
0 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΧΟΛΕΙΟ
Ελεούσας

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ)
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση)
Τηλέφωνο 2651061491
e-mail  mail@gym

eleous.ioa
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας
Υποδιευθυντής 
Πρόεδρος Συλλόγου 
Γονέων/Κηδεμόνων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: Γυμνάσιο 
Ελεούσας  

Διεύθυνση: Ελεούσα 
Ιωαννίνων  

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) 2014010 

Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) Λεωφ. Δημοκρατίας 1,
2651061491 Fax 2651063653

gym-
ioa.sch.gr 

Ιστοσελίδα http://gym
eleous.ioa.sch.gr/

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Πλακαλής Κωνσταντίνος
Βλάχας Χρήστος 

--- 

Ελεούσα 

, Ελεούσα 
2651063653 
http://gym-
eleous.ioa.sch.gr/ 

Πλακαλής Κωνσταντίνος 



2 
 

 

 

 Περιεχόμενα    

 Εισαγωγή ……………………… 3 

 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού ……………………… 3 

1 Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας …. 4 

2 Λειτουργία του Σχολείου ……………………… 4 

 I Διδακτικό ωράριο ……………………… 4 

 II Προσέλευση στο σχολείο ……………………… 5 

 III Παραμονή στο σχολείο ……………………… 5 

 IV Διάλειμμα ……………………… 5 

 V Αποχώρηση από το σχολείο ……………………… 6 

 VI Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου ……………………… 6 

 VII Απουσίες μαθητών ……………………… 6 

 VIII Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων …. 7 

3 Συμπεριφορά μαθητών/τριων – Παιδαγωγικός έλεγχος …. 7 

4 Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού …. 10 

5 Σχολικές εκδηλώσεις- δραστηριότητες ……………………… 10 

6 Συνεργασία σχολείου-Οικογένειας- Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων …. 12 

7 Ποιότητα του σχολικού χώρου ……………………… 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, 
Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση 
και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις 
αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και 
ευρύτερης κοινότητας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή 
σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του 
σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.  

 

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού 
συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου Ζίτσας (Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων την παρούσα χρονική στιγμή δεν δραστηριοποιείται). Επιπλέον, έχει 
εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με 
την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και 
αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και 
συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου. Η ακριβής 
τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων. Ο Κανονισμός 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον 
νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι 
ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις 
αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις 
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 
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1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας 

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που 
διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά 
με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της 
σχολικής κοινότητας. Ο κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική 
λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό και 
διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και 
αποτελεσματική λειτουργία του. Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων 
του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:  Η εξασφάλιση της σωματικής και 
συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της  σχολικής κοινότητας.  Η 
διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις 
ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.  Η θεμελίωση 
ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη 
συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Η διαμόρφωση κλίματος που 
στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε 
μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  Η δημιουργία 
εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και 
εργασίας. 

2. Λειτουργία του Σχολείου 

Ι. Διδακτικό ωράριο  

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος 
και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ. Η έναρξη 
των μαθημάτων είναι στις 08:15 και η λήξη στις 13:45, όταν υπάρχει 7ωρο και 
στις 13:00, όταν υπάρχει 6ωρο.  

Οι διδακτικές ώρες ορίζονται ως εξής: 

ΩΡΑΡΙΟ 
1η ώρα 8:15΄-9:00΄ 
2η ώρα 9:10΄-9:50΄ 
3η ώρα 10:00΄-10:40΄ 
4η ώρα 10:50΄-11:30΄ 
5η ώρα 11:35΄-12:15΄ 
6η ώρα 12:20΄-13:00΄ 
7η ώρα 13:05΄-13:45΄ 

Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 
30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 
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II. Προσέλευση στο σχολείο 

 

Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 8:15΄ π.μ. Η προσέλευση των 
μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη, δηλαδή πριν από το χτύπημα του 
κουδουνιού. 

Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι 
προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη 
διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της 
Διεύθυνσης. Εφόσον η καθυστέρηση της προσέλευσης κριθεί ότι είναι 
δικαιολογημένη και λάβουν άδεια από το διευθυντή μπορούν να εισέλθουν στην 
τάξη τους. Διαφορετικά παραμένουν σε χώρο έξω από το γραφείο του διευθυντή  
και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής 
ώρας. 

 

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο  

Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το 
κουδούνι. Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται 
η είσοδος σε κανέναν μαθητή. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. 
Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο 
σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα 
διδασκαλίας. Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο ή σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις για σχολικές δραστηριότητες με άδεια από τον/την 
εκπαιδευτικό. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην 
αίθουσα διδασκαλίας. 

IV. Διάλειμμα  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν 
στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας 
και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Με την 
ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α από 
την αίθουσα και φροντίζει ώστε να μείνουν μέσα μόνο οι επιμελητές. Σε περίπτωση 
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κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι 
χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, 
ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών 
(φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες  για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 
αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται 
εκεί. Απαγορεύεται η επίσκεψη στο κυλικείο του Λυκείου. 

 

V. Αποχώρηση από το σχολείο  

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη 
λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης 
κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο 
γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το μαθητή/τρια. 
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί 
του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του 
Σχολείου. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή/τριας από το 
σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. 

 

VI. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από 
τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για 
προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που 
προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, 
όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς 
τα γνωστικά αντικείμενα. 

 

VII. Απουσίες μαθητών  

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών 
ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να 
ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. Ο υπεύθυνος τμήματος 
ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή/τριας μόλις συμπληρωθούν 30 απουσίες. Σε 
ειδικές περιπτώσεις απουσίας (π.χ. λόγω covid-19 ή οτιδήποτε άλλο ορίζεται από τη 
σχετική νομοθεσία) οι απουσίες σημειώνονται, αλλά δεν καταχωρούνται. Επίσης σε 
οποιαδήποτε περίπτωση δεν βρίσκεται ο μαθητής/τρια στην αίθουσα σε ώρα 
μαθήματος σημειώνεται απουσία έστω και αν ο αυτός/ή βρίσκεται στο σχολείο (π.χ. 
απασχόληση από το Διευθυντή, συνεδρία με την ομάδα ΕΔΕΑΥ του σχολείου κτλ). Η 
απουσία αυτή φυσικά, αν είναι δικαιολογημένη, δεν καταχωρείται. 
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VIII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων  

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται με τους παρακάτω 
τρόπους:   

 Ιστοσελίδα του Σχολείου. 

 Ενημερωτικά σημειώματα ή/και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κλπ.   

 Ανακοινώσεις μέσω  e-mail 

 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 
 
 
 
 

1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Οι μαθητές/μαθήτριες  

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, 
σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους 
συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στη δική τους 
προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βία, λεκτική, σωματική, ψυχολογική 
ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:   

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

 Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία 
και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.   

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους 
δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.   

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 
συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.   

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.   
 Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση 

όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί 
από τον/την υπαίτιο/α.   
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 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση  ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των 
εκπαιδευτικών μέσων.   

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, 
ακολουθώντας διαδοχικά  τα παρακάτω βήματα:  
1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά 
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος  
3.  Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.  

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, 
ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και 
ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. 
Συμμετέχουν ενεργά στην  καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και 
δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των 
συμμαθητών/ριών για μάθηση.   

 Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου 
και ζητούν τη  βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και 
τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό 
τους. 

  Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω 
των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις 
εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και 
συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.  

 Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από 
την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται. 

 Η καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή θεωρείται σοβαρό 
παράπτωμα 

 Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε 
άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – 
απαγορεύεται. 

 Η χρήση μπάλας ποδοσφαίρου ή άλλου ομαδικού αθλήματος εκτός του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει για το 
διάλειμμα ή για τις κενές ώρες. 

 Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας γίνεται τροποποίηση στο 
πρόγραμμα όταν αυτό είναι δυνατό και σε κάθε περίπτωση οι μαθητές 
ακολουθούν τις οδηγίες της Διεύθυνσης. 

 To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 
είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των 
μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους 
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κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών 
παιδαγωγικών μέτρων. 

Ενημέρωση για ζητήματα υγείας 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση του Covid-19 και με βάση τις οδηγίες της 
πολιτείας θα πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω: 

1. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και 
στον προαύλιο χώρο του σχολείου για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
επισκέπτες. 

2. Αποφεύγεται με κάθε τρόπο ο συγχρωτισμός των μαθητών και για το λόγο 
αυτό τα διαλείμματα θα είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. 

3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 
αντισηπτικό διάλυμα. Επίσης, σε κάθε αίθουσα υπάρχει αλκοολούχο 
αντισηπτικό διάλυμα. 

4. Καλός αερισμός των αιθουσών με ευθύνη των επιμελητών και των 
καθηγητών και καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού 
σε επιφάνειες (φροντίδα καθαρίστριας). 

5.  Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων, όταν αυτό δεν 
είναι απολύτως απαραίτητο. 

6. Καλούνται να μην προσέρχονται στο σχολείο οι μαθητές που εμφανίζουν 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη covid-19. Οι γονείς που εντοπίζουν τέτοια 
πιθανά συμπτώματα στα παιδιά πρέπει να ειδοποιούν τηλεφωνικά τη 
διεύθυνση του σχολείου. 

7. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος covid-19 ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός 
τίθεται σε καραντίνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ακολουθεί 
ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος.   

8. Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως ορίζεται από την πολιτεία, 
μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, δεν προσέρχονται στο σχολείο 
και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης αν αυτό είναι δυνατό. 

 

 

Παιδαγωγικός έλεγχος  

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα 
χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:  
προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης , 
απαγόρευση της βίας, δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να 
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αποτρέπει τον εκφοβισμό,  καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας,  
προώθηση της συνεργατικής μάθησης,  σύνδεση του Σχολείου με την 
οικογενειακή ζωή , προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων. Αρκετές 
όμως είναι οι περιπτώσεις που οι μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές 
συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα θέματα μη 
αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν 
αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της 
τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή της σχολικής μονάδας, 
τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού 
Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 
του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το Σχολείο, 
ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να 
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 
Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την 
ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του 
Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της 
ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. Τα θέματα 
παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο σχολείο αντιμετωπίζονται 
με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 

2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
την πρόληψη ή και αντιμετώπιση 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.α. 

 

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου 
που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωή και γι’ αυτό υπάρχει 
στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά 
κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν 
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δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το 
Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, 
αθλητικές εκδηλώσεις.  

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι 
θρησκευτικές εορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές 
δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, επαγγελματικού 
προσανατολισμού και άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων θα πρέπει 
να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών υπό την 
εποπτεία πάντα των καθηγητών. 

Μέρος των δραστηριοτήτων είναι και οι σχολικές εκδρομές που είναι η 
οργανωμένη  από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους που βρίσκονται σε 
μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με χαρακτήρα 
κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Οι σχολικές 
εκδρομές εγκρίνονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών/τριων ή και 
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και κατά τα 
προβλεπόμενα από την εκπαιδευτική νομοθεσία. 

 Διακρίνονται σε : 

 Σχολικούς περιπάτους: Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
λειτουργίας του σχολείου, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά κατά 
έτος και δε γίνονται περισσότεροι από έναν (1) μέσα στον ίδιο μήνα. 

 Διδακτικές επισκέψεις: Διδακτικές επισκέψεις των μαθητών, διάρκειας μίας 
ή περισσότερων σχολικών ωρών, είναι δυνατό να γίνονται 
προγραμματισμένα σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής και 
πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ. 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές: Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή, 
χωρίς διανυκτέρευση, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και 
πολυήμερες εκδρομές όπως προβλέπεται. 

Για όλες τις εκδρομές και επισκέψεις απαιτείται έγγραφη συναίνεση του 
κηδεμόνα. Για τις διδακτικές επισκέψεις και τους περιπάτους χωρίς χρήση 
μεταφορικού μέσου σε περίπτωση μη συμμετοχής των μαθητών καταχωρούνται 
τόσες απουσίες όσες οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας 
ανεξάρτητα αν υπάρχει θετική ή αρνητική δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. 

Λόγω κορωνοϊού και όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα δεν 
πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σχολικά 
πρωταθλήματα. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι μπορούν να διεξάγονται 
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ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση όλων των 
προβλεπόμενων μέτρων. 

 

 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Σχέση σχολείου-γονέων/κηδεμόνων 

Το σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, συνεργάζεται μαζί τους για την επίτευξη των 
σκοπών του σχολείου. Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές τακτικά 
στη διάρκεια του σχολικού έτους. Φέτος λόγω της πανδημίας η δυνατότητα 
αυτή είναι περιορισμένη. Όταν υπάρχει ανάγκη το σχολείο επικοινωνεί 
τηλεφωνικά με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο. Οι γονείς υποχρεούνται να 
ενημερώσουν το σχολείο για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) 
στην οποία επιθυμούν να ενημερώνονται. 

Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με υπηρεσιακά σημειώματα, με αποστολή 
e-mail και από την ιστοσελίδα του σχολείου. 

Σχολικό Συμβούλιο  

Στο σχολείο μας, όπως σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό 
Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, ο 
εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών 
κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του 
Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας 
διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού 
περιβάλλοντος. 

 

 

5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ένας από τους στόχους του σχολείου μας είναι η καλλιέργεια της αίσθησης 
της ευθύνης στους μαθητές/τριες σε ότι αφορά στην ποιότητα του σχολικού 
χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου 
χώρου, της σχολικής περιουσίας κ.λ.π. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο 
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 μαθητή στην αντίληψη της 
απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής /τρια που προκαλεί φθορά στην 
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περιουσία του σχολείου ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη 
αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο. 

 

 

 

Αποδοχή Κανονισμού 
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις 

συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η 
ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η 
παρεχόμενη Παιδεία. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση 
όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής και η από μέρους τους συνειδητή 
αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους 
τηρήσουν. Το Σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή 
τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του κανονισμού, εφόσον το κρίνει 
επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του 
κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον κανονισμό, 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον διευθυντή του σχολείου και το 
Σύλλογο Διδασκόντων/σών, καθώς και από τον συντονιστή εκπαιδευτικού 
έργου, σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 


