιιά λα ζπλδέεηαη δπλακηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επν-

ρή θαη λα ελζσκαηψλεη φρη κφλν ηελ νξγαλσηηθή άπνςε ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο αιιά θαη 

ηελ παηδαγσγηθή. Δπνκέλσο, έλαο ζρνιηθφο θαλνληζκφο, πνπ δελ ζα ζεσξεί ηε ζρνιηθή 

πεηζαξρία σο απηνζθνπφ αιιά κέζν παηδαγσγηθφ γηα ηελ νκαιή ζρνιηθή δσή θαη ηελ αλά-

πηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ ηδηαί-

ηεξε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη θάζε θνξά απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ ζπγθεθξη-

κέλνπ ζρνιείνπ, λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηθαηξφηεηα, λα έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, 

λα είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

αλ βέβαηα ηα κέιε θαηνξζψζνπλ λα απαιιαγνχλ απφ απηά πνπ "θνπβαινχλ ζηελ ςπρή 

ηνπο" (Κ. Καβάθεο), λα πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη κέζα πεηζάξρεζεο κε 

έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαη φρη ζηε ζεξαπεία, λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα απηφλνκε ιεηηνπξ-

γία ησλ καζεηψλ, λα πξνάγεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ ππεπζπλφηεηα θαη, ηέινο, λα πεξηέ-

ρεη ινγηθέο, γεληθά απνδεθηέο, θαηαλνήζηκεο θαη εθαξκφζηκεο δηαηάμεηο. 

Δλ θαηαθιείδη κε ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, επηδηψθεηαη ν θα-

ζνξηζκφο ησλ νξίσλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνίσλ ε γλψζε θαη ε 

ηήξεζε απφ καζεηέο, γνλείο, χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη δηεχζπλζε, ζα ζπκβάιεη ζηνλ πε-

ξηνξηζκφ ησλ αζαθεηψλ θαη ηεο άγλνηαο, πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Άιισζηε νη θαλφλεο πνπ δηαηππψλνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

είηε ππαγνξεχνληαη απφ ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο, πνπ ε πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη, 

είηε απνξξένπλ απφ άγξαθνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ νχησο ή άιισο ηζρχνπλ ζην 

ζρνιείν καο θαη εθθξάδνπλ ηνλ επζπλείδεην εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ "θαιφλ θ’αγαζφλ" κα-

ζεηή. 

 

 

1.3. Σύνηαξη και Αναθεώπηζη – Κύπορ ηος Κανονιζμού 
 

Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο απνηειεί αλακφξθσζε, επηθαηξνπνίε-

ζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο θαλνληζκνχ, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ην χι-

ινγν Γηδαζθφλησλ (.Γ.) κε ηελ 2/16-9-2022 πξάμε ηνπ. πληάρηεθε χζηεξα απφ εηζή-

γεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γη-

δαζθφλησλ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφ-

λσλ θαζψο θαη εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Δγθξίζεθε αξρηθά απφ ηνλ .Γ., 

ζηε ζπλέρεηα απφ ην ρνιηθφ πκβνχιην θαη ηέινο απφ ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ καο θαζψο θαη απφ ηνλ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο Αραΐαο. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο θνη-
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λνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπ γνλείο/θεδεκφλεο θαη παξακέλεη αλαξηεκέλνο ζηνλ 

επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ ρνιείνπ (http://36dim-patras.ach.sch.gr/files/kanonismos.pdf).  

Ο Καλνληζκφο ζα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο πξνβιε-

πφκελεο απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνη-

λφηεηαο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλε-

ηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνχο, απν-

θάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ. 

Ζ αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρν-

ιηθήο καο θνηλφηεηαο: ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ βνεζε-

ηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

Οη ππεξεηνχληεο ζε απηφ εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλν-

ληζκνχ. Κάζε λένο εθπαηδεπηηθφο πνπ εξγάδεηαη ζην ζρνιείν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ελε-

κεξψλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ, ε θνίηεζε καζεηή ζην ζρνιείν 

πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο απφ ηνπο γν-

λείο ηνπ. πλεπψο πξηλ απφ θάζε λέα εγγξαθή ν γνλέαο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη παξαιακβάλεη αληίηππν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο θαλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξ-

γαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/files/kanonismos.pdf
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2. Λειηοςπγία Σσολείος 
 

2.1. Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ Σσολείος 
 

Ζ έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ν-

ινήκεξνπ, ηα δηαιείκκαηα, ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη 

ε έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνθάζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ. Αλαθνηλψλνληαη ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά κε ηελ έλαξμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ. 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022 ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο δηακνξθψλεηαη σο ε-

μήο:  

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o ππνδνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην ζρνιείν: 08.00- 08:15.  

o έλαξμε 1εο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ: 08:15. 

o ιήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο- απνρψξεζε καζεηψλ θαη καζεηξηψλ: 13:15 (ε-

μάσξν)  

Ολοήμερο πρόγραμμα 

(μόνο για ηοσς μαθηηές και ηις μαθήηριες ηοσ ζτολείοσ ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο Ολοήμερο)  

o έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο: 13:20 

o ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο: 15:00 ή 16:00. 

Οη γνλείο/ θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Οινήκεξν πξφγξακκα δειψλνπλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηελ αθξηβή ψξα 

αλαρψξεζεο απφ ην ζρνιείν ζηηο 15:00. ή ζηηο 16:00. 

Πρωινή Ζώνη 

(μόνο για ηοσς μαθηηές και ηις μαθήηριες ηοσ ζτολείοσ ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο Ολοήμερο 

και έτοσν καηαθέζει ζτεηική δήλωζη)  

o έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξσηλήο δψλεο: 07:00 

o ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξσηλήο δψλεο: 08:00. 

 

 

2.2. Πποζέλεςζη και αποσώπηζη μαθηηών/μαθηηπιών 
 

Ζ ψξα πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη 08:00 έσο 08:15. Ζ ψξα πξν-

ζέιεπζεο γηα ηελ Πξσηλή Εψλε είλαη 07:00 έσο 07:15. 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε θαη ε θαιά νξγαλσκέλε θαη ειεγρφκελε απνρψξεζε είλαη απα-

ξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα, είλαη δε καδί κε ηελ ππεξεζία ησλ εθεκεξεπφ-

λησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν κεραληζκφο εθείλνο πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αζθάιεηα ησλ κα-

ζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεη-

ηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο νη είζνδνη ηνπ ζρνιείνπ θιείλνπλ ζηηο 8:15.  

Λφγσ ηνπ φηη ην ζρνιείν δε δηαζέηεη ζρνιηθφ θχιαθα ή πξνζσπηθφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εηζφδσλ κεηά ηηο 8.15, ε είζνδνο θαζπζηεξεκέλσλ καζεηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλν ηελ ψξα 

ηνπ 1
νπ

 δηαιείκκαηνο (9.40 – 10.00) θαη ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ εθπαη-

δεπηηθψλ 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζε θακία πεξίπησζε δε θεχγνπλ απφ ην ζρνιείν πξηλ ηε 

ιήμε ησλ καζεκάησλ ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο 

γηα λα πξνζέιζεη ζην ζρνιείν θαη λα ζπλνδεχζεη ην παηδί ζην ζπίηη ηνπ, αθνχ πξνεγνπ-

κέλσο ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ έληππν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο πνπ είλαη ππεχζπλνη, ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο θαη ηηο κα-
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ζήηξηεο ζηελ είζνδν ηνπ ρνιείνπ θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο-ζπλνδνί απνρσξνχλ. Μεηά 

ην ερεηηθφ ζήκα (θνπδνχλη), κε επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ, θιείλεη ε είζνδνο ηνπ ζρν-

ιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ δελ παξεπξί-

ζθεηαη ρσξίο άδεηα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαλέλαο επηζθέπηεο. 

ε πεξίπησζε εθαξκνγήο έθηαθησλ κέηξσλ (π.ρ. παλδεκία θ.ιπ.) ν ηξφπνο ππνδνρήο 

ησλ καζεηψλ ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιεί-

νπ. 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ ζπλνδεχνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ απνρψξε-

ζή ηνπο πεξηκέλνπλ ηνλ γνλέα/θεδεκφλα ηνπο θαη δε θεχγνπλ πνηέ απφ ην ρνιείν ρσξίο ηε 

ζπλνδεία ηνπο. Οη γνλείο/θεδεκφλεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζε-

ηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη παξακέλνπλ έμσ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία απνρψξεζεο. Κάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ 

ζπλνδψλ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ νινθιε-

ξψλνπλ ην πξφγξακκά ηνπο αιιά θαη απηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφ-

γξακκα. ε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ην ζρνιείν πξνβιέπεη ηξνπν-

πνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε έθζεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο δίρσο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

Όζνη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο απνρσξνχλ ρσξίο ζπλνδεία γνλέ-

σλ/θεδεκφλσλ, έρνπλ απαξαίηεηα καδί ηνπο ηελ θάξηα εμφδνπ (ηελ νπνία έρνπλ πξνκε-

ζεπηεί απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαηφπηλ θαηάζεζεο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο) θαη ηελ επηδεηθλχνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη φηαλ ηνπο 

δεηεζεί. (Παξάξηεκα 1) 

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

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρν-

ιείνπ. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ, φληαο πεδνί θαη παξακέλνληαο έμσ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία απνρψξεζεο. ε πεξίπησζε δε θαζπζηέξεζεο ησλ ίδησλ ηα 

παηδηά απηψλ εηδνπνηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ Οινεκέξνπ ηειεθσληθψο θαη πα-

ξακέλνπλ ζην ρψξν ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ κέρξη ηελ παξαιαβή απφ ηνπο γνλείο ηνπο.   

 

 

2.3.  Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηος Σσολείος 
 

Σν ζρνιείν καο εθαξκφδεη ην Χξνιφγην Πξφγξακκα, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο εγθπ-

θιίνπο ηνπ ΤΠΑΗΘ  θαη  εμεηδηθεχεηαη απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ κε  επζχλε ηνπ Γηεπ-

ζπληή. 

Οη  γνλείο/θεδεκφλεο  ελεκεξψλνληαη  έγθαηξα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ή  έθηαθηεο 

(γλσζηέο φκσο εθ ησλ πξνηέξσλ) αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα, 

θαηά ηεο δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φπσο επίζεο θαη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αιιαγή δηδαζθφλησλ σο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

 

2.4. Δγγπαθέρ – Μεηεγγπαθέρ 
 

Ζ εγγξαθή λέσλ καζεηψλ γίλεηαη 1 σο 20 Μαξηίνπ θάζε έηνπο  εθηφο θαη αλ λνκνζεηη-

θή ξχζκηζε νξίζεη δηαθνξεηηθά. Δγγξαθέο εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζηήκαηνο δηελεξ-

γνχληαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ. 

Ο καζεηήο εγγξάθεηαη απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ απηνπξνζψπσο. 

ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα δεισζεί ππεχζπλα πνηνο έρεη ηε γν-

ληθή επηκέιεηα. 
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Ο θεδεκφλαο δειψλεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαζψο θαη αξηζκφ ηειε-

θψλνπ θαηνηθίαο θαη θηλεηνχ, γηα λα ππάξρεη άκεζε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησ-

ζε πνπ απηφ επηβάιιεηαη. Αιιαγή ηειεθψλνπ θαη δηεχζπλζεο πξέπεη λα δειψλεηαη άκεζα.  

Σα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα θαη βξί-

ζθνληαη αλαξηεκέλα ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ζηε δηεχζπλζε: http://36dim-

patras.ach.sch.gr/index.php/border  

Μέρξη θαη ηελ 14
ε
 Μαΐνπ θάζε έηνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηεγγξαθήο απφ ή πξνο ην 

ζρνιείν πιελ εμαηξέζεσλ, πνπ απαηηνχλ έγθξηζε απφ ηε Γηεχζπλζε Π.Δ. 

Ζ εγγξαθή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ζεκαίλεη θαη απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ θαη ησλ θεδε-

κφλσλ ηνπ φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πνπ απνξξένπλ εμάιινπ θαη απφ ηελ 

ππάξρνπζα ζρνιηθή λνκνζεζία. 

 

 

2.5. Ολοήμεπο Σσολείο  
 

ην Οινήκεξν ρνιείν νη καζεηέο, πάληα κε ηελ επίβιεςε εθπαηδεπηηθψλ, επαλαιακ-

βάλνπλ, αλ ρξεηαζηεί, θνκκάηηα απφ ηελ χιε ηνπ πξσηλνχ ζρνιείνπ θπξίσο γηα ηε Γιψζζα 

θαη ηα Μαζεκαηηθά, νινθιεξψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο  ηνπο θαη ηαπηφρξνλα αζρν-

ινχληαη κε πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο (π.ρ. ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

ζεαηξηθή αγσγή, αζιεηηζκφο θ.ιπ.), αλάινγα κε ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ. 

Σν Οινήκεξν ρνιείν εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο γνλείο πνπ εξγάδνληαη κέρξη αξγά, κηαο 

θαη ηα παηδηά παξακέλνπλ ζε έλα νηθείν θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ζην Οινήκεξν απαζρνιείηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, γη’ απηφ θαη ε ψξα απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ  

ζα πξέπεη λα δεισζεί απφ ηελ αξρή θαη λα ηεξεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.  

Λεηηνπξγεί επίζεο πξσηλή δψλε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ καζεηέο εγγεγξακ-

κέλνη ζε νινήκεξν ηκήκα χζηεξα απφ αίηεζε ησλ γνλέσλ ηνπο.  

 

 

2.6. Ηζηοζελίδα Σσολείος 
 

Σν ζρνιείν δηαηεξεί επίζεκε ηζηνζειίδα θηινμελνχκελε απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν ζηε δηεχζπλζε http://36dim-patras.ach.sch.gr   

Ζ ηζηνζειίδα ελεκεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή φπνηνπ άιινπ ν-

ξίζεη απηφο. 

Ό,ηη αλαξηάηαη ζε απηήλ απνηειεί επίζεκε ελεκέξσζε – αλαθνίλσζε.  

 

 

2.7. Ανηιμεηώπιζη έκηακηυν αναγκών 
 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε πνηθίιεο 

ζπλέπεηεο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, σο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη θη-

ινμελίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο επάισηεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ, απαηηνχλ απμεκέλν 

βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

Δπηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Φπζη-

θψλ Καηαζηξνθψλ, θπξίσο ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ, θαη πινπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Σν ζρνιείν δηαζέηεη ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ 

Κηλδχλνπ θαη ηελ εθθέλσζε ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν θαη ζηελ ηζην-

ζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://36dim-patras.ach.sch.gr/files/seismos.pdf)  

http://36dim-patras.ach.sch.gr/index.php/border
http://36dim-patras.ach.sch.gr/index.php/border
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/files/seismos.pdf
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Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χι-

ινγν Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζρεδίνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο (π.ρ. ζεηζκνχ), θαλέλαο καζε-

ηήο δελ απνρσξεί απφ ην ζρνιείν κφλνο ηνπ, αλεμάξηεηα ηνπ ηη εθαξκφδεηαη γεληθψο, αι-

ιά παξαδίδεηαη ζε ελήιηθν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ ελεκε-

ξψλνληαη ζρεηηθά θαη κε γξαπηή αλαθνίλσζε πνπ ηνπο απνζηέιιεηαη ζηελ αξρή θάζε ρξν-

ληάο, 

Σέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηη-

θνί, καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληήο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη 

λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη θνξείο/ππεξεζίεο γηα 

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

Υψξνο ζπγθέληξσζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο νξίδεηαη ν ρψξνο κπξνζηά απφ ηηο θεξθί-

δεο ηνπ πξναπιίνπ. 
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3. Σσολική και Κοινυνική Ευή 
 

3.1. Ππυινή Πποζέλεςζη 
 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν δείρλεη φηη φινη 

αλαγλσξίδνπλ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ην ζρνιείν θαη πφζνο ζεβαζκφο πξέπεη λα επη-

δεηθλχεηαη ζηελ επηαμία ηνπ κέζα απφ ηελ απηνπεηζαξρία ηνπ θαζελφο. ε αληίζεηε πεξί-

πησζε επηειίδεηαη ην θχξνο ηνπ ζρνιείνπ θαη απαμηψλεηαη ν ξφινο ηνπ. 

Ζ πξσηλή ζπγθέληξσζε κπξνζηά ζην Γηεπζπληή θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ απνηειεί 

εηζαγσγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ε κνλαδηθή επθαηξία, φπνπ φιε ε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσκέλε. Ζ παξνπζία Γηεπζπληή θαη Γηδαζθφλησλ δίλεη 

ην αλαγθαίν θχξνο ζηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Πέξαλ ηνπ θηιηθνχ ραηξεηηζκνχ γίλνληαη νη αλαγθαίεο αλαθνηλψζεηο θαη επηζεκάλζεηο 

θαη ε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

πλεπψο: 

Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ απφ ηηο 8.00 π.κ., γηα λα αληηκεησπί-

ζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη Γηδάζθνληεο θαηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζην 

ζρνιείν έγθαηξα, δηφηη είλαη άθξσο παηδαγσγηθφ λα ηνπο βξίζθνπλ νη καζεηέο ζηε ζέζε 

ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δε ζα βξίζθνληαη ζην ζρνιείν ζηηο 8 π.κ. εμαηηίαο εθηάθηνπ γεγν-

λφηνο, πνπ ηνπο θαζπζηεξεί έζησ θαη γηα ιίγα ιεπηά, ζα ελεκεξψλνπλ ηε δηεχζπλζε ηειε-

θσληθψο. Ζ αξγνπνξία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Γελ είλαη ινγηθφ γηα ην ίδην πξφβιεκα λα 

ππάξρεη άιιε ξχζκηζε γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη άιιε γηα ηνπο καζεηέο. 

Οη καζεηέο είλαη αλαγθαίν απφ ηηο 8.00 σο ηηο 8.10 π.κ. λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ αχιεη-

νπ ρψξνπ.  

Ζ θεληξηθή είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ θιεηδψλεη κε επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ ακέζσο κε 

ην ρηχπεκα ηνπ πξψηνπ θνπδνπληνχ (8.15). Πηζαλή αξγνπνξία καζεηψλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

λα κελ κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζην ζρνιείν θαη δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρν-

ιηθήο κνλάδαο. 

 

 

3.2. Ππυινή Πποζεςσή 
 

Όινη νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ έρνπλ κάζεκα ηελ πξψηε ψξα, πξέπεη λα πα-

ξεπξίζθνληαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή. Οη εηεξφδνμνη καζεηέο παξίζηαληαη ρσξίο ζπκκεην-

ρή. Οη ίδηνη καζεηέο θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη κφλνλ, δελ πε-

ξηθέξνληαη εθηφο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, αιιά παξαθνινπζνχλ δηδαζθφκελν κάζεκα ζε 

άιιν ηκήκα θαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ε-

μαηξέζεηο ηζρχνπλ εθφζνλ ν θεδεκφλαο ηνπ καζεηή πξνζθνκίζεη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρν-

ιείνπ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε εμαίξεζεο, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη. 

 

 

3.3. Φοίηηζη 
 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία είλαη ππνρξεσηηθή θαη επν-

πηεχεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηδάζθεη ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα ζηελ ηάμε, ν 

νπνίνο/ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο θαζεκεξηλέο απνπζίεο ζε εβδνκαδηαίν παξνπζηνιφγην. 

Σελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε εβδνκάδαο ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο θάζε ηάμεο 

θαηαρσξίδεη ηηο απνπζίεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool. Ζ ειιηπήο θνίηεζε 
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θαη κάιηζηα ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, δπζρεξαίλεη ηφζν ην ζρνιηθφ έξγν φζν θαη ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ.  

Σελ νπζηαζηηθή αιιά θαη ηελ ηππηθή επζχλε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηελ πνιηηεία γηα 

ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, θέξνπλ θαηά ην λφκν νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο 

θαη ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε 

Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ Α', θαη Γ' ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

Δηδηθφηεξα γηα ην ζρνιείν καο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχ-

νπζα λνκνζεζία, είλαη ππνρξεσηηθή. Δπνκέλσο, ε απνπζία απφ ηα καζήκαηα δηθαηνινγείηαη 

κφλν φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο (αζζέλεηα, έθηαθηα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα θ.ά.). Ζ 

ειιηπήο θνίηεζε, πέξαλ ηνπ φηη ζηεξεί ηνπο καζεηέο απφ ην βαζηθφ ζπληαγκαηηθφ ηνπο δη-

θαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, νδεγεί ζε θησρά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζε νξηζκέλεο πε-

ξηπηψζεηο, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε επαλάιεςε ηεο ηάμεο.  

β. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο καζεηή ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο επηθνηλσλεί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν 

νπνίνο νθείιεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αλαδήηεζεο.  

 

 

3.4. Δοπηέρ – Δκδηλώζειρ  
 

Οη φπνηεο εθδειψζεηο – γηνξηέο δηνξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζε κία 

απφ ηηο πξψηεο πξάμεηο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

Οη καζεηέο θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ηεο γηνξ-

ηήο – εθδήισζεο ζην ζρνιείν πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζην ζρνιείν εθηφο αλ νξηζηεί δηα-

θνξεηηθά κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην ζπ-

ζηεγαδφκελν Νεπηαγσγείν. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαγξάθνπλ ηνπο απφληεο καζεηέο ζην πα-

ξνπζηνιφγην, φπσο θάζε εξγάζηκε εκέξα. 

 

 

3.5. Παπελάζειρ 
 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο παξειάζεηο ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 25εο Μαξηίνπ είλαη ππν-

ρξεσηηθή εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ην ζρεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν 

Γήκνπ. Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο καζεηψλ εμαζθαιίδεηαη κε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κα-

ζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα παξειάζνπλ μεθηλψληαο απφ ηελ Σ΄ ηάμε θαη θηάλνληαο σο ηελ 

Γ’ ηάμε. 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ  

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ νξίδεη ηελ πεξηβνιή θαη ην εππξεπέο ηεο εκθάληζεο. ε πεξίπησζε 

φκσο πνπ καζεηήο ζπκκεηέρσλ ζηελ παξέιαζε δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα ην 

θφζηνο ηεο ζηνιήο, ηφηε ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ δχλαηαη λα αλαιάβεη ηε ζρε-

ηηθή δαπάλε ή κέξνο απηήο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ παξέιαζε θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, απνθαζίδεη πνηνο ή πνηνη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπλνδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ζε απηή. 

 

 

3.6. Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ – Δκδπομέρ 
 

Οη ζρνιηθνί πεξίπαηνη δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο επθαηξία γηα ππνιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αιιά σο δπλαηφηεηα γηα έλα ςπραγσγηθφ "κάζεκα" θνληά ζηε θχζε 
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θαη ζε κλεκεία πνιηηηζηηθήο αμίαο. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο εγθχθιη-

νη θαη θπξίσο ιακβάλεηαη κέξηκλα ν ρψξνο λα πξνζθέξεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα 

ζηνπο καζεηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ δελ ηζρχεη ν Πίλαθαο 

Δθεκεξεπφλησλ αιιά εθεκεξεχνληεο είλαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί. Με ην 

ηέινο ηνπ πεξηπάηνπ θαη ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν ην σξνιφγην πξφγξακκα ζπλερίδεηαη 

θαλνληθά. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ν χι-

ινγνο Γηδαζθφλησλ έρεη απνθαζίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο ή εθδξνκήο ή 

πεξηπάηνπ. 

Ζκεξήζηα εθδξνκή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θαη 

εθφζνλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ην απνθαζίζεη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη ησλ καζεηψλ πξναηξεηηθή.  

Δθδξνκή αιιά θαη θάζε κεηαθίλεζε εθηφο ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ππάξρεη 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ησλ ¾ καζεηψλ θάζε ηάμεο. 

Δπηζθέςεηο κπνξεί λα γίλνπλ θαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Οη ζπλελλνήζεηο θαη ην θιείζηκν ζπκθσληψλ κε ηνπξηζηηθά γξαθεία γίλεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ θαζνξίδεη ν .Γ.  

 

 

3.7. Σσολικοί Φώποι 
 

Βαζηθή θξνληίδα ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη: 

 Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ δηαθχιαμε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη εππξέπεηαο ηεο αίζνπζαο θαζψο θαη ε απνηξν-

πή δεκηψλ ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο. 

 Ζ παηδαγσγηθή κέξηκλα απνηξνπήο έζησ θαη αζήκαληεο ιαζξνρεηξίαο, πνπ είλαη 

δπλαηφ λα δηαπξαρζεί ζε κηα ειάρηζηε ζηηγκή αδπλακίαο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη επεηδή νη εθεκεξεχνληεο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβιέπνπλ 

ηελ έμνδν ησλ καζεηψλ απφ ηηο αίζνπζεο θαηά ηα δηαιείκκαηα, πξνθχπηνπλ σο αλαγθαηφ-

ηεηα νη εμήο ξπζκίζεηο: 

 Όιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηά ηα δηαιείκκαηα παξακέλνπλ θιεηζηέο. 

 Ο θάζε δηδάζθσλ έρεη έλα πξνζσπηθφ θιεηδί ή παίξλεη απφ ηελ θιεηδνζήθε, κε ην 

νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγεη αίζνπζα απηφο θαη κφλνο απηφο. 

 Μαζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα αλνίγνπλ ηηο αίζνπζεο ρσξίο ηελ επηηήξεζε εθπαηδεπ-

ηηθνχ. 

 Με ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ νη δηδάζθνληεο νδεχνπλ έγθαηξα πξνο ηνλ θαζνξη-

ζκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο. 

 Μεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο θαη ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ γηα δηάιεηκκα ν δη-

δάζθσλ θξνληίδεη λα αλνίγνπλ ηα παξάζπξα, γηα λα αεξηζηεί ε αίζνπζα θαη φινη νη καζε-

ηέο λα βγνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

 Σειεπηαίνο βγαίλεη ν δηδάζθσλ ν νπνίνο θαη θιεηδψλεη ηελ πφξηα, αθνχ πξψηα 

ζβήζεη ηα θψηα. 

 Με ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο δηδαθηηθήο ψξαο ηνπ ηκήκαηνο ν δηδάζθσλ πξνηξέπεη 

ηνπο καζεηέο λα καδεχνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαζψο θαη φ,ηη άιιν δε βξίζθε-

ηαη ζηε ζέζε ηνπ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηεο αίζνπζαο απφ ην αξκφδην πξν-

ζσπηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ηνπο καζεηέο σο ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ ψζηε ε εκθάληζε ηεο αίζνπζαο λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα θάλεη ειθπζηηθή ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ 

ζε απηή.  
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ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζην δηάζηεκα 16-21 Ηνπλίνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

θξνληίδνπλ λα αδεηάζνπλ ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο ηνίρνπο ησλ αηζνπζψλ, έηζη ψζηε λα 

παξαδνζνχλ έηνηκεο πξνο ρξήζε ζηνπο επφκελνπο. 

Κνηλφο ζηφρνο φισλ είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο ζεβαζκφο ζηα πεξηνπζη-

αθά ζηνηρεία ηνπ ρνιείνπ, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ρνιείνπ απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Με 

ην ίδην ζθεπηηθφ ππάξρεη θξνληίδα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ζηηο ζρνιηθέο αίζνπ-

ζεο, θαζψο είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο, φπνπ παξακέλνπλ θαη εξγάδνληαη καζεηέο/καζήηξηεο 

θαη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο ψξεο. Φξνληίδα φισλ λα δηαηεξνχληαη νη ρψξνη θαζαξνί. 

Δηδηθφηεξα γηα ην ζρνιείν καο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

α. Ζ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε νιφθιεξεο 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ – γνλέσλ – επηζθεπηψλ).  

β. Οη καζεηέο νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηα έπηπια θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γε γξάθνπλ νχηε ραξάδνπλ ηνπο ηνίρνπο, ηα ζξαλία θαη ηηο θαξέθιεο. Υξεζηκνπνηνχλ κε 

πξνζνρή ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο νδε-

γίεο ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

γ. Κάζε θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ, εθηφο απφ ηε δπζθνιία θαη ην θφζηνο απνθαηά-

ζηαζεο, ππνβαζκίδεη ηνλ ρψξν πνπ φινη καο δνχκε θαη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε θαζεκεξηλά. 

ε πεξηπηψζεηο ζθφπηκεο ή επαλαιακβαλφκελεο θζνξάο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ην ζρν-

ιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή. 

 

 

3.8. Γιάλειμμα 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/καζήηξηεο βγαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ πξν-

απιίνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα θάζε ηάμε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο θαη λα 

κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ. 

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο έρνπλ νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ .Γ., νη πξνθαζνξηζκέλνη 

ρψξνη παξακνλήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ εληφο ηνπ θηεξίνπ. ε θακία άιιε πεξί-

πησζε δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηηο αίζνπζεο ή 

ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

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

ηθαλνπνίεζεο βηνινγηθψλ αλαγθψλ (θαγεηφ, λεξφ, πιχζηκν ρεξηψλ). Οη καζεηέο θαη νη κα-

ζήηξηεο αιιεινεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία 

αληηκεησπίδνπλ απεπζχλνληαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξναχιην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο λα 

παξαθνινπζεί, λα ζπλνκηιεί ή λα δίλεη αληηθείκελα ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιεί-

νπ απφ ηα θάγθεια ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ. Δάλ επηζπκεί λα δψζεη θαγεηφ ζην παηδί ηνπ, 

παξαδίδεηαη απηφ απφ ηνλ γνλέα/θεδεκφλα ζην καζεηή παξνπζία εθεκεξεχνληα εθπαηδεπ-

ηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Μφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη γηα κάζεκα νη καζεηέο/καζήηξηεο πξνζέξρνληαη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο γηα θάζε ηάμε, φπνπ ηνπο παξαιακβάλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεκα θαη ηνπο ζπλνδεχνπλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθα-

ιίαο ή ζην πξναχιην ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

 

 

3.9.   Δςππέπεια ζε  Ώπα Γιδαζκαλίαρ 
 

Ζ ηάμε, ε εζπρία θαη ην ήξεκν θιίκα κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο είλαη πξνυπνζέ-

ζεηο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Αλ δελ εμαζθαιηζηνχλ ηέηνηεο 
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ζπλζήθεο, δελ είλαη δπλαηφ λα παξαρζεί ζνβαξφ ζρνιηθφ έξγν νχηε ζην γλσζηηθφ νχηε ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ νχηε ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα ηεο κάζεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκη-

νπξγία παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο ζα αζθεζνχλ, ψζηε λα 

έρνπλ ην αλάινγν απνηέιεζκα. πλεπψο: 

 Ο δηδάζθσλ αθήλεη έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηελ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή ηνπ κέξηκλα 

θαη αγθαιηάδεη κε ηελ θαξδηά ηνπ φινπο ηνπο καζεηέο. 

 Οη παξαηεξήζεηο εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλνληαη κε 

παηδαγσγηθφ ηξφπν θαη πξέπεη λα γίλνληαη απφιπηα ζεβαζηέο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ.  

 Ζ επζχλε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ βαξχλεη ην δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθφ θαη 

ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη επηθνπξηθφο ζε ζνβαξφηεξεο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ θαηαλάισζε ξνθήκαηνο θαη ε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ απαγνξεχνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Ζ επζχλε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ βαξχλεη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Σπρφλ ιεθηηθή ή ζσκαηηθή βία αθνξά ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ην πψο 

ζα αληηκεησπηζηεί (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ). 

 

 

3.10. Καθαπιόηηηα Σσολικού Φώπος – Καθαπίζηπια  
 

αθέζηαην δείγκα ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ελφο ρψξνπ θαη θπξίσο ηνπ ζρνιηθνχ εί-

λαη ε θαζαξηφηεηα. Γπζηπρψο φκσο κηα κηθξή κεξίδα καζεηψλ πνιχ "θπζηνινγηθά" ξπ-

παίλεη ηνλ εληφο θηεξίνπ θνηλφρξεζην ρψξν θαη ηνλ αχιεην κε ραξηηά θαη νηηδήπνηε άιιν. 

Σν γεγνλφο είλαη ιππεξφ απηφ θαζαπηφ αιιά θαη δηφηη απηήλ ηελ απνιίηηζηε ζπκπεξηθνξά 

φρη κφλν ηελ αλέρνληαη αιιά θαη ηελ επηβξαβεχνπλ κε ηε ζησπή ηνπο νη ππφινηπνη καζε-

ηέο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη έλαληη ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο αλαιακβά-

λνπλ ηελ επζχλε ηεο απνιίηηζηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νιίγσλ. 

Ζ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ δηελεξγείηαη απφ ην βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ – θαζαξίζηξηα, ε νπνία νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν ζηηο 8.30 θαη λα 

απνρσξεί ζηηο 15.00. 

Ζ θαζαξίζηξηα θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θπξίσο ησλ ηνπαιεηψλ θαη ηεο ηξαπεδαξίαο. Οθείιεη επίζεο κε ην πέξαο ησλ 

καζεκάησλ λα θαζαξίδεη θαη λα αεξίδεη επαξθψο ηηο αίζνπζεο.  Με ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο νθείιεη λα ειέγρεη ζε φιεο ηηο αίζνπζεο αλ ηα παξάζπξα είλαη θιεηζηά, ηα 

θψηα ζβεζκέλα θαη νη πφξηεο θιεηδσκέλεο.  

Σέινο  θξνληίδεη γηα ην θιείδσκα ησλ ηξηψλ εηζφδσλ ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ εηζφδσλ ηεο 

απιήο. 

Σν ζρνιείν σο ζχλνιν (δηεπζπληήο θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ) θξνληίδεη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα λα επηζεκαίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ 

ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθά γηα ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο ηνπαιέηεο.  

 

 

3.11. Δίζοδορ Αηόμυν ζηο Σσολείο – Κςκλοθοπία Δξυζσο-
λικών Δνηύπυν 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απαηηεί θιίκα ήξεκν θαη απεξίζπαζην γηα λα θαηαθηεζεί 

κέζα απφ ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία ην πνιππφζεην αγαζφ ηεο παηδείαο. Γη' απηφλ αθξηβψο 

ην ιφγν ζχκθσλα θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηδησηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζχζηαζε, πψιεζε, δσ-

ξεάλ δηαλνκή θαη γηα δηαθήκηζε θάζε είδνπο εληχπνπ. 
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Δληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ε δηάζεζε, ε δσξεάλ 

δηαλνκή ή δηαθίλεζε ή πψιεζε πάζεο θχζεσο πιηθνχ (εληχπνπ θαη κε) πνπ θξίλεηαη σο 

δηαθεκηζηηθφ, πξνζειπηηζηηθφ, πξνπαγαλδηζηηθφ ή ζηξεθφκελν θαηά ζπγθεθξηκέλσλ νκά-

δσλ πιεζπζκνχ. 

Οπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο, εθεκεξεχσλ ή κε, αληηιεθζεί θάπνην άηνκν λα πξνβαί-

λεη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, νθείιεη λα ην απνκαθξχλεη ακέζσο θαη λα ελε-

κεξψζεη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο αηφκσλ πιελ ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην ζρνιείν. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη .Δ.Δ., εθπαηδεπ-

ηηθνί πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζνπλ δεηγκαηηθή δηδαζθαιία θαη νη θνηηεηέο ησλ Παηδα-

γσγηθψλ ηκεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο εμάζθεζεο θαη πάληα χζηεξα απφ ζπ-

λελλφεζε κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο δελ εμαηξνχληαη νη 

ζπλδηθαιηζηέο εθπαηδεπηηθνί θαη ηα πνιηηηθά πξφζσπα. 

 

 

3.12. Ανθπυπιζμόρ και Σσολείο 
 

Σν ηερλνθξαηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο καο θαη ν άθξαηνο θαηαλαισηηζκφο έρνπλ ζπκβά-

ιεη ζηελ απνςίισζε αλζξσπηζηηθψλ αηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ. Σν ρνιείν φκσο σο α-

ληίξξνπε θαη δεκηνπξγηθή δχλακε νθείιεη λα θαιιηεξγεί αλζξσπηζηηθέο επαηζζεζίεο ζπκ-

βάιινληαο ζηε δηάπιαζε ελφο καζεηή πξνζψπνπ θαη φρη αηφκνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ην ζρνιείν κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα πξνβεί 

ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηε βνήζεηα απηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε. (πιινγή ηξνθίκσλ, 

ξνπρηζκνχ, αηκνδνζία θ.ιπ.). 

ε θάζε πεξίπησζε ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή δηαλνκή ησλ αγα-

ζψλ θαη ηελ πιήξε απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ απηψλ πνπ ηα παξαιακβάλνπλ. 

 

 

3.13. Δπγαζηήπιο Ζλεκηπονικών Υπολογιζηών 
 

Ζ ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο εθηφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Σ.Π.Δ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθφ, κε ηηο 

εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Οπδέπνηε νη καζεηέο βξίζθνληαη ζην εξγαζηήξην ρσξίο ην δηδάζθνληα. 

 Γε ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνπο Ζ/Τ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ δηδάζθνληνο. 

 έβνληαη ην ρψξν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κεραλεκάησλ. 

 Όζνη εθπαηδεπηηθνί θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαζηήξην, είλαη ππεχζπλνη θαη 

ππφινγνη γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Φξνληίδνπλ επίζεο λα θιείλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο, 

ηα ερεία θαη ηνλ βηληενπξνβνιέα θαη λα παξαδίδνπλ ηελ αίζνπζα έηζη φπσο ηελ παξέια-

βαλ.  Σαηλίεο βίληεν ή cd δε κέλνπλ κέζα ζηα κεραλήκαηα αιιά επηζηξέθνληαη εθεί απφ 

φπνπ παξειήθζεζαλ. 

Οη ψξεο ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία  κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θξνληίδνπλ λα αλαθνηλψζνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ρξεζηκν-

πνηήζνπλ ηελ αίζνπζα, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο ηεο ζηηγκήο. 

 

 

3.14. Σσολική Βιβλιοθήκη 
 

ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ρνιηθή Βηβιηνζήθε εληαγκέλε ζην Γίθηπν ρνιηθψλ Βηβιην-

ζεθψλ ηνπ ΤΠΑΗΘ.  
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Ο .Γ. νξίδεη κε πξάμε ηνπ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Βη-

βιηνζήθεο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξίδεη πξνζσξηλά θαη σο ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ θα-

λνληζκνχ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο . 

Σα βηβιία ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο είλαη θαηαγεγξακκέλα ηφζν ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα Myschool φζν θαη ζε ζχζηεκα δαλεηζκνχ (Βηβιηνδαλφο). Ο ηξφπνο δαλεηζκνχ 

βηβιίσλ απφ ηνπο καζεηέο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο βηβιηνζήθεο θαη αλαθνηλψ-

λεηαη ζην .Γ. Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://36dim-

patras.ach.sch.gr/index.php/daneistiki-vivliothiki) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ βηβιίσλ 

θαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

 

 

3.15. Κςλικείο 
 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ θπιηθείνπ πξνζέρεη ηδηαίηεξα ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε θαη θνξά 

εηδηθφ πεληαθάζαξν έλδπκα εξγαζίαο. 

Δθαξκφδεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ηφζν γηα ηελ παξα-

ζθεπή ησλ πξντφλησλ ηνπ φζν θαη γηα ηε δηαλνκή ηνπο ζηνπο καζεηέο. 

Γελ επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη παξακνλή εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ ζε θαλέλαλ α-

πνιχησο δηδάζθνληα, καζεηή θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη γεληθά αηφκνπ ρσξίο ζρεηηθή 

άδεηα. Ζ είζνδνο ηνπ θπιηθείνπ είλαη πάληα θιεηδσκέλε. 

εξβίξεη ηνπο καζεηέο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαη ζε θακία άιιε πε-

ξίπησζε.  Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα δηαζηήκαηα πξηλ απφ πεξηπάηνπο ή επη-

ζθέςεηο.  

Οη καζεηέο ζεξβίξνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίο λα ζπλσζηίδνληαη. 
Σν Τπνπξγείν Τγείαο νξίδεη κε πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα δηαηί-

ζεληαη ζηα ρνιηθά Κπιηθεία, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ καζε-

ηψλ/καζεηξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα 

πγηεηλήο δηαηξνθήο. 
Έμσ απφ ην θπιηθείν αλαξηάηαη ηηκνθαηάινγνο. 

Σξηκειήο επηηξνπή ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. 

Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ απφ πξνκεζεπηέο πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπ-

λνπ ηνπ θπιηθείνπ θαη δε γίλεηαη πνηέ ζε ψξα δηαιείκκαηνο.  

 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/index.php/daneistiki-vivliothiki
http://36dim-patras.ach.sch.gr/index.php/daneistiki-vivliothiki
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4. Σςμπεπιθοπά – Γικαιώμαηα – Υποσπεώζειρ  
 

4.1. Μαθηηέρ 
 

4.1.1. Τγεία Μαζεηώλ 
 

Γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο Α’, & Γ’, νη γνλείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ηα απαηηνχκελα Αηνκηθά Γειηία Τγείαο 

γηα ηα νπνία ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Αθφκε θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ καζεηή θαη εθφζνλ ζπκθσλνχλ νη γν-

λείο, αλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα πγείαο, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ θαηά λφκν 

ηαηξηθέο βεβαηψζεηο, λα ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ή ν ππεχζπ-

λνο ηεο ηάμεο εθπαηδεπηηθφο. 

 

 

4.1.2. Αζθάιεηα Μαζεηώλ 
 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη εθπαηδεπηηθνί εί-

λαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

χιινγνο θαη Γηεπζπληήο θξνληίδνπλ πξνιεπηηθά λα επηζεκάλνπλ ηα ζεκεία επηθηλδπλφ-

ηεηαο θαη λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

Σνλίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά πσο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην ζρνιηθφ ρψξν αηφκσλ 

πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ζ είζνδνο κπνξεί λα επηηξαπεί ζε .Δ.Δ., 

θνηηεηέο Παλεπηζηεκίσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε, ζε γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, ζε 

ζρνιηθνχο θνξείο θαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ ζπζηεγαδφκελνπ Νεπηαγσγείνπ θαη 

κφλνλ γηα λα παξαδψζνπλ ηνπο καζεηέο ζηηο αίζνπζέο ηνπ. 

Ζ νπνηαδήπνηε είζνδνο θαη έμνδνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη ειεγρφκελα. 

Με ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε 

ην πξφγξακκά ηνπο, ε πφξηα αλνίγεη κε επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θιείλεη ακέζσο κε ην επφκελν ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα ν .Γ. ηνπ ζρνιείνπ νξίδεη εθεκεξεχ-

νληεο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζε πίλαθα πνπ αλαξηάηαη ζην γξαθείν ησλ 

δαζθάισλ. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο απαζρνινχληαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ αλαξηά έγθαηξα ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Οη καζεηέο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο 

κφληκα ή πεξηζηαζηαθά, δελ πεξηθέξνληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν αιιά θάζνληαη ζε ρψξν πνπ 

ηνπο ππνδεηθλχεη ν δηδάζθσλ θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο αζθνχκελνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν δηδάζθσλ θξίλεη πσο νη ελ ιφγσ καζεηέο δελ είλαη αζθαιείο ζην ζπγθε-

θξηκέλν ρψξν κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ άιιν κάζεκα κέζα ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε 

επζχλε ηνπ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνχ. 

Ο καζεηήο πνπ εθ ηνπ λφκνπ απαιιάζζεηαη ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξα-

κέλεη ζε άιιε αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπνπ γίλεηαη θάπνην κάζεκα πιελ Θξεζθεπηηθψλ κε 

επζχλε ηνπ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνχ. 

 

4.1.3. Απνπζίεο Μαζεηώλ 
 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα είλαη ηαθηηθή.  
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Καζεκεξηλά ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα ζε θάζε ηκήκα θαηα-

γξάθεη ζε εηδηθφ Φχιιν Παξνπζηψλ ηνπο καζεηέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε θνίηεζε 

ζην Οινήκεξν.  

Οη απνπζίεο θαηαρσξίδνληαη θάζε Παξαζθεπή, κέζσ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool, απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ θάζε ηάμεο. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ καζεηή γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 ζπλερφκελεο εκέξεο ν π-

πεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζπ-

λέρεηα νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή.  

ε πεξίπησζε ειιηπνχο θνίηεζεο καζεηή ζην Οινήκεξν θαη αθνχ ελεκεξσζεί ζρεηηθά 

ν γνλέαο, κπνξεί λα δηαγξαθεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 

Δπίζεο ν θεδεκφλαο ηνπ καζεηή νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην ζρνιείν γηα ηελ απνπζία ηνπ 

καζεηή θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηήο. 

Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

 

4.1.4. Παηδαγωγηθόο Έιεγρνο 
 

Απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιεί-

νπ, ηνπο φξνπο ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηνλ νθεηιφκελν ζε-

βαζκφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, απ’ φια απηά πνπ ην ζρνιείν ζέηεη σο 

θαλφλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζρνιηθά παξαπηψκαηα. Σα ζρνιηθά 

παξαπηψκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ην ζρνιείν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη κε γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε ηηκσξεηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ πξέπεη 

λα είλαη ε ηειεπηαία επηινγή, πνπ φκσο δελ απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθφ κέηξν. Ζ επηεί-

θεηα ρσξίο φξηα λνκηκνπνηεί ηηο απνθιίζεηο θαη θαιιηεξγεί ηελ αληίιεςε ηεο αηηκσξεζίαο. 

Σν ζρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη καζεηέο θαη 

καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο. Αλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηα απνδεθηά πξφηπ-

πα θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηφηε αληη-

κεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσ-

γηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ ειηθία ηνπ αιιά θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ φπνηα κε απνδεθηή ζπ-

κπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αλαιεθζνχλ. Ζ ζηελή ζπ-

λεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ/θεδεκφλσλ είλαη πάληα αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο είλαη πξάμε επζχλεο θαη παηδαγσγηθφ κέζν. 

Γελ έρεη σο ζθνπφ ηελ επηβνιή πνηλψλ ή ηελ ηαπείλσζε ηνπ καζεηή, αιιά απνζθνπεί ζην 

λα αληηιεθζεί ν καζεηήο ηα ελδνζρνιηθά φξηα ζπκπεξηθνξάο θαη πξάμεσλ, πνπ δελ κπνξεί 

λα ηα ππεξβεί ρσξίο επηπηψζεηο γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ηε 

ζρνιηθή πεξηνπζία, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή, θαη γεληθψο γηα ηελ πνηφ-

ηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Αθφκε, δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη θαλείο ηελ παξάκεηξν ηνπ πα-

ξαδεηγκαηηζκνχ ησλ άιισλ καζεηψλ.  

 

 

4.1.5. Καζήθνληα Μαζεηώλ 
 

Σν πνηνηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ελδνζρνιηθήο δσήο επηδξά θαη επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. 

Δπίζεο ε δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιη-

θήο δσήο, εθφζνλ αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην ζρνιείν ππάξρεη δπλακηθή ζρέζε αιιειεπί-

δξαζεο. πλεπψο νη καζεηέο κεηά απφ δεκνθξαηηθφ δηαινγηζκφ θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ε-
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μσηεξηθνχ θαηαλαγθαζκνχ ζα πξέπεη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη ηελ επηαμία ηεο ζρν-

ιηθήο θνηλφηεηαο λα επηκεινχληαη ηα εμήο: 

 Πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ζρνιείν (8.00 – 8.10 π.κ.), δηαθνξεηηθά εηζέξρνληαη 

ππφ πξνυπνζέζεηο. Ζ παξνπζία ζηελ πξσηλή ζχλαμε είλαη ππνρξεσηηθή, δηφηη απηή απνηε-

ιεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Γελ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη φηαλ αθφκε ε απιφπνξηα εί-

λαη αλνηρηή, εάλ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. 

 ε θακία πεξίπησζε δελ ππεξπεδνχλ ηα θάγθεια, γηα λα κπνπλ ζηελ απιή ή θαη λα 

βγνπλ. 

 Σα πνδήιαηα ησλ καζεηψλ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν θαη δε ρξε-

ζηκνπνηνχληαη κέρξη ην πέξαο ησλ καζεκάησλ. 

 ηα δηαιείκκαηα βγαίλνπλ απφ ηηο αίζνπζεο θαη εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ αχιεην ρψξν. 

 Με ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ δελ θαζπζηεξνχλ ζηελ απιή ή ζηνπο θνηλφρξε-

ζηνπο ρψξνπο αιιά νδεχνπλ πξνο ην ρψξν ζπγθέληξσζεο. 

 Ζ κεηαθνξά θαη ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη, θαζφζνλ ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε ηνπο θεδεκφλεο θα-

ιχπηεηαη επαξθψο κε ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν.  

 Πξνζέρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη απνθεχγνπλ θάζε θζνξά ζην θηίζκα 

θαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Γηα θάζε θζνξά πνπ πξνμελείηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, πέξαλ ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ, ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα θέξνπλ καδί ηνπο ηα δηδαθηηθά βηβιία ησλ καζεκάησλ ηεο 

εκέξαο, δηφηη δηαθνξεηηθά ππνβαζκίδεηαη ή θαζίζηαηαη αδχλαηε ε δηδαζθαιία. 

 Ζ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην Οινήκεξν γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή δή-

ισζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο. Γηαθνξεηηθή ψξα απνρψξεζεο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Γη-

επζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γηα ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην Οινήκεξν ηζρχεη φ,ηη θαη ζηα πξσηλά 

ηκήκαηα. 

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

θήο θνηλφηεηαο.  

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

ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή παηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην κάζε-

κα, ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ/ζπκκαζεηξηψλ γηα κάζεζε.  

 Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη δε-

ηνχλ ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφ-

δην ζηε ζρνιηθή δσή θαη πξφνδφ ηνπο  

 Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ. Σαπηφρξν-

λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζρνιηθφ θηίξην θαη ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ. Δπίζεο, δελ θαηα-

ζηξέθνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ πνιηηεία.  

 Απνθεχγνπλ ξεηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθή, ιεθηηθή ή 

ςπρνινγηθή).  

 Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν, αθνινπζψληαο δηα-

δνρηθά ηα παξαθάησ βήκαηα:  

o πδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε απηφλ πνπ έρνπλ ηε δηαθνξά.  

o Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο ή ζηνλ χκβνπιν 

ρνιηθήο Εσήο.  

o Απεπζχλνληαη ζην Γηεπζπληή.  

 ε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγη-

θήο ή θαη ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελεξγνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ βήκα-

ηα.  
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 πκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξ-

γεηαο θαη ε αλαθχθισζε πιηθψλ.  

 ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο 

ζρνιείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη 

εππξέπεηα.  

 

4.1.6. Φηινζνθία θαη πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζρνιηθή βία 
 

Πνιηηηθή ηνπ ρνιείνπ γηα ηε Δλδνζρνιηθή  Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκό 

Σν παξφλ εδάθην αλαθέξεηαη ζηε ζαθή θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα 

ζέκαηα ρνιηθήο Βίαο θαη Δθθνβηζκνχ θαη ζηε δέζκεπζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Γη-

επζπληήο,  χιινγνο Γηδαζθφλησλ, Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ) λα αληηκεησπίδεη ζην εμήο, 

κε θαηάιιειεο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, θάζε κνξθή ελδνζρνιηθήο βίαο. 

α) Φηινζνθία  ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε βία 

 Σν ζρνιείν καο είλαη ζρνιείν δηθαηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο φισλ 

ησλ καζεηψλ, ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 Κάζε άηνκν έρεη ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα λα κε βηψλεη θαηαπίεζε θαη 

ζθφπηκε ηαπείλσζε ζην ζρνιείν φπσο θαη ζηελ θνηλσλία. 

 Καλέλαο καζεηήο δε ζα πξέπεη λα θνβάηαη λα πάεη ζρνιείν κήπσο θαη θά-

πνηνο ηνλ ελνριήζεη, ηνλ ηαπεηλψζεη, ηνλ θνβίζεη, ηνλ εθκεηαιιεπηεί, ηνλ 

εμεπηειίζεη. 

 Καλέλαο γνλέαο δε ζα πξέπεη λα αλεζπρεί κήπσο ζπκβεί θάηη απφ ηα παξα-

πάλσ ζην παηδί ηνπ. 

 Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα αλαθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ζηνλ Γη-

επζπληή ηνπ ζρνιείνπ θάζε πεξηζηαηηθφ ελδνζρνιηθήο βίαο ζην νπνίν είηε 

κεηείρε είηε ήηαλ ζεαηήο. 

 

β)  Οξηζκόο ηεο ρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνύ 

ρνιηθή Βία είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλαο καζεηήο θάλεη επίδεημε δχλακεο, 

απεηιεί θαη εμαλαγθάδεη έλαλ πην αδχλαην θαη κηθξφηεξν ζπκκαζεηή ηνπ. Απηφ πνπ θά-

λεη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο (πνπ ηνλ απνθαινχκε «ζχηε») είλαη λα επηβάιιεη ηε ζέιε-

ζή ηνπ, επεηδή είλαη κεγαιχηεξνο θαη δπλαηφηεξνο απφ ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ (ην «ζχκα»). 

πλήζσο, ε πξάμε απηή είλαη επαλαιακβαλφκελε, ζθφπηκε θαη ζπρλή. Ο «ζχηεο» επηηί-

ζεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζην «ζχκα» ηνπ πνιιέο θνξέο. Δπίζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, νη δπν καζεηέο («ζχηεο» θαη «ζχκα») δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζσκαηηθή ηνπο δχλα-

κε. Ο «ζχηεο» είλαη πάληνηε δπλαηφηεξνο θαη ηζρπξφηεξνο απφ ην «ζχκα» ηνπ. 

Ση είλαη ν Δθθνβηζκφο 

Αλ κε ηνλ φξν ρνιηθή Βία αλαθεξφκαζηε ζην γεληθφηεξν θαηλφκελν ηεο εθδήισζεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηνλ φξν Δθθνβηζκφο αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ ηελ ίδηα 

ηελ πξάμε επηβνιήο θαη παξελφριεζεο θαη απεηιψλ απφ ηνλ «ζχηε» πξνο ην «ζχκα». 

Πνιιέο θνξέο, φκσο, ε ρνιηθή Βία ζεσξείηαη ζπλψλπκε ηνπ Δθθνβηζκνχ 

γ) Μνξθέο ελδνζρνιηθήο βίαο - εθθνβηζκνύ 

Ζ ζρνιηθή βία κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο: ζσκαηηθή βία, ιεθηηθή βία, ζπλαηζζε-

καηηθή-ςπρνινγηθή βία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ειεθηξνληθή βία. 

1. σκαηηθή Βία: πκβαίλεη φηαλ έλαο/κηα καζεηήο/ηξηα επηηίζεηαη θαη ρηππά 

κε ρέξηα ή/θαη πφδηα έλαλ άιινλ ζπκκαζεηή/-ηξηά ηνπ. 
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2. Λεθηηθή Βία: πκβαίλεη φηαλ έλαο/κηα καζεηήο/ηξηα επηηίζεηαη θσλάδν-

ληαο, βξίδνληαο θαη πξνζβάιινληαο έλαλ άιινλ ζπκκαζεηή/-ηξηά ηνπ. 

3. πλαηζζεκαηηθή/Φπρνινγηθή Βία: ηελ πεξίπησζε απηή, έλαο/κηα καζε-

ηήο/ηξηα ιέεη ςέκαηα θαη θνπηζνκπνιεχεη θάπνηνλ ζπκκαζεηή/-ηξηά ηνπ, κε 

ζθνπφ λα ηνλ/ηελ θάλεη λα αηζζαλζεί άζρεκα ή λα κελ ηνλ/ηελ θάλνπλ πα-

ξέα νη άιινη ζπκκαζεηέο/-ηξηέο ηνπ/ηεο. 

4. Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο: ηελ πεξίπησζε απηή, έλαο/κηα καζεηήο/ηξηα 

βγάδεη απφ ηελ παξέα έλαλ/κηα ζπκκαζεηή/-ηξηά ηνπ ζπρλά ιέγνληαο 

γη΄απηφλ/απηήλ ςέκαηα ή θάλνληαο θνπηζνκπνιηά, γηα λα πεηχρεη ηνλ ζθν-

πφ ηνπ. 

5. Ζιεθηξνληθή Βία: ηελ πεξίπησζε απηή, έλαο/κηα καζεηήο/ηξηα ρξεζηκν-

πνηεί έλα θηλεηφ ηειέθσλν ή θάπνην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην 

Facebook θαη θάλεη αλψλπκα ηειέθσλα, ή αθήλεη κελχκαηα, ή γξάθεη θνπ-

ηζνκπνιηά γηα θάπνηνλ/α ζπκκαζεηή/-ηξηά ηνπ, κε ζθνπφ λα ηνλ/ηελ θέξεη 

ζε δχζθνιε ζέζε. 

πλεζηζκέλεο εθδειψζεηο ησλ παξαπάλσ κνξθψλ ζηα ζρνιεία απνηεινχλ ηα παξαθά-

ησ: 

 Κνξντδίεο, θαδνχξα, γθξηκάηζεο θ.ά. 

 Κινηζηέο, ηξηθινπνδηέο, ζπξσμηέο, ρηππήκαηα, θηχζηκν, δάγθσκα, ε άιιε 

ζσκαηηθή επίζεζε 

 Αξπαγή, θξχςηκν αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινλ 

 Απεηιέο, εθβηαζκφο, εθθνβηζκφο (γξαπηφο ή ιεθηηθφο) 

 Ζ ζθφπηκε ζηέξεζε ησλ θίισλ θάπνηνπ θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ κε ηε ρξήζε 

θεκψλ ή ζπθνθαληηψλ 

 πκπεξηθνξέο ξαηζηζηηθέο, πξνζβιεηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε, 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ αζζέλεηα, ηελ εζληθή πξνέιεπζε θάπνηνπ/σλ κα-

ζεηψλ 

 εμνπαιηθά ππνλννχκελα ζε βάξνο θάπνηνπ. 

 Άγγηγκα ζε ζεκεία ηνπ ζψκαηνο πνπ θαιχπηεη έλα εζψξνπρν – άζεκλεο 

ρεηξνλνκίεο. 

 Φσηνγξάθηζε, ερνγξάθεζε, απνζηνιή πξνζβιεηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δη-

αδηθηχνπ 

δ) Γηάθξηζε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο ωο πξνο ηελ έληαζε: 

 Υακειήο έληαζεο: Απεξίζθεπηα-επηπφιαηα ζρφιηα θαη πεηξάγκαηα πνπ ζί-

γνπλ, βξηζηέο θαη πεξηζηαζηαθφο απνθιεηζκφο απφ ηελ παξέα. 

 Δλδηάκεζεο έληαζεο: Δλνριήζεηο πνπ ζπλερίδνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη εί-

λαη επψδπλεο (άζρεκα πεηξάγκαηα, ζπζηεκαηηθφο απνθιεηζκφο, απεηιέο) 

θαη κηθξή ζσκαηηθή βία (ζπξσμηέο, ηξηθινπνδηέο). 

 Τςειήο έληαζεο: θιεξέο ζπζηεκαηηθέο ελνριήζεηο κεγάιεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηηο νπνίεο ην ζχκα βηψλεη  κε έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

ρεηίδνληαη κε ζνβαξέο ζσκαηηθέο, ιεθηηθέο θαη κε επηζέζεηο θαη απφιπην 

απνθιεηζκφ απφ ηελ νκάδα. 

ε) Ση δελ είλαη ελδνζρνιηθή βία: 

 Καινπξναίξεηα πεηξάγκαηα, έλαο «κηα θη έμσ» θαβγάο κεηαμχ ηζνδχλακσλ 

καζεηψλ, έλα έληνλν παηρλίδη ρσξίο πξφζεζε ζσκαηηθήο ή άιιεο βιάβεο. 

ζη) Κξηηήξηα γηα ηνλ  ραξαθηεξηζκφ ελφο θαηλνκέλνπ σο ελδνζρνιηθή βία 
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 Ζ πξφζεζε (βία εζθεκκέλε, εζειεκέλε, ζπλεηδεηή, πξνκειεηεκέλε) 

 Σξαπκαηηθφο αληίθηππνο ζην ζχκα (άγρνο, ζηξεο, ηαξαρή, κνλαμηά, α-

πνκφλσζε) 

 Υξνληθή ζπλέρεηα (είλαη ζπλερήο, ζπζηεκαηηθή θαη κε δηάξθεηα) 

 Άζθεζε δχλακεο (εμνπζηαζηηθή ζην ζχκα, πηεζηηθή) 

 Δπαλάιεςε (εκθαλίδεηαη θαη’ εμαθνινχζεζε, παξά ίζσο ηηο δηακαξηπ-

ξίεο ή ηηο ελδείμεηο απφ ην παηδί πνπ ππνθέξεη) 

δ) Καλόλεο ηνπ ζρνιείνπ ωο πξνο ηελ ελδνζρνιηθή βία 

 Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ην πιαίζην ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο ησλ καζεηψλ, α-

παγνξεχνληαη ζην ζρνιείν καο ξεηά θαη κε ζηαζεξφηεηα ζπκπεξηθνξέο φπσο νη παξαθά-

ησ: 

 Κνξντδίεο, θαδνχξα, γθξηκάηζεο θ.ά. 

 Κινηζηέο, ηξηθινπνδηέο, ζπξσμηέο, ρηππήκαηα, θηχζηκν, δάγθσκα, ή άιιε 

ζσκαηηθή επίζεζε 

 Αξπαγή, θξχςηκν αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινλ 

 Απεηιέο, εθβηαζκφο, εθθνβηζκφο (γξαπηφο ή ιεθηηθφο ή ειεθηξνληθφο) 

 Ζ ζθφπηκε ζηέξεζε ησλ θίισλ θάπνηνπ θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ κε ηε ρξήζε 

θεκψλ ή ζπθνθαληηψλ 

 πκπεξηθνξέο ξαηζηζηηθέο, πξνζβιεηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε, 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ αζζέλεηα, ηελ εζληθή πξνέιεπζε θάπνηνπ/σλ κα-

ζεηψλ 

 εμνπαιηθά ππνλννχκελα ζε βάξνο θάπνηνπ 

 Άγγηγκα ζε ζεκεία ηνπ ζψκαηνο πνπ θαιχπηεη έλα εζψξνπρν 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Έρεη εμαζθαιηζηεί γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ε δέ-

ζκεπζε, ε δηάζεζε θαη ε ζπκθσλία γηα: 

 Να ζπλίζηαηαη επηηξνπή δηδαζθφλησλ γηα δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ βίαο 

κε ηνπο εκπιεθφκελνπο καζεηέο ζε ήζπρν ρψξν θαη ζε θνηλφ ρξφλν ησλ κε-

ιψλ ηεο επηηξνπήο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεηαη κε ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (εκείσζε: Μεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ πκβνχινπ ρν-

ιηθήο Εσήο, αλακέλνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ρνιείν). 

 Γηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο φισλ ησλ καζεηψλ. 

 Δλζάξξπλζε θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ-

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Πιαηζίσζε επάισησλ θαη λέσλ καζεηψλ (καζεηέο Α’ Γεκνηηθνχ, καζεηέο 

απφ κεηεγγξαθή, καζεηέο κε ειιεηκκαηηθφ χςνο, ζσκαηηθή αηέιεηα ή αλα-

πεξία, ππέξβαξνη καζεηέο θαη θάζε καζεηήο πξνεξρφκελνο απφ επαίζζεην-

επάισην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ). 

 Παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ ψζηε λα κεησζνχλ νη επηζεηηθέο ζπ-

κπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζρεηηθέο κε ην ζέκα.  

 Γπλακηθή επηηήξεζε θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο 

απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο (ηνπαιέηεο, θελά θιηκαθνζηαζίσλ) θαη αληαι-

ιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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 Δθπαίδεπζε ζηελ ηθαλφηεηα γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθήο παξέκβαζεο ζε 

έλα πεξηζηαηηθφ. 

 Οξηνζέηεζε μερσξηζηνχ ρψξνπ δηαιείκκαηνο ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεγάισλ 

καζεηψλ. 

 Βήκαηα ελεκέξσζεο θαη δηαρείξηζεο απφ πιεπξάο γνλέσλ  

 Δρεκχζεηα ζε ζέκαηα πεξηζηαηηθψλ ελδνζρνιηθήο βίαο ή ελδννηθνγελεηαθήο 

θαη ζπλεδξηάζεσλ δηδαζθφλησλ.   

Γηα ηνπο γνλείο 

 Πξνζέξρνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε αλνηθηή ζπλάληεζε θαη ελεκεξψ-

λνληαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ ζηα δεηήκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο 

 Πξνζέξρνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή ζε ζπ-

λάληεζε γηα ζπλεξγαζίαο, κεηά απφ έλα πεξηζηαηηθφ επαλαιακβαλφκελεο ή 

αθξαίαο βίαο, ζην νπνίν έρεη εκπιαθεί ην παηδί ηνπο είηε σο ζχκα είηε σο 

ζχηεο 

 πκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα-ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρν-

ιείν. 

  

 

4.1.7. Αζιεηηζκόο 
 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαη ε απφθηεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ α-

ζιεηηθψλ ζπλεζεηψλ, πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επη-

ηεπρζεί κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κα-

ζεηψλ ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο – αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη θαη ηε ζπγθξφηεζε αζιε-

ηηθψλ νκάδσλ. 

Γη' απηφ: 

 Οη καζεηέο θνξνχλ ξνχρα θαη παπνχηζηα θαηάιιεια γηα ην κάζεκα. 

 ηηο αζινπαηδίεο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληνο ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο. 

 Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζην θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο, 

πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κφληκα ή 

πεξηζηαζηαθά, δελ πεξηθέξνληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν αιιά θάζνληαη ζε ρψξν πνπ ηνπο ππν-

δεηθλχεη ν δηδάζθσλ θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο αζθνχκελνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ε πεξί-

πησζε πνπ ν δηδάζθσλ θξίλεη πσο νη ελ ιφγσ καζεηέο δελ είλαη αζθαιείο ζην ζπγθεθξηκέ-

λν ρψξν κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ άιιν κάζεκα κέζα ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε επ-

ζχλε ηνπ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνχ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε αγψλεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζε-

ζία θαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζε-

ηψλ. Ζ κεηάβαζε ζηνπο ρψξνπο ησλ αγψλσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο 

εθηφο αλ ζπκκεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ ψζηε λα κηζζσζεί  ιεσθνξείν. 
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4.2. Δκπαιδεςηικοί 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. ην έξγν ηνπο πεξηιακ-

βάλεηαη ε εθπαίδεπζε, ε δηδαζθαιία θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Αθφκε ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη εγεηηθφο θαη ε επίδξαζή ηνπ θαζν-

ξηζηηθή. Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε ην παξάδεηγκα θαη 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπ παξνπζία. Δπνκέλσο νη ππνρξεψζεηο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη νχηε ζηελ 

άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε νχηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Δπεθηείλνληαη θαη πνιχ πέξα απφ απηά. 

 

 

4.2.1. Καζήθνληα Γηδαζθόληωλ 
 

 Δθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ θαζν-

δήγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

 Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ην κάζεκά ηνπο, εθαξκφδνληαο ζχγ-

ρξνλεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζε-

ηψλ/καζεηξηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 πλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, 

θαιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ’ απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή ζπκπε-

ξηθνξά.  

 Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερνχο θαη 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, θαη ηνπο ε-

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

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο θαη ηνπο πξνζθέ-

ξνπλ παηδεία δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή.  

 πκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ, ζπκπεξηιεπηη-

θνχ, επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.  

 Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέ-

λεηα θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ ε-

πεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο θαη πηνζεηνχλ θα-

ηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα.  

 Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε 

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

ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο.  

 πλεξγάδνληαη κε ην Γηεπζπληή, ηνπο γνλείο θαη ηα αξκφδηα ζηειέρε γηα ηελ θαιχ-

ηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ πξν-

ζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ.  

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

αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο 

θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα 

ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ απηνεπηκφξθσζε.  

 Καιιηεξγνχλ ζπλεηδεηά ην αίζζεκα ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλεί-

δεζεο ζηνπο καζεηέο ππνγξακκίδνληαο φηη ε επηαμία ζπληειεί ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ ζην γλσζηηθφ ηνκέα. 

 έβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηη-

θέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή. 

 Ζ δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά 

ζηελ πξάμε κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ καζεηή, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη βαζκν-
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ιφγεζήο ηνπ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ εθηνλψλεη ηηο εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ηκήκα θαζψο θαη κε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη νη δπζιεηηνπξ-

γίεο. Πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα ζην ηκήκα δελ πξέπεη λα κεγε-

ζχλνληαη θζάλνληαο κέρξη ηε Γηεχζπλζε. 

 Πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ζρνιείν θαη δελ παξαβηάδνπλ ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιή-

μεο ησλ καζεκάησλ. 

 Οη δηδάζθνληεο ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα παξίζηαληαη ζηελ πξσηλή ζχλαμε ησλ 

καζεηψλ. 

 Γελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν καζεηή απφ ηελ αίζνπζα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πιελ 

εμαηξεηηθήο νιηγφιεπηεο πεξίπησζεο. 

 Δλεκεξψλνπλ θαζεκεξηλά θαη θαηά ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ην Παξνπζηνιφγην. 

 ηα δηαιείκκαηα θαιφ είλαη λα βξίζθνληαη ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δθεί 

κπνξεί λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα δηαθσλήζνπλ ή λα ζπκθσλήζνπλ ζε δηάθνξα ζέκαηα, 

λα ελεκεξσζνχλ γηα ηξέρνληα δεηήκαηα απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο αλαξηεκέ-

λεο αλαθνηλψζεηο. 

 Καηαζέηνπλ ηε βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ζην ηέινο ηε ζρνιηθήο ρξνληάο 

ζπκπιεξψλνπλ εηδηθφ έληππν πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο  καζεηέο ην νπνίν θαη 

επηδίδεηαη ζηνπο γνλείο ηνπο. 

 Δλεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, γηα ηε ζπ-

κπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 Δπηκεινχληαη ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο. 

 έβνληαη απφιπηα ην ρξφλν δηαιείκκαηνο ησλ καζεηψλ. 

 Πξνζέρνπλ ην χθνο θαη ηε κνξθή ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπκπεξηθέ-

ξνληαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο καζεηέο. 

 Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν κε θφζκηα εκθάληζε θαη δελ θαπλίδνπλ ζην ζρνιηθφ 

ρψξν έρνληαο ππφςε φηη, εθηφο ησλ άιισλ, δεκηνπξγνχλ πξφηππα αλαθνξάο ζηνπο καζε-

ηέο. 

 Γε ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ ηειέθσλν ηελ ψξα δηδαζθαιίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεκεξίαο ηνπο. 

 Γηεμάγνπλ θαλνληθά ηηο εθεκεξίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αλαξηά ν Γη-

επζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σελ εκέξα ηεο εθεκεξίαο 

ηζρχεη ην εξγαζηαθφ θαη φρη ην δηδαθηηθφ σξάξην. 

 Οη δηδάζθνληεο ηελ ηειεπηαία ψξα ηνπ πξνγξάκκαηνο θξνληίδνπλ λα πάξνπλ νη 

καζεηέο ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα, ηνπο πξνηξέπνπλ λα καδεχνπλ ηα ζθνξπηζκέλα 

ζηελ αίζνπζα αληηθείκελα θαη ηνπο ζπλνδεχνπλ σο ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην ζρνιείν. 

 Οθείινπλ, θαη φηαλ αθφκε δελ είλαη εθεκεξεχνληεο, λα επνπηεχνπλ ηνπο καζεηέο, 

φηαλ αληηιακβάλνληαη νπνηαδήπνηε εθηξνπή ηνπο. 

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, 

πνπ γίλνληαη κε επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. 

 Δμαζθαιίδνπλ ηελ επηαμία κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν 

κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα επαη-

ζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη 

ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν θνηηνχλ. 

 ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε απεξγία ή ζηάζε εξγαζίαο ελεκεξψλνπλ ηε Γηεχζπλ-

ζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ή απζεκεξφλ πξηλ απφ ηηο 8.00 π.κ. ε πεξί-

πησζε κε ελεκέξσζεο ζα ζεσξνχληαη σο απεξγνί. Όζνη δελ απεξγνχλ πξνζέξρνληαη απφ 

ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ζην πιαίζην πξνζθνξάο εμσδηδαθηηθήο εξγαζίαο, γηα λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ 

ζην ζρνιηθφ ρψξν. 
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 Οθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο email γηα ηηο εγθπ-

θιίνπο ή ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ πξνσζνχληαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Οθείινπλ 

επίζεο λα ελεκεξψζνπλ ην ζρνιείν άκεζα ηελ φπνηα αιιαγή ζην email ηνπο. 

 Όινη νη ππεξεηνχληεο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζην νινήκεξν εθπαηδεπηηθνί εθεκε-

ξεχνπλ θαζεκεξηλά. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί – ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ ηνπ Οινήκεξνπ ελεκεξψλνπλ ζε θα-

ζεκεξηλή βάζε ην θχιιν παξνπζηψλ πνπ ηνπο έρεη παξαδνζεί απφ ηα πξσηλά ηκήκαηα. Γη-

αθνξεηηθή απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζε απηφ ψξα απνρψξεζεο αλαγξάθεηαη. 

 

 

4.2.2.   Καζήθνληα – Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο 
 

Ο Γηεπζπληήο επηβάιιεηαη λα έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, λα έρεη ά-

ξηζηε γλψζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη λα επηκειείηαη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ φια 

ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα απφ ηελ πιεζψξα ησλ θαζεθφλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφ-

λησλ/δηδαζθνπζψλ θαη ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη είλαη ππεχζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο.  

 Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ψζηε λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα εμαζθα-

ιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο επίηεπμήο ηνπο γηα έλα ζρνιείν ιεηηνπξγηθφ, δεκνθξαηηθφ θαη αλνη-

ρηφ ζηελ θνηλσλία. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο. 

 Φξνληίδεη γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηδαζθφλησλ θαη 

καζεηψλ θαη είλαη ππεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεη-

ζαξρίαο. 

 Δίλαη ππεχζπλνο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή 

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

καζεηψλ. 

 Φξνληίδεη λα θαιχπηνληαη νη δηδαθηηθέο ψξεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηη-

θνχ,  αλαζέηνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ ζε δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ ή θαη' άιινλ ηξφπν 

θαη πάληα κέζα ζην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ γν-

λέσλ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηδάζθνληεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπο πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο πξνο απηνχο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπζηάζεηο δελ 

έρνπλ απνηέιεζκα, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. 

 Δλεκεξψλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ην ζρν-

ιείν θαη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εβδνκαδηαίαο δηδα-

ζθαιίαο απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε γλψκνλα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Έρεη ππνρξέσζε λα πξνσζεί άκεζα φιεο ηηο εγθπθιίνπο ηεο Γηεχζπλζεο, ηεο Πεξη-

θέξεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη φζα άιια έγγξαθα θξίλεη απαξαίηεηα ζηα πξνζσ-

πηθά emails ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Οη Γηεπζπληέο έρνπλ ππεξεζηαθφ θαζήθνλ λα κελ εθαξκφζνπλ παξάλνκεο απνθάζεηο 

ζπιιφγσλ. 

 

 

4.2.3. Αλαπιήξωζε Γηεύζπλζεο 
 

Ο αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο αληηθαζηζηά ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε α-

πνπζίαο ηνπ αλαιακβάλνληαο φια ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε 

απνπζίαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή Γηεπζπληή θαζήθνληα Γηεπζπληή αλαιακβάλεη ν αξραηφηε-

ξνο εθπαηδεπηηθφο πνπ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν. 

 

 

4.2.4. ύιινγνο Γηδαζθόληωλ 
 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ (.Γ.) είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν θαη έξγν ηνπ είλαη ε ράξαμε 

θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο.  

ην .Γ. αλήθεη φιν ην εθπαηδεπηηθφ θαη Δηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κε νπνηαδή-

πνηε ζρέζε θαη αλ εξγάδεηαη ζην ζρνιείν θαη κε νπνηνδήπνηε σξάξην. 

Ο .Γ. βξίζθεηαη ζε λφκηκε απαξηία θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη έγθπξεο, φηαλ ηα παξφ-

ληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. 

πλεδξηάδεη φηαλ πξνζθιεζεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή φπσο αιιηψο ν λφκνο 

νξίδεη. Ζ πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ψξα θαη ηα ζέκαηα, αλαξ-

ηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνζηέιιεηαη ζηα 

πξνζσπηθά emails ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο λσξίηεξα.  Γηα έθηαθηεο ζπ-

λεδξηάζεηο ε πξφζθιεζε κπνξεί λα είλαη θαη άκεζε θαη κε αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνη-

λψζεσλ ηνπ γξαθείνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Αλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο δελ πξνζθιεζεί ε ζπλεδξίαζε είλαη άθπξε. 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζν-

ςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν πξφεδξνο θαη είλαη ζεβαζηέο απφ φια 

ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ.  

Όια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, εθηφο δη-

θαηνινγεκέλεο απνπζίαο. Οθείινπλ επίζεο λα ππνγξάθνπλ ηε ζρεηηθή πξάμε αθφκα θαη 

ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηα αλαγξαθφκελα ζε απηή. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ακέζσο 

κεηά ηηο ππνγξαθέο ησλ κειψλ νθείινπλ λα θαηαγξάςνπλ ελππφγξαθα ηε δηαθσλία ηνπο. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ .Γ. γίλνληαη εθηφο δηδαθηηθνχ θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ .Γ. πξέπεη λα είλαη ζχλλνκεο θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ η-

ζρχνπλ απηνδίθαηα. Εεηήκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία δελ 

είλαη επηηξεπηφ λα ζπδεηνχληαη νχηε θαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηηο ξπζ-

κίζεηο απηέο. 

Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηα φξηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα φινπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 

πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ νη νπνίεο είλαη παξάλνκεο δελ ππνρξεψλνπλ ηα κέιε ηνπ νχηε 

ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 
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4.2.5. Δθπαηδεπηηθνί Δηδηθνηήηωλ 
 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ ζηελ επ-

ζχλε ηνπο θάπνην ηκήκα ζπκκεηέρνπλ ην ίδην ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

πλεπηθνπξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ενξ-

ηψλ. Φξνληίδνπλ γηα ην ζηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ φηαλ απηφ επηβάιιεηαη (ζρνιηθέο – εζληθέο 

ενξηέο θ.ιπ.) 

Ηδηαίηεξα ν δηδάζθσλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζρνια-

ζηηθφο ζηνλ έιεγρν φζσλ πξνβάιινπλ ιφγνπο γηα κε ζπκκεηνρή ζην κάζεκά ηνπ. Φξνληί-

δεη επίζεο λα ελεκεξψλεη πεξηνδηθά ηε Γηεχζπλζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έηζη ψζηε λα 

εμεηαζηεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ε λσζξφηεηα ηνπ καζεηή. 

 

 

4.2.6. Άδεηεο – Απνπζίεο Δθπαηδεπηηθώλ 
 

Οη άδεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δίλνληαη απφ ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε φξγαλα. 

ε θάζε πεξίπησζε αδείαο πιελ ηεο αλαξξσηηθήο ζα πξέπεη ε άδεηα λα έρεη εγθξηζεί 

έγθαηξα θαη πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηε δηαδηθαζία 

αλαπιήξσζήο ηνπ. 

Χξηαίεο άδεηεο απνπζίαο δελ πξνβιέπνληαη. 

 

 

4.2.7. Δθεκεξία 
 

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα έλα ζρνιείν κε άξηζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο είλαη ν ζεζκφο ηεο 

εθεκεξίαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ επηηήξεζε, πξνζηαζία, αζθάιεηα ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ηελ επηκέιεηα ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. 

Ζ εθεκεξία δελ αλήθεη ζηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο, είλαη ζεκαληηθή παηδαγσγνχζα π-

πεπζπλφηεηα θαηά ηελ νπνία ν εθεκεξεχσλ έρεη ζαπκάζηα επηθνηλσληαθή επθαηξία, γηα λα 

πιεζηάζεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζε ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη επζπκίαο. 

Χο λνεκαηηθφ ηεο πεξηερφκελν ελλνείηαη ε εηδηθή ππεξεζία πνπ αλαιακβάλεη ν εθπαη-

δεπηηθφο γηα κία ζπγθεθξηκέλε εκέξα, θαηά ηελ νπνία εληέιιεηαη λα επηηειέζεη θαζνξη-

ζκέλν έξγν. 

ε πξάμε ηνπ ν .Γ. νξίδεη ηνπο εθεκεξεχνληεο αλά εκέξα εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη 

ηνπο ρψξνπο εθεκεξίαο ηνπ θαζελφο. 

Γηα ηνπο εθεκεξεχνληεο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν ην αξγφηεξν ζηηο 8.00 ην πξσί, ψξα θαηά ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αλνίμεη θαη ε είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ. 

 πγθεληξψλνπλ θαη ζπληάζζνπλ ηνπο καζεηέο, αλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη, γηα ηελ 

πξσηλή πξνζεπρή. 

 Δπηηεξνχλ ηνπο καζεηέο θαηά ηα δηαιείκκαηα θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ γξήγνξε ζπ-

γθέληξσζή ηνπο ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο κε ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ. 

 Φξνληίδνπλ λα αζθαιίζνπλ ηηο πφξηεο ζηηο ηξεηο εηζφδνπο ηνπ θηεξίνπ, έηζη ψζηε λα 

κε γίλνπλ επηθίλδπλεο ζε πεξίπησζε δπλαηνχ αλέκνπ. 

 Διέγρνπλ πεξηνδηθά ην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ θαη ησλ νξφθσλ, έηζη ψζηε λα κελ πεξη-

θέξνληαη άζθνπα ζε απηνχο καζεηέο. 

 Οη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζηεξέσζε κε ηηο εη-

δηθέο αιπζίδεο ησλ ηξηψλ πνξηψλ ηνπ θηεξίνπ φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. 
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4.3. Γονείρ και Κηδεμόνερ 
 

Σν ζρνιείν απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγα-

ζία κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ καο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: 

 Δπεηδή πηζηεχεη φηη ν γνλέαο απνηειεί ηελ ηξίηε θνξπθή ηνπ παηδαγσγηθνχ ηξηγψ-

λνπ Μαζεηήο – Γνλέαο – ρνιείν. 

 Δπεηδή απνηειεζκαηηθφο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην παηδί ηνπ θαη ην ζρνιείν είλαη ν 

ελεκεξσκέλνο γνλέαο. 

πληζηάηαη νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη εθδειψζεηο 

πνπ δηνξγαλψλνληαη ζην ζρνιείν. Οη ελεκεξσκέλνη γνλείο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηα-

κφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ.  

 

 

4.3.1. Δλεκέξωζε – Τπνρξεώζεηο Γνλέωλ 
 

Ο θεδεκφλαο δηθαηνχηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε γηα ην καζεηή αιιά 

νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξψλεη ην ζρνιείν γηα ζέκαηα, πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 

επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. 

Σν αξγφηεξν σο ηηο 10 Οθησβξίνπ νξγαλψλεηαη ζπγθέληξσζε γνλέσλ, θαηά ηκήκα θαη 

κε επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε, 

επηκέιεηα, ηε θνίηεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ παξνπζία ελφο ηνπιάρη-

ζηνλ γνλέα αλά παηδί ζε απηέο ηηο ζπγθεληξψζεηο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. 

ην ηέινο ηνπ Α’ & Β’ ηξηκήλνπ θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο βαζκνινγίαο θαινχληαη νη 

θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε θαη ηνπο επηδίδεηαη ν αηνκηθφο έιεγρνο πξνφδνπ 

ηνπ καζεηή γηα φζεο ηάμεηο πξνβιέπεηαη. Σαπηφρξνλα ελεκεξψλνληαη νη γνλείο φισλ ησλ 

ηάμεσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ.  

Κάζε δηδάζθσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε κία (1) ψξα θάζε κήλα λα δέρεηαη γνλείο καζεηψλ. 

Σν πξφγξακκα ησλ σξψλ επίζθεςεο αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Οη 

γνλείο νθείινπλ λα ηεξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.  

Αλ καζεηήο δελ πξνζέξρεηαη έγθαηξα ζην ζρνιείν ή απνρσξεί απζαίξεηα, ελεκεξψλε-

ηαη έγθαηξα ν θεδεκφλαο. Αιιά θαη αληίζηξνθα, γηα δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν καζεηήο δελ πξνζέξρεηαη ζην ζρν-

ιείν ν θεδεκφλαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ή ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ ην ζρνιείν γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν εθηφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ψξαο απνρψξεζεο ζα πξέπεη ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο 

ηνπ λα ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο ή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Γηα θά-

ζε πξφσξε απνρψξεζε καζεηή ζπκπιεξψλεηαη εηδηθφ έληππν. (Παξάξηεκα 2) 

Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν καζε-

ηή, ελεκεξψλεηαη ν θεδεκφλαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν. 

Ο θεδεκφλαο νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ εππξεπή ελδπκαζία θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ ηνπ θαη λα ηνπ επηζεκαίλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θφζκηα ζπκπεξηθνξά ζην ζρν-

ιηθφ ρψξν. 

ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο επηθέξεη θζνξά ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, θηλεηή θαη αθίλεηε, 

ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη άκεζα ή, αθνχ θνζηνινγεζεί, λα  

θαηαζέζεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή ην θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ νη κα-

ζεηέο ελφο ηκήκαηνο αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά ηελ επζχλε ηεο θζνξάο, ηφηε ην πνζφ επη-

κεξίδεηαη ζε φινπο ηνπ καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη ν θάζε θεδεκφλαο θαηαβάιιεη ην αλά-

ινγν πνζφ.  

Ζ επζχλε γηα ηε κε έγθαηξε πξνζέιεπζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, πνπ δελ πξν-

ζέξρνληαη έγθαηξα, αλήθεη ζηνπο θεδεκφλεο.   
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Δπίζεο νη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ έρνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ καζεηψλ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο απνρψξεζεο. Σν ζρνιείν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

θχιαμεο ησλ καζεηψλ πέξαλ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ, γη’ απηφ θαη νη θεδεκφλεο 

νθείινπλ λα βξίζθνληαη έγθαηξα ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζε-

ηψλ. Σν ζρνιείν θαη νη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί δελ νθείινπλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

γλσξίδνπλ ηνπο θεδεκφλεο φισλ ησλ καζεηψλ. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξαιαβήο ηνπ καζεηή ν νπνίνο έρεη ζρνιάζεη, θαη θπξί-

σο απφ ην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επη-

θνηλσλίαο κε ηνλ θεδεκφλα ηνπ, ελεκεξψλεηαη άκεζα ην πιεζίνλ Αζηπλνκηθφ Σκήκα. 

Οη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζην ζρνιείν ηειέθσλν, ζηαζεξφ ή 

θηλεηφ, κε ην νπνίν ζα κπνξεί ην ζρνιείν λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. 

Όηαλ ν θεδεκφλαο γίλεηαη απνδέθηεο παξαπφλσλ απφ ην καζεηή γηα νηηδήπνηε ζπκβαί-

λεη ζην ζρνιείν, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δε δνζεί ιχζε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Φπζηθνί θεδεκφλεο ηνπ καζεηή είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα. ε πεξίπησζε πνπ δνπλ 

ζε άιιε πφιε, νξίδνπλ νη ίδηνη κε έγγξαθε δήισζή ηνπο ηνλ θεδεκφλα. Αθφκε, ζε πεξί-

πησζε δηάζηαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζην ζρνιείν ε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ νξί-

δεη ηελ επηκέιεηα ηνπ καζεηή. 

Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο (θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γη-

επζπληή ηνπ ζρνιείνπ) 

 Με γξαπηή αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Με γξαπηή αλαθνίλσζε πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο. 

 Με αλαθνίλσζε πξνο ηνπο καζεηέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη έγθαηξα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ http://36dim-patras.ach.sch.gr  

πλεξγάδνληαη αξκνληθά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά θαη κέζσ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ 

κε ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζε-

ηέο/καζήηξηεο.  

Δλεκεξψλνπλ έγθαηξα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, αλ ππάξρνπλ, γηα θάζε 

εηδηθφ ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο - ζέκαηα πγείαο, εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ηθα-

λφηεηεο ή αλάγθεο, ζέκαηα νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο - ηα νπνία κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη δεηνχλ ηε ζπλ-

δξνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ θνίηεζε καζεηή ζην ζρνιείν πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ Δζσ-

ηεξηθήο Λεηηνπξγίαο απφ ηνπο γνλείο ηνπ. πλεπψο πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ν γνλέαο ελεκε-

ξψλεηαη γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη παξαιακβάλεη αληίηππν 

ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. 

 

4.3.2. ύιινγνο Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ 
 

Σν ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη ζηελά θαη αξκνληθά κε ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

ησλ καζεηψλ ηνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηνπ παηδαγσγηθνχ - εθ-

παηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ, επαγγεικαηη-

θνχ, πνιηηηζηηθνχ ή αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ 

πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζέκαηα φκσο ηεο παηδαγσ-

γηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ελδνζρνιηθψλ ή εμσζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη ην γεληθφηεξν θιί-

κα ζην ζρνιηθφ ρψξν επεξεάδνληαη απφ ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. 

Όηαλ ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ γίλεηαη απνδέθηεο παξαπφλσλ γηα 

έθπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ή παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/
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ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θαη έρεη ηελ επζχλε αληηκεηψπηζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε 

πξνβιήκαηνο. 

 

 

4.3.2.1. ρνιηθό πκβνύιην 
 

ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν χιινγνο Γηδα-

ζθφλησλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ θαη εθπξφζσπνο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

Έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεη-

ηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ρνιηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά θαη πξνηείλεη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζίηηζεο, ζηελ πγηεηλή, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνλ 

ζρνιηθφ ρψξν θαζψο θαη ζε δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 
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5. Άλλα θέμαηα 
 

5.1. Πποζυπικά δεδομένα 
 

Σεξείηαη απαξέγθιηηα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα φισλ ησλ κε-

ιψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνλ 

Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (GDPR), επηβάιιε-

ηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνί-

εζε νπηηθνχ πιηθνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

 

6. Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 
 

Γηα φζνπο καζεηέο θνηηνχλ ήδε ζην ζρνιείν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνλη-

ζκνχ, ζα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο ηνπο είηε ζε εηδηθή ζπγθέληξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

γηα απηφ ην ζθνπφ, αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, είηε ειεθηξνληθά. 

Ο παξψλ Καλνληζκφο, χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζήο ηνπ ζα 

αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. (http://36dim-

patras.ach.sch.gr/files/kanonismos.pdf)  

 

 

7. Δπίλογορ 
 

Έλα αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ, ζπκπεξηιεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε 

ζχκπξαμε φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, Γηεπζπληή, πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, ρνιηθήο Δπηηξνπήο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή 

ηνπ. 
Σν ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ απνηειεί έλα θψδηθα λνκηθψλ θαη εζηθψλ 

αμηψλ, ηνλ νπνίν φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξέπεη λα ελζηεξλίδνληαη, αθνχ 

θαξπνθφξα ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ππάξρεη κφλν, φηαλ απηνβνχισο καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο επηζπκνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ φρη ηφζν 

απφ ην "δένλ" ηνπ λφκνπ φζν απφ εζσηεξηθφ θίλεηξν θαη απηνδέζκεπζε, γηαηί απνβιέπεη 

πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάηξα 16/9/2022                

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

 

Υαξάιακπνο Γνχηζνο 

Πάηξα               . 

Ζ αξκφδηα .Δ.Δ. 

 

 

 

Αηθαηεξίλε Νηθνιαθνπνχινπ 

Πάηξα …………… 

Ο Γ/ληήο Π.Δ. Αραΐαο 

 

 

 

Νηθφιανο Κιάδεο 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/files/kanonismos.pdf
http://36dim-patras.ach.sch.gr/files/kanonismos.pdf
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Παξάξηεκα 1 
 

 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ KAI ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Π/ΜΗΑ & Β/ΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΥΑΨΑ 

36
ν
 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΣΡΑ 

 

 

 

Κάξηα Δμόδνπ Μαζεηή 

 
Ο/Ζ _____________________________, καζεη__ ηεο ____ ηάμεο ηνπ 36

νπ
 

Γ.. Πάηξαο, απνρσξεί κφλνο / κφλε ηνπ / ηεο απφ ην ζρνιείν, χζηεξα απφ ηελ θα-

ηάζεζε ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ γνλέα / θεδεκφλα ηνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δήισζε αθνξά ην ζρνιηθφ έηνο _____________  θαη αθνξά 

ηελ απνρψξεζε χζηεξα απφ ηε ιήμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθν-

ινπζεί. 

 

     Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 
 



 

Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας 36ου Δ.Σ. Πατρών (2/16-9-2022) Σελίδα 36 

Παξάξηεκα 2 
 

 

 
 
36ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
Ταντάλου & πάροδοσ ΒΘ69 – Πάτρα 
 

 

Δήλωςη Πρόωρησ Αποχώρηςησ Μαθητή 
 
 

Ο/Η ____________________________________ , ________________________ *,  
                   (ονοματεπώνυμο αυτοφ που παίρνει το μαθητή)                                             (ςχζςη με το μαθητή) 

του/τησ μαθητή/μαθήτριασ τησ ____ τάξησ _______________________________,  
                                                                                                                             (ονοματεπώνυμο μαθητή) 

παρζλαβα υπεφθυνα ςήμερα τον παραπάνω μαθητή εκτόσ του κανονικοφ ωραρί-
ου λήξησ των μαθημάτων του, ςτισ _________ λόγω ________________________ 
. 
                                                                 (ώρα αποχώρηςησ)                                            (λόγοσ αποχώρηςησ) 

        
Πάτρα __________________ 
                     (ημερομηνία) 

 

 
                  (ππνγξαθή) 

 

 

* ζε πεξίπησζε κε ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ έρεη πξνεγεζεί ηειεθσληθή ζπλελλφεζε κε γνλέα ηνπ καζεηή. 

 

Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηηθφο 

___________________________
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