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Αγαπητοί γονείς και μαθητές,  

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας. Ευχόμαστε, 

θερμά, σε όλους υγεία και στους μαθητές/τριες  μας δημιουργικό ενδιαφέρον στις 

καθημερινές σχολικές δραστηριότητές τους. Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι 

μαθητές/τριες περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, 

χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν 

τις προϋποθέσεις ώστε η πρόοδος των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται 

αποτελεσματικότερα. Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός 

στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των 

μαθητών/τριών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η 

αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η 

ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η  περιβαλλοντική 

συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λ.π.  Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά 

θα πρέπει όλα τα μέλη της  σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) να 

γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις τους.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε  ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

της σχολικής μονάδας, με βάση την κείμενη νομοθεσία του ΦΕΚ 491/09.02.2021 και με τη 

συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου 

Δήμου Αριστοτέλη. 

 Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας,  θα βοηθήσει,  ώστε το έργο και 

οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά  ως εκπαιδευτικοί, να πραγματοποιηθούν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, χωρίς προβλήματα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

  

  

                                                      Ο Διευθυντής του Σχολείου  

 

                                                           ΤΣΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

1.1 Προσέλευση στο σχολείο 

Η άφιξη των μαθητών/τριών, το πρωί, γίνεται από τις 8:00 ως 8:10, από την είσοδο του 

σχολείου, επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ιερισσού .  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

έγκαιρη πρωινή προσέλευση η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται στις 8:10, καθώς αμέσως 

ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία δεν πρέπει να διακόπτεται για κανέναν λόγο. Η 

έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που 

κάποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο 

συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του. Σε περίπτωση που η αργοπορία γίνεται κατ’ 

εξακολούθηση, ενημερώνονται οι γονείς /κηδεμόνες του.  Ο Διευθυντής είναι 

υποχρεωμένος για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρεί τις θύρες εισόδου και εξόδου 

του σχολείου κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Η κεντρική είσοδος 

θα κλείνει στις 8:15. 

1.2 Προσευχή 

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και 

του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο ή στο ισόγειο του σχολείου με ευθύνη των 

εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές/τριες έχουν 

δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των 

γονέων-κηδεμόνων, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο όσο αυτή διαρκεί και να 

σέβονται την ιερότητα της στιγμής. 

 

1.3 Αποχώρηση από το σχολείο 

Οι μαθητές/τριες δεν αποχωρούν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων 

χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου (π.χ. ασθένεια ή άλλο), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και 

φυσικά, αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης ή ο διευθυντής και αφού ο 

κηδεμόνας υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ευθύνη για την ασφάλεια των 

παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι 

γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να 

ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου σχετικά με τις μεταβολές του ωραρίου. 

Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρηση  τους, δε φεύγουν ποτέ 

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

 Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας των συνοδών οι μαθητές/τριες παραμένουν στο χώρο του 

διδακτηρίου υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού εφημερίας ή του/της εκπαιδευτικού της 

τάξης  και σε καμία περίπτωση δεν παραμένουν μόνοι τους στο προαύλιο. Από το χώρο του 

διδακτηρίου θα γίνεται η παραλαβή τους από τους γονείς – κηδεμόνες. Οι συνοδοί 

οφείλουν να ενημερώσουν τηλεφωνικά τον Διευθυντή για το λόγο της αργοπορίας τους.  

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να 

προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, και θα πρέπει να περιμένουν έξω από την 
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είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των 

μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το 

μάθημα.  

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται ως εξής: Όλοι οι μαθητές/τριες 

αναχωρούν από την έξοδο επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, στο τέλος του εξαώρου στις 

13:30.  

Είναι σημαντικό οι γονείς- κηδεμόνες ,να επιστήσουν την προσοχή των παιδιών στο να 

φεύγουν από το σχολείο, μόνο εφόσον δουν τον δικό τους άνθρωπο που θα τα παραλάβει. 

Απαγορεύεται άλλο πρόσωπο, πέρα των όσων έχουν δηλώσει, να παραλάβει το παιδί. Όταν 

υπάρχει λόγος να γίνει αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν νωρίτερα, τηλεφωνικά. 

Οι γονείς-κηδεμόνες υπογράφουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνουν αν θα 

συνοδεύουν ή όχι τα παιδιά τους. 

1.4 Διάλειμμα 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο 

που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Ο/η κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον 

αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των 

μαθητών/τριων στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Σε περίπτωση 

κακοκαιρίας ορίζεται ο χώρος παραμονής των μαθητών/τριών και αυτός είναι το ισόγειο 

του σχολείου(ο χώρος όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις). Κανένας και για κανένα 

λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, 

φαγητού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών 

αναγκών. Οι μαθητές/τριες παίζουν δημιουργικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα που 

πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στον/στην  εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που 

βρίσκεται στο προαύλιο. Ο καθένας μαθητής/τρια, στα διαλείμματα, είναι υποχρεωμένος 

/η να συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποδείξεις του/της εφημερεύοντος εκπαιδευτικού. 

Δεν επιτρέπεται το παιχνίδι με μπάλα στα διαλείμματα, παρά μόνο στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής, παρουσία εκπαιδευτικού. Κανένα παιδί δε φέρνει από το σπίτι του 

μπάλα. Το παιχνίδι με μπάλα θα γίνεται με τις μπάλες που διαθέτει το σχολείο. Η 

ταυτόχρονη συνύπαρξη στο διάλειμμα μαθητών διαφορετικών τάξεων, εγκυμονεί 

κινδύνους αν συνδυαστεί με χρήση μπάλας. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, 

προσέρχονται στην αίθουσα, χωρίς να τρέχουν ή να συνωστίζονται.  

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η 

διάρκειά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

       ΩΡΕΣ              ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

08.00 ́- 08.10 ́           10 ́                   Υποδοχή μαθητών/τριών  

08.15 ́- 09.40 ́           90 ́                   1η διδακτική περίοδος  

09.40 ́- 10.05 ́           25 ́                   Διάλειμμα  

10.05 ́- 11.35 ́           90 ́                   2η διδακτική περίοδος  
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11.35 ́- 12.00 ́           25 ́                   Διάλειμμα  

12.00 ́- 13.30 ́           90 ́                  3η διδακτική περίοδος  

   Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος 

1.5 Φοίτηση των μαθητών/τριών 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι τακτική, 

ενεργή και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει 

το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. 

Η φοίτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. 

Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Ιδίως τηρούν την ώρα 

έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, 

εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.). 

Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος 

(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο 

της προόδου των μαθητών/τριών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας 

βίας, κάθε απουσία καλό θα είναι να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που ένας μαθητής/τρια 

απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου για τον λόγο της απουσίας, 

ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη. 

Σε περίπτωση ασθενείας, κατά την επάνοδο του μαθητή/τριας στο Σχολείο, μετά από 

απουσία τριών (3) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. 

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη 

λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης ή το Διευθυντή. 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις 

αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση 

Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές/τριες  των Α’ και Δ΄ Τάξεων. Υπενθυμίζουμε την 

υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή στη Φυσική 

Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των 

μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Η εγκύκλιος που ισχύει αυτή τη στιγμή για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (με 

αρ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10- 8-2020) ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: 

Η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση 

των δύο γονέων του/της μαθητή/τριας. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα 

ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική 

μέριμνα. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί από 1 έως 21 Σεπτεμβρίου και ισχύει μόνο για το 

τρέχον σχολικό έτος. 
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Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει να 

περιφέρονται εντός ή εκτός σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά θα πρέπει 

να απασχολούνται μέσα στην τάξη, με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

 

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 

2.1 Συμπεριφορά μαθητών 

Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό 

κανονισμό του σχολείου, πάντα με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές :  

α) Από τους/τις εκπαιδευτικούς, των τάξεων οι οποίοι έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής 

διαχείρισης των μαθητών. Όταν μαθητές/τριες, επανειλημμένα, διαταράσσουν το ομαλό 

κλίμα της τάξης ή του σχολείου και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό σχολικό-διδακτικό 

έργο, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα και  θα γίνεται ενημέρωση των 

γονέων-κηδεμόνων τους.  

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

επιτρέπεται η άσκηση βίας. Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών είναι απαραίτητο να 

υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση, αλληλεγγύη και αποδοχή του άλλου. Η 

εμφάνιση των μαθητών/τριών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και ευπρεπής. 

Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον 

οφειλόμενο σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς τους, το συμμαθητή τους, τη σχολική 

περιουσία, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται από το 

Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όλα τα 

παραπάνω ενημερώνονται οπωσδήποτε οι γονείς - κηδεμόνες από το Διευθυντή του 

σχολείου.   

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

Δεν πρέπει να υφίσταται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας. Το σχολείο μας θεωρεί ότι η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης 

φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. 

Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η 

αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία 

του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. 

4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

4.1 Επισκέψεις – γιορτές-εξωδιδακτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

Οι ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεις-δραστηριότητες και η συμμετοχή σε 

καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη 

των δασκάλων αλλά και των ίδιων των μαθητών/τριών, διότι έτσι αυτοί/ές αισθάνονται 
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υπεύθυνοι/νες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους 

και το ταλέντο τους.  Οι εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην 

αποτελεσματική υλοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν 

από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι 

ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε 

περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το 

ωράριο διαμορφώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις των 

εθνικών γιορτών είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική και σε περίπτωση κωλύματος θα 

πρέπει να ενημερώνεται ο διευθυντής από τον γονέα - κηδεμόνα.   

Οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν  σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση που να επιτρέπουν ή όχι τη συμμετοχή των παιδιών τους στα παραπάνω. 

4.2 Εξωσχολικά υλικά 

Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή 

επικίνδυνα, έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα-παιχνίδια πάσης φύσεως ή άσεμνου περιεχομένου. 

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία, δεν επιτρέπεται για 

τους μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα 

παραδίδεται στον κηδεμόνα του/της  μαθητή/τριας. Επιτρέπονται μόνο τα εξωσχολικά 

υλικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) τα οποία λειτουργούν ως εποπτικά μέσα και αυτό σε 

συνεννόηση με το δάσκαλο της τάξης ή τον Διευθυντή. 

 

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των 

οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.   

5.1 Κανονισμοί σε σχέση με τους γονείς 

I. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή/τριας είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι 

κηδεμόνες του παιδιού τους, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το 

σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον/την κηδεμόνα. 

II. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν 

συχνά με τον Διευθυντή και με τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν 

με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν 

υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το παιδί τους και 

επηρεάζουν τη φοίτηση του/της στο σχολείο. 

III. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο 

μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να 

ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας-Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει 

να συνεργαστεί με το σχολείο. 

IV. Για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι 

απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη 
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νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα 

– Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται 

με προσοχή. 

V. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το 

παιδί/ά  του και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για 

θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του 

μαθητή/τριας στο σχολείο.  

 

5.2 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 

Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη 

συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το 

εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου 

των Διδασκόντων και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής 

λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον 

σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή 

και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι 

καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι 

κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη 

σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος 

αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. 

 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 

ευθύνης στους μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί 

και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής 

περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν 

να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του 

Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν 

τον/την μαθητή/τρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 

Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη 

συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον γονέα/κηδεμόνα του. 

6.1 Καθαριότητα του Σχολικού Χώρου 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου και ο Διευθυντής  ελέγχουν  την καθαριότητα των 

χώρων, η οποία προσφέρεται από την καθαρίστρια του σχολείου. Η καθαρίστρια 

υποχρεούνται να εκτελεί καθημερινά το έργο που της έχει ανατεθεί: 
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α) Σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει και απολυμαίνει όλους τους χώρους του σχολείου 

εσωτερικά και εξωτερικά, τη βιβλιοθήκη, το γραφείο του Δ/ντή, των εκπαιδευτικών, τις 

τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, την κουζίνα, την τραπεζαρία, το 

εργαστήριο Φυσικής & Χημείας, την αίθουσα Υπολογιστών, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις 

καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των εκπαιδευτικών, τα βιβλία, τους 

βιβλιοστάτες, τις ντουλάπες, τα τζάμια κ.λπ. 

β) Λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19, οι τουαλέτες και οι 

παραπάνω χώροι, καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά και σχολαστικά στο τέλος 

του διδακτικού ωραρίου. Επίσης καθαριότητα γίνεται για οποιοδήποτε λόγο αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. 

γ) Οι μαθητές/τριες  οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της 

αίθουσας στην οποία στεγάζεται το τμήμα τους, όπως και των κοινόχρηστων χώρων – 

διάδρομοι, αύλειος χώρος, τουαλέτες. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν 

είναι ευθύνη των μαθητών/τριών  του τμήματος δηλώνονται στη Διεύθυνση, η οποία είναι 

υποχρεωμένη να μεριμνήσει για την αποκατάστασή τους. 

6.2 Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου 

Νεοχωρίου συντάχθηκε σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ 

Β ́688/28-02-2018) Υ.Α. Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών 

Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων». Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι 

προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες της Σχολικής Μονάδας, απαντά στις τρέχουσες 

ανάγκες των χρηστών και μπορεί να ανανεωθεί μερικώς ή στο σύνολό του, κάθε φορά που 

οι συνθήκες το επιβάλλουν, όπως αυτές θα εκτιμώνται και θα αναλύονται από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων και την υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Ο Κανονισμός αναρτάται σε εμφανές σημείο της Σχολικής Βιβλιοθήκης, στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και αντίγραφό του διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας. Οι μαθητές, οι 

μαθήτριες και οι γονείς τους ενημερώνονται για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην αρχή 

κάθε σχολικής χρονιάς. Η ισχύουσα έκδοσή του εγκρίθηκε με την με αριθ. 15η/28-06-2021 

Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Ισχύς Εσωτερικού Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας είναι σύμφωνος με 

την κείμενη νομοθεσία και τα απορρέοντα εξ αυτής. Αν από το νόμο ή την εμπειρία 

εφαρμογής του προκύψει ανάγκη επανεξέτασής του, το σχολείο είναι υποχρεωμένο να 

προβεί στην τροποποίησή του. Ο παρών κανονισμός ισχύει από τη στιγμή που δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα του σχολείου και ισχύει για ένα σχολικό έτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 

Όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του ΕΟΔΥ και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. 

Για τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, λόγω COVID-19, λάβαμε υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του σχολείου (προαύλιο, αίθουσες, πλήθος μαθητών, κοινόχρηστοι χώροι 

κ.λπ.). Στόχος μας είναι η εύρυθμη λειτουργία με έμφαση στην υγεία των μαθητών/τριών 

μας, των οικογενειών τους καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

Αναλυτικά: 

Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές/τριες και το προσωπικό του 

σχολείου είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η μάσκα 

θα πρέπει να εφαρμόζεται πριν την είσοδο στο σχολείο. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του φαγητού δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση μάσκας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει συνωστισμός. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων κάνουν με τους μαθητές τους σύντομα «διαλείμματα 

μάσκας», όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Η χρήση των αυτοδιαγνωστικών tests πρέπει να γίνεται με σχολαστικότητα και με τη 

δέουσα προσοχή από τους γονείς/κηδεμόνες. Η δήλωση των αποτελεσμάτων καθώς και η 

έκδοση σχολικής κάρτας είναι υποχρεωτική.  

Τα παιδιά που εμφανίζουν ακόμη και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, 

δεν  προσέρχονται στο σχολείο. 

Πριν ξεκινήσουν τα παιδιά για το Σχολείο φροντίζουν να έχουν τα απαραίτητα στην τσάντα, 

ώστε να μη χρειαστεί να δανειστούν τίποτα. Δεν ανταλλάσσουν μολύβια, στυλό, γόμες, 

μαρκαδόρους και άλλα προσωπικά αντικείμενα. 

Τα κεράσματα σε ονομαστικές γιορτές, γενέθλια κ.ά. πρέπει να είναι ατομικά και 

συσκευασμένα. 

Έχουν γεμάτο παγούρι με νερό από το σπίτι. Δεν πίνουν από τις βρύσες, μόνο γεμίζουν τα 

παγούρια φροντίζοντας πάντα να μην ακουμπάει το στόμιο του μπουκαλιού με τη βρύση. 

Συστήνεται να έχουν μαζί τους απολυμαντικά μαντιλάκια για να καθαρίζουν τα προσωπικά 

τους αντικείμενα π.χ. χερούλια τσάντας, μολύβια κ.ά. καθώς επίσης να έχουν και δύο 

εφεδρικές μάσκες ώστε να τις αλλάζουν και να τις τοποθετούν σε σακουλάκι μετά από κάθε 

διάλειμμα. 

Για την καλύτερη διευθέτηση των ατομικών τους αντικειμένων στα διαλείμματα συστήνεται 

να χρησιμοποιούν ένα μικρό τσαντάκι στο οποίο θα διατηρούν με ασφάλεια όλα τα 

παραπάνω χωρίς να μπερδεύονται με άλλων παιδιών ή να έρχονται σε επαφή με διάφορες 

επιφάνειες. 
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Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται προσευχή των μαθητών και του 

διδακτικού προσωπικού ανά τάξη, στην κάθε αίθουσα, ξεχωριστά, με ευθύνη των 

εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Αποφασίστηκε για την αποφυγή του συνωστισμού, τα διαλείμματα να γίνονται σε 

προκαθορισμένους χώρους. 

Τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή τηρώντας τις αποστάσεις και κατευθύνονται σε 

συγκεκριμένο χώρο που τους έχουν υποδείξει οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. 

Οι θέσεις στην αίθουσα είναι καθορισμένες, σταθερές και με μέτωπο προς τον πίνακα. 

Κάθε φορά που μπαίνουν ή βγαίνουν από την αίθουσα χρησιμοποιούν αντισηπτικό ή 

πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό. 

Η είσοδος σε Γονείς/Κηδεμόνες, επισκέπτες και άλλα άτομα, σε όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας του Σχολείου, πραγματοποιείται μόνον για πολύ σοβαρό λόγο (π.χ. για να 

παραλάβουν παιδί που νιώθει αδιαθεσία ή τεχνικοί για επισκευές βλαβών). 

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, οι γονείς- κηδεμόνες-συνοδοί, μπορούν να απευθύνονται 

κατά την προσέλευση ή αποχώρηση στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στις εισόδους 

του Σχολείου. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Σχολείο ή να 

χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Στην προσέλευση και  αποχώρηση των μαθητών/τριών  από το σχολείο οι γονείς θα πρέπει 

να κρατούν τις αποστάσεις έξω από την πόρτα ώστε η αποχώρηση να γίνεται με τους 

κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται. Επίσης, να δίνουν προτεραιότητα στους γονείς της Α΄ 

τάξης. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όλα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ-4187-10-9-21-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-

ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-COVID19. 

Αγαπητοί γονείς, και φέτος θα συνεργαστούμε αρμονικά για το καλό των παιδιών μας. 

 

Ο Διευθυντής και το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου 

 

 

ΤΣΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                        1. ΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   
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Εγκρίνεται 

Η Συντονίστρια εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70  

1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
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