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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Σχολικό Έτος 2022-23) 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί ένα σύνολο όρων και 

κανόνων συμπεριφοράς, οι οποίοι αποτελούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του κα-

τάλληλου παιδαγωγικού και μαθησιακού κλίματος για να επιτευχθούν οι στόχοι και 

οι αξίες που το σχολείο θέλει να καλλιεργήσει.  

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπι-

φύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό 

του. 

Το Σχολείο αποτελεί μια Δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα η οποία στηρίζεται 

στη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά σε ένα κλίμα 

ειλικρίνειας, αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βα-

σίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία 

των δημόσιων Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνο-

ντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώ-

κεται: 



 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας.  

 Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερί-
ες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.  

 Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μά-

θησης και εργασίας.  

 

Λειτουργία του Σχολείου 

Ι. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

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

γκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμμα-

τισμένες ή έκτακτες αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της 

διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή 

διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

II. Προσέλευση στο σχολείο 

Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι 

τις 8:15.Μετά την πρωινή προσέλευση των μαθητών η εξώπορτα του σχολείου κλεί-

νει. Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη προσέλευση δημιουργεί προβλήματα στη 

σωστή ενημέρωση των μαθητών και δυσχεραίνει στη συνέχεια τη διδασκαλία. 

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των 

υπόλοιπων εργαζομένων στο Σχολείο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει 

να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πι-

θανότητας διασποράς του κορωνοϊού. 

 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 συ-

νεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

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

σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.  

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ, χυμού και αναψυκτικού στην αίθουσα 

διδασκαλίας. 

ΙV. 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 παιδί του ή να εγκρίνει την απο-

χώρησή του. Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πά-

ρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυν-

ση του Σχολείου. 

 V. Απουσίες μαθητών 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ο-

λοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχο-

λείο για την απουσία των παιδιών τους.  

VI. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 

 Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρό-

πων: 

 Ιστοσελίδας του Σχολείου. 

 Πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

 Ενημερωτικών σημειωμάτων για τη φοίτηση των μαθητών ή για άλλα θέμα-
ταμε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

 Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκ-
παιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων 

κ.λπ.  

 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.  

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες. 

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

 Ι. Φοίτηση: 

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

και υποχρέωσή τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστη-

ματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο 

το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους. Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων 

είναι αρμόδιοι για την ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων σχετικά με την ενημέρωση 

φοίτησης των μαθητών. 

 II. Σχολικοί χώροι 

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

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

μαθητές: 



 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσι-

κό περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.  

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

μοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.  

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 

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

λέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδε-

μόνα του. 

 III. Διάλειμμα 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύ-

λειο 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 τελευταί-

ος/α, αφού κλειδώσει την αίθουσα. 

 

IV. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

Η Διεύθυνση του σχολείου 

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκό-

ντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκο-

ντες, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών, την τήρηση της πει-

θαρχίας, την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου. Ενημερώνει τον 

Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών και  τη σχολική κοινότητα για την εκπαιδευτική 

νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολεί-

ου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και φροντίζει για την εξασφά-

λιση  παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων.  

Οι εκπαιδευτικοί 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός γιατί εκτός από τη διδασκαλία  

των μαθημάτων διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμά τους και με τη συμπεριφορά 

τουςσυμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολικού κλίματος που δημι-

ουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, δικαιοσύνης, σεβασμού, εμπιστοσύνης. 

Ειδικότερα: 

ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προ-

σωπικότητα τους. 

α-

θητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαι-

δευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολίες. 



α-

θώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. 

η-

τών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση 

τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους 

τους μαθητές. 

ή-

ξης των μαθημάτων. 

την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβό-

μενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρ-

φωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από 

το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

η-

τών με τους συναδέλφους τους, ιδίως αυτούς με τους οποίους διδάσκουν το ίδιο μά-

θημα στην ίδια τάξη ή το ίδιο μάθημα σε διαφορετικές τάξεις ή συναφή μαθήματα 

μνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμ-

φίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημε-

ρώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

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 στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε 

είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές: 

 Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, εποικο-
δομητικού σχολικού κλίματος. 

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομο-

θεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. 

 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 τμήμα-



τος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. 3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυ-

ντή/Διευθύντρια. 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυ-
χολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν 

τα παραπάνω βήματα. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέ-

χουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρα-

κωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθη-

ση. 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις ε-
κτός Σχολείου ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών και συ-

μπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.  

 Προστατεύουν τις υποδομές και τον εξοπλισμό του σχολείου κτηρίου. Αν 
προκαλέσουν εσκεμμένα κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή ενδεχομένως πρέπει να 

αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α. 

 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των μέ-

σων. 

 Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την 

πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται. 

 V. Άλλα θέματα 

Επισημαίνεται ότι: 

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

Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι κα-

ταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο 

αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση 

αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων. 

 Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων 
αξίας που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματοςείναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδι-

κασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Το Σχολείο, ως φο-

ρέας αγωγής, που προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό και αποτρέπει φαινόμενα βίας και 

εκφοβισμού, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να συνειδητο-

ποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύ-

νη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθη-

τή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την 

τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγω-

γικό έλεγχο. Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο 

αντιμετωπίζονται με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και αποτελούν αντικείμενο 



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

βουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας τον Σύλλογο Δι-

δασκόντων/ουσών και αν χρειαστεί με 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 μαθητή/τριας.  

VII.Σχολικές Δραστηριότητες 

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

όλων των μαθητών/ριών σε δραστηριότητες επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, 

αθλητικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός του Σχολείου, που στόχο έχουν τη σύνδεση 

σχολικής και κοινωνικής ζωής. 

Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους-Αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών  

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

τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του 

σχολικού χώρου. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και ακραία φυσικά φαι-

νόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση 

του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κα-

τά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σχεδίου διαφυγής. Σε καταστάσεις πανδημίας 

ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γο-

νείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες,οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακο-

λουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. 

ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουρ-

γία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Πολύ σημαντική θεωρείται η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία του 

Σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών, προκειμένου να παρακολου-

θούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση. Η θετική στάση 

των γονέων προς το Σχολείο και στους εκπαιδευτικούς ενισχύει την εμπιστοσύνη του 

μαθητή προς το Σχολείο.Η συνεργασία του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων με το σχο-

λείο πρέπει να γίνεται μέσα σε πνεύμα συνεργασίας με κύριο στόχο την επίτευξη του 

σχολικού έργου και την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.Ο Σύλλογος 

Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχο-

λικής Επιτροπής του Δήμου.Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβού-

λιο, στο οποίο συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 

ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίουτου Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, 

δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ένας εκπρόσωπος των μαθητικών 

κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. 

Τήρηση και Εφαρμογή του εσωτερικού σχολικού κανονισμού 



Η τήρηση του κοινά συμφωνημένου εσωτερικού κανονισμού από τους/τις μαθη-

τές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες αποτελεί προϋπόθεση της 

εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Σχολείου.Θέματα που ανακύπτουν και δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Δι-

ευθυντή/ρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδα-

γωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας.Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γο-

νείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους. 

 

Αθήνα, 12/10/22 

Η προσ. Διευθύντρια 

Αικ. Λουκίσσα 

 

 

 

 

 


