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1. Εισαγωγή 
Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου» υφίσταται υποχρεωτικά με το άρθρο 

37 του Ν.4692/2020 σε κάθε σχολική μονάδα και επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις 

συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του 

σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική 

κοινότητα(μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/ 

κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη 

λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και 

είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της 

τοπικής σχολικής και ευρύτερης   κοινότητας. 

 

1.1 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, των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει 

εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, που έχει την παιδαγωγική 

ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Μαγνησίας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε  

όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στην ιστοσελίδα του 

Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις 

μαθητές/τριες του Σχολείου. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας 

κοινότητας, της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των 

μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος. 

 

1.2 Το όραμα του σχολείου μας 

Το όραμα και ο στόχος των μελών της Σχολικής Κοινότητας του 12ου Δημοτικού Σχολείου είναι 

η δημιουργία μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας που να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές 

ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον/την μαθητή/τρια στο επίκεντρο των αλλαγών και 
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σκοπεύοντας στη συνολική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σεβόμενοι την 

ιστορία και την παράδοση της πατρίδας μας. 

Στόχος μας είναι η δημιουργία και διατήρηση: 

Ενός δημοκρατικού πλαισίου/κλίματος μέσα στο οποίο το Σχολείο θα επιδιώκει την επίτευξη 

των σκοπών της δημόσιας εκπαίδευσης, την καλλιέργεια και εφαρμογή του σεβασμού των 

δημοκρατικών αρχών, την εξωστρέφεια, τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, την ευαισθησία για το περιβάλλον και την αειφορία, τη βιωματικότητα, 

την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, τη συνεργατικότητα, την αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα. 

Ενός ενταξιακού Σχολείου με προοπτικές σταδιακής εφαρμογής της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, που θα αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των παιδιών. Για το σκοπό αυτό δίνουμε έμφαση στην 

ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών ανεξαιρέτως σε όλες τις δραστηριότητες, μέσα και έξω από τη 

σχολική αίθουσα, καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των μαθητών στο μέγιστο βαθμό.  

Ενός σύγχρονου, ψηφιακού Σχολείου με αναβαθμισμένα στοιχεία υλικοτεχνικής υποδομής και 

εποπτικών μέσων, που συμβαδίζει αρμονικά με τις κλασικές μορφές της προφορικότητας και της 

εγγραμματοσύνης. 

Ενός ασφαλούς, υγιεινού και καλαίσθητου εκπαιδευτικού-εργασιακού χώρου, αξιοποιώντας 

στοιχεία του κλάδου της «Χωροπαιδαγωγικής», η οποία αναδεικνύει το σχολικό χώρο ως ένα 

ανθρωπογενές περιβάλλον που αντανακλά ανθρωπιστικές αξίες και μοντέλα συμπεριφοράς και με 

ιδιότητες και τις δυνατότητες που παρέχει, επιδρά στις διεργασίες απόκτησης δεξιοτήτων, στη 

διαμόρφωση της συμπεριφορά και γενικά στη διαδικασία ωρίμασης του παιδιού.        

 

 

1.3 Στόχοι και βασικές αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να 

διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, 

μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες 

βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών. 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά 

τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες 

έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες 

ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η 
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ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο 

σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της 

υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας 

επιδιώκεται: 

 Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 

εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε 

μαθητή/τριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης 

και εργασίας. 

 

1.4 Ανθρώπινο δυναμικό – Κτηριακή υποδομή 

Το Σχολείο μας βρίσκεται στον κεντρικό αστικό ιστό της πόλης του Βόλου (Χάρτης Google) 

λειτουργεί ως 12/θέσιο σχολείο, έχοντες δύο τμήματα σε κάθε τάξη. Για κάθε τμήμα ορίζεται ο/η 

υπεύθυνος εκπαιδευτικός ΠΕ70 (δάσκαλος / δασκάλα) και διδάσκουν επίσης εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων, Το τρέχον διδακτικό έτος έχουν τοποθετεί και διδάσκουν στο Σχολείο μας τριάντα επτά 

(37) εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, εκ των οποίων τέσσερις (4) βρίσκονται σε μακροχρόνια 

άδεια. Ο αριθμός των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα είναι διακόσια τριάντα έξι (236). Επίσης, ως 

βοηθητικό προσωπικό εργάζονται δύο (2) καθαρίστριες, ένας (1) σχολικός φύλακας, τρεις (3) 

«εθελόντριες σχολικές τροχονόμοι» και μία (1) υπεύθυνη κυλικείου.  

Στο Σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης με υπεύθυνο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και 

Ε.Δ.Υ. 

Το διδακτήριο (ισόγειο και 1ος όροφος) έχει συνολική έκταση 2.000 τ.μ. περίπου και είναι κτισμένο σε 

οικόπεδο 3,5 στρ. περίπου. Διαθέτει: Γραφείο Δ/νσης, Γραφείο Εκπαιδευτικών, 12 αίθουσες 

διδασκαλίας, Αίθουσα Τμήματος Ένταξης, ΕΔΕΑΥ, Εργαστήριο Πληροφορικής, Αίθουσα Σχολικής 

βιβλιοθήκης, Αίθουσα εκδηλώσεων-Γυμναστήριο, Αίθουσα Εικαστικών, Αίθουσα Σίτισης, Κυλικείο, 

Γραφείο Σχολικού Φύλακα-Καθαριστριών, αποθήκη υλικών, αποθήκη καθαριστριών και 

λεβητοστάσιο. 

 

 

https://www.google.gr/maps/place/12ο+Δημοτικό+Σχολείο+Βόλου/@39.3679532,22.9577834,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe35cc377c302e928!8m2!3d39.3679531!4d22.9581183
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2. Λειτουργία του Σχολείου 
2.1 Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του 

ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η 

έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του 

ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για το σχολικό έτος 2021 – 2022 ισχύουν τροποιητικές 

προβλέψεις με Υπουργικές Αποφάσεις, λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού 

COVID-19. 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα: 

Πρόωρη υποδοχή μαθητών/Πρωινή Ζώνη: 07:00 – 07:15 (απαιτείται εγγραφή στο Ολοήμερο 

Πρόγραμμα) 

Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15. 

Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15. 

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο). Ειδικά για 

το σχολικό έτος 2021-2022,  η αποχώρηση γίνεται με διαφορά 5 λεπτών ανά τμήμα, λόγω αποφυγής 

συγχρωτισμού τόσο μαθητών όσο και γονέων κατά την παραλαβή των μαθητών/τριών. 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο) 

Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 

Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος, για το διδακτικό έτος 2021-2022 στις 15:00. 

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης 

από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.  Η τρίτη (3η) διδακτική ώρα του Ολοήμερου προγράμματος 

(15.10 – 16.00) προϋποθέτει την εγγραφή – δήλωση αναχώρησης τουλάχιστον 10 μαθητών/τριών. 
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2.2  Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/τριών 

      Πρωινή προσέλευση 

Η ώρα προσέλευσης-υποδοχής των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. Η έγκαιρη 

προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα, 

και αποτελούν, μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, το μηχανισμό εκείνο που 

προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου. 

Η ώρα προσέλευσης για την «Πρωινή Ζώνη» είναι 07:00 έως 07:15, με την προϋπόθεση 

εγγραφής σε αυτό δέκα (10) τουλάχιστον μαθητών/τριών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 

Ολοήμερο πρόγραμμα. 

Η προσέλευση των παιδιών γίνεται και από τις δύο εισόδους του προαύλιου χώρου των οδών 

Γ.Δήμου (κύρια χρησιμοποιούμενη πύλη) και Ι. Τσιμπούκη (πύλη ΒΔ προαύλιου χώρου – «πίσω 

αυλή»), χωρίς περιορισμούς τάξεων. 

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:20. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

προσέλευσης του/της μαθητή/τριας στο σχολείο, οι γονείς/κηδεμόνες επικοινωνούν με το Σχολείο, 

αιτιολογούν την αργοπορία και το παιδί εισέρχεται κανονικά στην αίθουσα. Εάν υπάρχει 

επαναλαμβανομένη καθυστέρηση προσέλευσης του/της μαθητή/τριας, τότε το Σχολείο επικοινωνεί 

με τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού για διερεύνηση των αιτιών. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, ο 

γονέας/κηδεμόνας με υπεύθυνη δήλωση αναφέρει την αιτία. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται 

σύσταση, αρχικά, στον γονέα/κηδεμόνα, ώστε να κατανοήσει την αναστάτωση που δημιουργείται 

στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος αλλά και τη συναισθηματική επιβάρυνση και αμηχανία στο ίδιο 

το παιδί. Εάν δε λυθεί το ζήτημα, μεταφέρεται το θέμα προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων για 

τη διευθέτησή του.  

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους/τις μαθητές/τριες στην 

είσοδο του Σχολείου και τους επιβλέπουν κατά την ώρα υποδοχής (08:00 – 08:15) και οι 

γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη του φύλακα 

της σχολικής μονάδας, κλείνουν οι είσοδοι του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης 

των μαθητών/τριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια εισόδου (για έκτακτους και σοβαρούς λόγους) 

στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 
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Έκτακτη αποχώρηση 

Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δε 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, ατύχημα, οικογενειακοί λόγοι), ενημερώνεται το Σχολείο και ο 

γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος προσέρχεται στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, 

αφού προηγουμένως συμπληρώσει και υπογράψει στο σχετικό Βιβλίο Πρόωρης Αναχώρησης, που 

τηρείται στο γραφείο της διεύθυνσης του Σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν αποχωρεί παιδί χωρίς 

συνοδεία, πριν τη λήξη του Ωρολόγιου προγράμματος. 

Αποχώρηση με τη λήξη του κανονικού και Ολοήμερου προγράμματος 

Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, περιμένουν τον 

γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Οι 

γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και 

παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία 

αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια των μαθητών/τριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που 

παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Προς αποφυγή συνωστισμού εντός και εκτός Σχολείου, τα 

παιδιά της Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξης αποχωρούν από την πύλη της οδού Τσιμπούκη και τα παιδιά των 

υπολοίπων τάξεων από την πύλη της οδού Γ.Δήμου. Τα αδέλφια διαφορετικών τάξεων έχουν τη 

δυνατότητα να αποχωρούν από την πύλη που θα επιλέξουν οι γονείς τους, συμπληρώνοντας το 

σχετικό έγγραφο.  

Όσοι από τους/τις μαθητές/τριες αποχωρούν χωρίς συνοδεία γονέων/κηδεμόνων, έχουν 

απαραίτητα μαζί τους την κάρτα εξόδου (την οποία έχουν προμηθευτεί από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου κατόπιν κατάθεσης σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους) και την 

επιδεικνύουν σε καθημερινή βάση. Επίσης, σε κάθε τμήμα βρίσκεται αναρτημένο το πλάνο 

αποχώρησης των παιδιών (συνοδεία ή μη, πύλη εξόδου, αδέλφια). 

 

2.3  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

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

του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή. Ειδικά για το 

σχολικό έτος 2021-2022, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 

διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να 

αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων. 



11 
 

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 ως προς τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον 

Πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου εκπαιδευτικών. 

 

2.4  Ε.Δ.Υ.  

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής  Υποστήριξης λειτουργεί στο Σχολείο μας τα τελευταία πέντε έτη. 

Αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της 

υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην 

οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες 

αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

για την εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία και έχουν στόχο τη διεπιστημονική 

ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών 

υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) 

οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης. 

Η Ε.Δ.Υ. αποτελείται από: 

 Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας 

 Τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής της σχολικής μονάδας του Τμήματος Ένταξης 

 Τον/την ψυχολόγο 

 Τον/την κοινωνική λειτουργό 

Η νόμιμη σύσταση των Ε.Δ.Υ., οι γενικές αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας, οι γενικές αρχές 

λειτουργίας, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των στελεχών εκπαίδευσης και των μελών 

καθορίζονται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (ΦΕΚ315/2014).  

 

2.5 Τμήμα Ένταξης  

 

Το τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο 

έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους/στις μαθητές/τριες με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα, σε 

ξεχωριστή αίθουσα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. 

Οι μαθητές/τριες φοιτούν για καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα με μέγιστο τις 15 

ώρες, ανάλογα με τη γνωμάτευση, τους στόχους του εξατομικευμένου προγράμματος και τον 

αριθμό των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το Τ.Ε. Οι μαθητές/τριες της Α΄ δημοτικού 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1-fek-systash-edeay
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παρακολουθούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από δημόσια 

διαγνωστική υπηρεσία, που προτείνει εξαρχής τη φοίτηση. Αλλιώς η παραπομπή εξετάζεται και 

προτείνεται στην οικογένεια μετά το τέλος του Α΄ τριμήνου. 

Ποιοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στο Τμήμα Ένταξης: 

Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές/τριες: 

Α) που έχουν γνωμάτευση από δημόσια διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. ΚΕΣΥ, 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ.Ν. Βόλου). 

Β) που δεν έχουν γνωμάτευση, αλλά έχει παρατηρηθεί από τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό 

της τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αξιολόγηση 

του/της μαθητή/τριας από τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγή και η σύμφωνη γνώμη της 

Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου.  

Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του 

απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων. 

 

2.6 Σχολική Βιβλιοθήκη   

Το Σχολείο μας υπάγεται στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημοτικών Σχολείων και διαθέτει 

οργανωμένη αίθουσα Βιβλιοθήκης όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα βιβλία του Σχολείου, το 

έντυπο και ψηφιακό εποπτικό υλικό και το αρχείο πολυμέσων του Σχολείου. Οι μαθητές και 

εκπαιδευτικοί μπορούν να δανείζονται βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Επίσης κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το χώρο για δραστηριότητες 

λογοτεχνικού ενδιαφέροντος και προαγωγής φιλαναγνωσίας. Κάθε σχολικό έτος ορίζεται υπεύθυνος/η 

εκπαιδευτικός της Βιβλιοθήκης, ο/η οποίος/α απασχολείται σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες της 

εβδομάδας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητούν από τον/την υπεύθυνο την αναζήτηση συγκεκριμένων 

τίτλων είτε διαθέσιμου εποπτικού υλικού.  Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας εμπλουτίζεται με νέους 

τίτλους βιβλίων από κρατικές επιχορηγήσεις, αγορές του Σχολείου, δωρεές των γονέων ή εξωσχολικών, 

εκθέσεις βιβλίων κ.ά. Η αίθουσα διαθέτει υπολογιστή, τηλεόραση και ηχητικό εξοπλισμό. Ο χώρος 

χρησιμοποιείται επίσης για τις ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας, των συναντήσεων του/της 

ψυχολόγου και του/της κοινωνικού/ής λειτουργού με παιδιά και γονείς. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

αναγράφονται οι κανόνες της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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2.7 Εργαστήριο Πληροφορικής 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης 

του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής (Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου 

Πληροφορικής και Εφαρμογών ΗΥ – ΣΕΠΕΗΥ), το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 εξειδικεύει και ρυθμίζει τις 

λεπτομέρειες που αφορούν στη χρήση του εξοπλισμού του  Εργαστηρίου Πληροφορικής του 12ου 

Δημοτικού Σχολείου Βόλου καθώς και στη συμπεριφορά των χρηστών τους. Οι μαθητές-χρήστες των 

Σχολικών Εργαστηρίων αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του Εργαστηρίου Πληροφορικής 

και υποχρεούνται να τον τηρούν. 

2.8 Σχολικές δραστηριότητες – εκδηλώσεις 

 

Σχολικές δράσεις στα πλαίσια της σχολικής ζωής 

Σχολικές δράσεις θεωρούνται όλες οι προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις του 

σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά 

τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, εντός ή/και εκτός του σχολείου και σε συνεργασία με άλλα 

σχολεία ή/και με άλλους φορείς (όπως Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικά 

δίκτυα, επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες 

κ.λπ.). 

Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δράσεις αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση συμμετοχής από τους γονείς/κηδεμόνες. Οι μαθητές που δεν 

παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται μετακίνηση, αποχωρούν από το σχολείο με 

συνοδεία των γονέων τους. 

Σχολικές εορτές 

Οι σχολικές εορτές αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συμμετοχή των 

μαθητών/τριών θεωρείται απαραίτητη για παιδαγωγικούς ρόλους: επίτευξη σκοπών της εκπαίδευσης, 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών, καλλιέργεια δεξιοτήτων και ομαδικότητας κ.ά. 

Πρόγραμμα Erasmus 

Το Σχολείο μας έχει λάβει την απόφαση να λάβει μέρος σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό προγράμματα 

Erasmus+ για την γνωριμία με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την κινητικότητα εκπαιδευτικών. Τα σχολικά έτη 2020-21 έως και 2023-24 συμμετέχει ως εταίρος στο 

πρόγραμμα: «Democracy is the best control and supervision» («Η δημοκρατία είναι ο καλύτερος 

έλεγχος και εποπτεία»), στο οποίο συμμετέχουν Σχολεία από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Ρουμανία 

και την Τουρκία. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIcnYyekZNdHRjMGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIcnYyekZNdHRjMGM/view?usp=sharing
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Εθελοντισμός 

Κατά καιρούς διεξάγονται προγράμματα εθελοντισμού κυρίως από το Σύλλογο Γονέων αλλά και από 

τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό με σκοπό την αναβάθμιση και των εξωραϊσμό των 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των επίπλων (π.χ. ανακατασκευή παλαιών καθισμάτων, 

τοιχογραφίες, ελαιοχρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων, ανακαίνιση χώρων άθλησης. Για το σκοπό 

αυτό συμμετείχε στη δράση LET'S DO IT GREECE. 

Ιστοσελίδα σχολείου 

Το Σχολείο διαθέτει και συντηρεί την επίσημη  ιστοσελίδα του (http://12dim-volou.mag.sch.gr/) όπου 

υπάρχουν χρηστικές πληροφορίες για την οργάνωση, λειτουργία, επικοινωνία και όπου αναρτώνται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις, διαγωνισμούς, 

κλπ. 

Κανάλι Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCbNt1u-QGuCvjc6vlX9QI9A) 

Το σχολείο διαθέτει το επίσημο  κανάλι του στο Youtube όπου αναρτώνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα βίντεο από εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. 

3.  Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
3.1 Φοίτηση 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται 

από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης, ο/η οποίος/α καταγράφει τις καθημερινές απουσίες 

και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ (myschool.sch.gr). 

 Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν, εξαιρουμένων των απροόπτων περιπτώσεων, να ενημερώνουν 

εγκαίρως για τυχόν απουσία του μαθητή ή της μαθήτριας. Προβλέπονται περιπτώσεις μαθητών/τριών 

των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο 

πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των 

μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της 

ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την 

βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει 

να είναι δημόσιοι φορείς.  

Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και 

την πρόοδο των μαθητών/τριών. Όταν ο/η μαθητής/τρια απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι 

γονείς/κηδεμόνες δεν επικοινωνούν με το σχολείο παρά τις ειδοποιήσεις, ακολουθούνται όσα 

προβλέπονται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογούν 

τις απουσίες: 

• με Υπεύθυνη Δήλωση για απουσία 1-2 ημερών 

https://letsdoitgreece.org/
http://12dim-volou.mag.sch.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCbNt1u-QGuCvjc6vlX9QI9A
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• με πιστοποιητικό γιατρού για απουσία μεγαλύτερη από 3 μέρες 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

από το μισό του διδακτικού έτους ο/η μαθητής/τρια μπορεί να προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του 

γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄ 10ήμερου του Ιουνίου ή του α΄ 15νθήμερου του 

Σεπτεμβρίου και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής. (Π.Δ.121/1995, Άρθρο 1). 

Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με την οικογένεια μαθητή/τριας μετά την απουσία δύο (2) 

ημερών (εάν δεν έχουν ήδη επικοινωνήσει οι γονείς με το Σχολείο) και σε κάθε περίπτωση φροντίζουν 

να ενημερώνουν τους γονείς των παιδιών που απουσιάζουν σχετικά με τη διδακτέα ύλη, σύμφωνα με 

τον προκαθορισμένο τρόπο επικοινωνίας που έχουν ορίσει στην αρχή της διδακτικής χρονιάς. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις 

αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας 

για τους μαθητές των τάξεων Α', και Δ' και παραδίνεται στον/στην αρμόδιο/α εκπαιδευτικό πριν την 

έναρξη του σχολικού έτους. 

3.2 Σχολικοί χώροι 

Η ποιότητα του χώρου στον οποίο διαδραματίζεται το εκπαιδευτικό έργο και η διαδικασία της 

μάθησης, θεωρείται από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Κοινός στόχος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και 

λοιπού προσωπικού είναι όλοι να αισθάνονται όμορφα και φιλόξενα στον σχολικό χώρο. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί φροντίζουν να δείχνουν έμπρακτα το 

σεβασμό τους προς το χώρο αυτό, όπου στεγάζονται, εργάζονται και δημιουργούν για αρκετές ώρες 

της ημέρας τους. Έτσι, όλα τα μέλη φροντίζουν να υπάρχει καλαισθησία και καθαριότητα στις τάξεις, 

στις αίθουσες, στο προαύλιο και σε ολόκληρο το σχολικό κτίριο, σεβόμενα πάντα τα περιουσιακά 

στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου.  

Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της 

απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα 

του ή τον ίδιο. 
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3.3 Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει 

καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός (λόγω covid-19)  και να μειώνεται η 

πιθανότητα ατυχημάτων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι 

παραμονής των μαθητών και μαθητριών εντός του διδακτηρίου. 

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

αφού κλειδώσει την αίθουσα και συνοδεύει τα παιδιά στο προαύλιο. Όταν χτυπήσει το κουδούνι για 

διάλειμμα οι μαθητές/τριες δε φεύγουν από την αίθουσα χωρίς την άδεια του/της εκπαιδευτικού. Ο/η 

εκπαιδευτικός είναι αυτός/ή που δίνει την άδεια για έξοδο από την αίθουσα, αφού υπενθυμίσει 

στους/στις μαθητές/τριες να πάρουν μαζί τους όσα χρειάζονται για το διάλειμμά τους, καθώς δεν 

επιτρέπεται η είσοδος κατά τη διάρκεια του διαλειμμάτων). Δεν επιτρέπεται η παραμονή των 

μαθητών/τριών στις αίθουσες, στους διαδρόμους, στα γραφεία του Σχολείου, ούτε η είσοδος στις 

αίθουσες διδασκαλίας. Εξαιρούνται περιπτώσεις ατυχημάτων, ασθένειας και ψυχολογικής κατάστασης, 

οι οποίες χρήζουν ειδικής φροντίδας. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος χαλάρωσης, παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και 

χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και 

οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 

αντιμετωπίζουν απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους/στις εφημερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικούς 

που βρίσκονται στο προαύλιο, οι οποίοι ενημερώνουν στη συνέχεια τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό του 

τμήματος. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα 

κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό από τον 

γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

Η εξυπηρέτηση από το κυλικείο του Σχολείου γίνεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και 

όχι μετά το κτύπημα του κουδουνιού για είσοδο στην τάξη. Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των 

μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά 

στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου 

φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανέναν λόγο. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους 

προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους/τις αναμένουν και τους/τις 

παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα 

διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
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3.4 Σχολικές εργασίες 

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική 

διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για 

μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα 

βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για την καθημερινή σχολική εργασία τους, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 

Το ζήτημα των κατ’ οίκον εργασιών διασαφηνίζεται με εγκυκλίους του Υ.ΠAI.Θ. Όταν 

ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης 

σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του/τις κάθε μαθητή/τριας. 

  Οι εργασίες βοηθούν τα παιδιά, μέσω της εξάσκησης να κατανοούν και να αποκτούν 

δεξιότητες, να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Ταυτόχρονα 

χρησιμεύουν ως εργαλείο για τον/την εκπαιδευτικό, με το οποίο ο/η τελευταίος/α  αφουγκράζεται τις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του/της και λειτουργούν ως μέσο αξιολόγησης. Οι κατ’ οίκον 

εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη.  Επισημαίνεται ότι οι 

φωτοτυπημένες εργασίες περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο 

τμήμα συνεργάζονται μεταξύ τους σχετικά με τον φόρτο των εργασιών που αναθέτουν ημερησίως στα 

παιδιά. 

Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το 

να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να μελετά αυτόνομα, 

όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες 

δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η 

εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη 

παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

 

3.5 Συμπεριφορά-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις 

3.5.1 Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι 

διοικητικός αλλά και επιστημονικός, παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Είναι ιδίως υπεύθυνος 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των 

εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των 

διδασκόντων. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου 

περιγράφονται και προβλέπονται αναλυτικά από την εκπαιδευτική νομοθεσία (ΦΕΚ1340/2002) και σε 

όποιες άλλες πηγές δικαίου αναφέρονται. 

 

 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/542-nomothesia-kathikontologio-dieyuhntes-ypodieyuhntes
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3.5.2 Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο-λειτούργημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 

περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η 

οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους 

αυτούς.  

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του Σχολείου και αποτελείται από 

τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη 

κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος, βρίσκεται σε 

νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα 

απόντα. 

Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της 

αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται 

με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου. Καταχωρούνται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου και 

υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και 

οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη 

εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των 

Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές. 

Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του διδακτικού προσωπικού και του Συλλόγου 

διδασκόντων περιγράφονται και προβλέπονται αναλυτικά από την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία 

(ΦΕΚ 1340/2002 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) και σε όποιες άλλες πηγές δικαίου αναφέρονται.   

 

3.5.3 Οι μαθητές/τριες 

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

 Αποφεύγουν την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική), για τις 

οποίες το Σχολείο μας επιδεικνύει μηδενική ανοχή. 

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

παρακάτω βήματα: 

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

2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον εφημερεύοντα. 

3. Απευθύνονται στον Διευθυντή, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικό 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 

σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

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

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/543-nomothesia-kathikontologio-didaktiko-prosvpiko-syllogos-didaskontvn
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καθημερινή εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το 

δικαίωμα των συμμαθητών/τριών για μάθηση. 

 Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά 

τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και 

πρόοδό τους 

 Προσφέρουν τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται και την παρέα μου στα μοναχικά παιδιά. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου και ιδιαίτερα των χώρων 

υγιεινής. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Επίσης, δεν 

καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία. Η προστασία του σχολικού 

κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Δεν καταστρέφουμε τον εξοπλισμό του 

σχολείου και δεν προκαλούμε ζημιές στο κτήριο. Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια 

προξενήσει με πρόθεση και κατ’ επανάληψη  τέτοιου είδους ζημιές, το κόστος της αποκατάστασής τους 

καλύπτεται από τους κηδεμόνες του. 

 Προσέχουν και δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία και τους χώρους του Σχολείου 

(θρανία, καρέκλες, πίνακες, τοίχους, κήπους κλπ.) 

 Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η 

ανακύκλωση υλικών. 

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

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, 

αφού ζητήσουν άδεια. 

 Καταναλώνουν κεράσματα συμμαθητών/τριών κατόπιν σύμφωνης γνώμης των γονέων.  

 

 Διατηρούν τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω στην τσάντα μου 

μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Σέβονται τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και αν βρω κάτι που δεν μου ανήκει, 

το παραδίδω στο δάσκαλό μου. 

 Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες – εκδηλώσεις του σχολείου 

 Για κανένα λόγο δεν εξέρχονται από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 Αν τους πλησιάσει άγνωστος στο προαύλιο ή έξω από το σχολείο ή στο δρόμο επιστροφής για το 

σπίτι μου, ενημερώνουν αμέσως κάποιον από τους/τις δασκάλους/ες του σχολείου και αν δεν υπάρχει, 

έναν ενήλικα που γνωρίζουν, και οπωσδήποτε τους γονείς τους. 
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3.5.3.1 Κανόνες καθημερινότητας  

1. Το πρωί στην αυλή 

 Φτάνοντας στο σχολείο αφήνουν την τσάντα στο καθορισμένο σημείο και περιμένουν στην 

αυλή. Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν περιμένουν ήσυχα και υπομονετικά στους 

κοινόχρηστους χώρους του ισογείου. 

 Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνουν στη σειρά του τμήματός μου για πρωινή προσευχή και 

είσοδο στην τάξη. 

2. Στην αίθουσα 

 Κάθονται στις θέσεις τους και ετοιμάζουν τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις. 

 Προσέχουν την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλούν τους/τις συμμαθητές/τριες τους. 

 Αν δεν καταλαβαίνουν κάτι, ζητούν το λόγο ευγενικά για να τους λυθεί η απορία. 

 Συνεργάζονται με τους συμμαθητές μου. Σέβονται και ενθαρρύνουν την προσπάθεια των 

συμμαθητών/τριών τους και γενικά συμπεριφέρονται στους άλλους όπως θέλουν να τους/τις 

συμπεριφέρονται κι εκείνοι. 

 Αν έχουν σοβαρό λόγο να βγουν έξω, ζητούν διακριτικά την άδεια. 

 Συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες της τάξης στις οποίες είναι μέλη, ακολουθώντας κανόνες 

ευγενής άμιλλας και όχι ανταγωνισμού με τις άλλες ομάδες. 

3. Στο διάλειμμα 

 Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνουν ήρεμα έξω παίρνοντας ότι τους χρειάζεται 

(χρήματα, φαγητό, νερό, κτλ.) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί. 

 Φροντίζουν αρχικά για τις σωματικές ανάγκες (νερό, φαγητό, τουαλέτα) και κατόπιν παίζουν, 

κάνουν βόλτα, συζητούν με άλλα παιδιά κτλ. 

 Την ώρα του διαλείμματος κινούνται και παίζουν στους χώρους που έχουν οριστεί. Προσέχουν 

ιδιαίτερα όταν τρέχουν, ελέγχοντας τυχόν εμπόδια που θα βρεθούν στη διαδρομή τους κι όταν 

κινούνται σε σκαλοπάτια, δίπλα από πόρτες που πιθανόν να ανοίξουν, στις γωνίες που δε βλέπουν εάν 

έρχεται κάποιος.  

 Δεν εισέρχονται στα παρτέρια για προστασία δική τους, των φυτών και του πολύτιμου γι αυτά 

εδάφους. 

 Παίζουν ήρεμα σεβόμενοι τους κανόνες, λύνουν τις όποιες διαφορές τους με συζήτηση και για 

οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνονται αποκλειστικά στους/στις εφημερεύοντες/ουσες και για 

κανένα λόγο δεν εισέρχονται στα γραφεία των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, χωρίς τη συνοδεία 

εκπαιδευτικού.  

 Επιλέγουν παιχνίδια που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους/τις ίδιους/ες και τα άλλα παιδιά. 

 Μπάλες και μπαλάκια, οποιαδήποτε μορφής, δεν επιτρέπονται. 

 Δεν πετούν, δεν εκσφενδονίζουν αντικείμενα, πέτρες, κλαδιά, μπουκάλια κτλ. 
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 Δεν πίνουν νερό κατευθείαν από τις βρύσες και χρησιμοποιούν τα μπουκάλια τους. 

 Πετούν τα σκουπίδια στους κάδους. 

 Εάν υπάρχουν νερά βροχής στο προαύλιο, προσέχουν ιδιαίτερα γιατί μπορεί να γλιστρήσουν, να 

χτυπήσουν και να λερωθούν.     

 Με το κτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, περιμένουν στον καθορισμένο χώρο τον/την 

εκπαιδευτικό που διδάσκει την επόμενη ώρα. 

4. Αποχώρηση παιδιών- Σχόλασμα 

 Ετοιμάζουν τις τσάντες τους και αφήνουν τα θρανία τους καθαρά. 

 Παίρνουν τα προσωπικά τους είδη (μπουφάν, μπλούζες, κτλ.) για τα οποία είναι υπεύθυνοι/ες. 

 Φροντίζουν να έχουν τσάντα για τη μεταφορά των «σχολικών γευμάτων». 

 Περιμένουν την άδεια του/της δασκάλου/ας για να αποχωρήσουν. 

Σε περίπτωσης καθυστερημένης προσέλευσης των συνοδών γονέων, περιμένουν στον χώρο που έχει 

οριστεί (διάδρομος/καναπές έξω από το γραφείο διεύθυνσης) συνοδευόμενοι/ες από τον/την 

εκπαιδευτικό της τελευταίας διδακτικής ώρας του τμήματος (εάν ο/η εκπαιδευτικός διδάσκει στο 

Ολοήμερο, παραμένω μαζί του/της) για την αναχώρηση,  μέχρι να έρθουν να με παραλάβουν οι δικοί 

μου άνθρωποι. 

5. Ολοήμερο Πρόγραμμα 

Τα παιδιά που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος 

(13.15΄) κατευθύνονται χωρίς συνοδεία στην αίθουσα σίτισης, όπου τους αναμένει ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός του ολοήμερου και αποθέτουν τα πράγματά τους με τάξη. 

Ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής (πλύσιμο χεριών, στρώσιμο ατομικής πετσέτας, κ.ά.) και ξεκινούν 

το γεύμα τους. Ακολουθούν τις συμβουλές των εκπαιδευτικών και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με 

τη διατροφική αγωγή και την υγιεινή διατροφή. Μετά το τέλος του γεύματος από όλα τα παιδιά, 

μεταφέρουν τα πράγματά τους στην αίθουσα διδασκαλίας και εξέρχονται στο προαύλιο για ξεκούραση, 

παιχνίδι και χαλάρωση. Τα μεγαλύτερα παιδιά προσέχουν και νοιάζονται ιδιαίτερα για τα μικρότερα, 

έτσι ώστε όλοι να περνούν ευχάριστα και φιλικά. Στις 14.15΄εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για 

μελέτη και προετοιμασία της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Κατά τη λήξη του προγράμματος, 

αποχωρούν με τάξη, συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτικό. 
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4. Παιδαγωγικός έλεγχος 
 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο δημοτικό σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια 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 οποιασδήποτε μορφής δεν επιτρέπονται. 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/τριες 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  μαθητή/τριας δεν 

εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα 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 αλλά και τις κείμενες εκπαιδευτικές νομοθετικές διατάξεις. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά  

των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου-

γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 

4.1 Πρωτόκολλο ενεργειών σε περίπτωση περιστατικών μη αποδεκτής συμπεριφοράς 

παιδιών 

Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται και εξετάζονται σε τέσσερα (4) επίπεδα: 

1. Εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα ή εφημερεύων/ουσα εκπαιδευτικός κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος  

2. Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός κάθε τμήματος (ΠΕ70/δάσκαλος/α) 

3. Διεύθυνση Σχολείου (Διευθυντής/ντρια – Υποδιευθυντής/ντρια) 

4. Σύλλογος Διδασκόντων – Ε.Δ.Υ. – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 

   Συγκεκριμένα: 

1. Εάν εκπαιδευτικός αντιληφθεί μη αποδεκτή συμπεριφορά παιδιού/ών, είτε δεχθεί ανάλογα 

παράπονα και επισημάνσεις παιδιών προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης 

του περιστατικού (βλ. 3.6.2 Αντιμετώπιση φαινομένου σχολικού εκφοβισμού/ατομικό επίπεδο). Εάν 

αδυνατεί να αντιμετωπίσει το περιστατικό και ανάλογα με τη σοβαρότητά του ζητά τη βοήθεια 
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επιπλέον εκπαιδευτικού. Εάν ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο/η υπεύθυνος τάξης, οφείλει να ενημερώσει 

τον/την υπεύθυνο εκπ/κό της τάξης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού. 

2. Ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε τμήματος τηρεί άτυπο βιβλίο-σημειωματάριο στο οποίο 

καταγράφει, σύμφωνα με την κρίση του, τα σοβαρά περιστατικά συμπεριφοράς των παιδιών του 

τμήματός του/της. Η τάξη αποτελεί τον κατ΄ εξοχήν χώρο στον οποίο καλλιεργούνται και 

αναπτύσσονται οι δεξιότητες συμπεριφοράς των παιδιών με βάση τις αρχές  της δημοκρατικής 

κοινωνίας και του αλληλοσεβασμού, μέσα από ομαδικές και ατομικές παιδαγωγικές δράσεις που 

υλοποιούνται από όλους τους/τις εκπαιδευτικούς του τμήματος (θέσπιση κανόνων-συμβολαίου στην 

αρχή της χρονιάς, συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, projects, σχετικές ενότητες γνωστικών 

αντικειμένων-μαθημάτων κ.ά.),. Ο/η  υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη φύση και τη 

σοβαρότητα του περιστατικού, την απαραίτητη διερεύνηση, την κρίση του, τις τυχόν δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 

 Θεωρεί το θέμα ως λήξαν – εσωτερική υπόθεση του τμήματος  

 Ενημερώνει τους γονείς των εμπλεκόμενων παιδιών   

 Ενημερώνει οπωσδήποτε τη Διεύθυνση του Σχολείο όταν το περιστατικό αφορά άσκηση 

σωματικής βίας, ανάρμοστης συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικό, μη αποδεκτή συμπεριφορά κατ’ 

επανάληψη και εμπλοκή παιδιών διαφορετικών τμημάτων 

 Ενημερώνει τη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητά την εμπλοκή και τη συμβολή στην επίλυση του 

θέματος 

3. Η Διεύθυνση του Σχολείου τηρεί άτυπο βιβλίο-σημειωματάριο (για ήπια περιστατικά) και επίσημο 

Βιβλίο -  Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής (για σοβαρά περιστατικά) στο οποία αναγράφονται με ευθύνη 

του Διευθυντή τα περιστατικά μη αποδεκτής συμπεριφοράς παιδιών σύμφωνα με την κρίση του. Η 

διεύθυνση, ύστερα από αίτημα του/της υπεύθυνου/νης εκπαιδευτικού τμήματος συμβάλλει στην 

επίλυση του ζητήματος και στην αλλαγή στάσης των παιδιών μέσα από κατάλληλες ενέργειες όπως: 

παρατηρήσεις, συστάσεις, επιπλήξεις, συζητήσεις – συνεντεύξεις παιδιών, ενημέρωση γονέων, 

συναντήσεις με γονείς και ενημερώνει το Σύλλογο διδασκόντων είτε οτιδήποτε άλλο κρίνει 

πρόσφορο.  

Εάν το θέμα-περιστατικό χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα κρίσιμο η Διεύθυνση συγκαλεί το Σύλλογο 

Διδασκόντων με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος. 

4. Η εμπλοκή και μόνο του Συλλόγου Διδασκόντων αναδεικνύει τη σοβαρότητα και την 

περιπλοκότητα του ζητήματος. Ο διευθυντής και ο/η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του τμήματος 

εισηγούνται το θέμα και τα μέλη του Συλλόγου ανταλλάσσουν απόψεις, προτάσεις, πρακτικές και 
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αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο Σύλλογος δύναται να ζητήσει τη συμβολή της Ε.Δ.Υ. και 

της Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου. 

 

4.2 Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένου σχολικού εκφοβισμού  

Κάθε μορφής σχολική βίας και εκφοβισμού 

εκλαμβάνεται ως μη αποδεκτή και αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Η σχολική μονάδα υιοθετεί και προάγει υγιή θετικά πρότυπα διαπροσωπικών σχέσεων 

και επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην άσκηση βίας και εκφοβισμού. 

Ενέργειες/δράσεις εκπαιδευτικών αντιμετώπισης και πρόληψης περιστατικών: 

Σε ατομικό επίπεδο 

 Οι παρόντες εκπαιδευτικοί επιλαμβάνονται του περιστατικού 

 Άμεση διακοπή της πράξης βίας 

 Αναφέρουμε στο παιδί που ασκεί βία «αυτό που είδαμε να συμβαίνει» 

 και του επισημαίνουμε ότι «αυτό είναι βία και δεν είναι αποδεκτή» 

 Απομακρύνουμε το παιδί με σκοπό να το ηρεμήσουμε κα να το καθησυχάσουμε 

 Συζητούμε με τυχόν παρατηρητές προς άντληση πληροφοριών 

 Συζητούμε ατομικά με το κάθε παιδί που έχει εμπλακεί 

 Συζητούμε ομαδικά με τα παιδιά που εμπλέκονται 

 Ενημερώνουμε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων που φοιτούν τα παιδιά 

 Συνεργασία εκπαιδευτικών με σκοπό τη συμβουλευτική παιδιών με Ε.Δ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ. και 

Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου. 

Σε επίπεδο τάξης 

 Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί συλλέγουν στοιχεία με περιστατικά στα οποία εμπλέκονται παιδιά 

της τάξης 

 Υλοποιούνται προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, αντιμετώπισης θυμού, ενσυναίσθησης κ.ά. 

 Εφαρμόζονται ομαδο-συνεργατικές μέθοδοι μάθησης με σκοπό την καλλιέργεια του ομαδικού 

πνεύματος 

 Διοργανώνονται θεματικές συναντήσεις με γονείς των παιδιών της τάξης με τη συμβολή των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

Σε επίπεδο Σχολείου – διεύθυνσης 

 Συλλογή στοιχείων επιβεβαιωμένων περιστατικών από το Διευθυντή 

 Διοργάνωση ειδικών συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων 

 Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με γονείς με τη συμβολή της ΕΔΕΑΥ, της 

Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου και εξωσχολικών φορέων και επιστημόνων 

https://kesy.mag.sch.gr/home/who/
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 Επίβλεψη των σχολικών χώρων, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν χώρους 

άσκησης σχολικής βίας και εκφοβισμού  

 

5. Επικοινωνία Σχολείου - οικογένειας 
Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δύο από τα πιο σημαντικά συστήματα στην ανάπτυξη 

του ανθρώπου.  Τα συστήματα αυτά αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν. Είναι σημαντικό για την 

ευημερία και την πρόοδο των παιδιών, γονείς και δάσκαλοι να μοιράζονται τη γνώση που κατέχουν ο 

καθένας από την πλευρά του.  Η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο μπορεί να γίνεται με τη μορφή 

του εθελοντισμού, της επικοινωνίας με τους δασκάλους και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, 

βοήθεια του παιδιού στις δραστηριότητες- εργασίες που δίνονται για το σπίτι και παρακολούθηση των 

διαφόρων σχολικών γεγονότων και συναντήσεων. Οι έρευνες έχουν δείξει τη σημασία της συμμετοχής 

των γονιών στα σχολικά αποτελέσματα των παιδιών και πιο συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη η 

συμμετοχή των γονιών τόσο μεγαλύτερη η ακαδημαϊκή επιτυχία, η γλωσσική ανάπτυξη ή ακόμα με την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού. Η συνεργασία σχολείου-γονέων πρέπει να γίνεται σ’ ένα κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης για να είναι επωφελής για το παιδί. Γονείς και δάσκαλοι δεν πρέπει να 

περιορίζουν τη σχέση τους μόνο σε ενημέρωση για την επίδοση του παιδιού αλλά να είναι σχέση 

συνεργασίας και ανατροφοδότησης. 

Στο πρακτικό μέρος οι γονείς:  

 Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς, καθώς και να ενημερώνουν το Σχολείο 

σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ή απουσίας του. 

 Ενημερώνουν έγκαιρα το Σχολείο σε περίπτωση που θα καθυστερήσουν να παραλάβουν το παιδί 

κατά την αποχώρηση. 

 Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες (έντυπες ή μέσω email) ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα 

παιδιά τους ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στέλνει το Σχολείο, ώστε να ενημερώνονται 

για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 

 Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη 

Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/ριες. 

 Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα 

που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως: θέματα υγείας (π.χ. αλλεργίες), ειδικές 

εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης, τα οποία 

μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη 

συνδρομή του σχολείου. 

 Συμπληρώνουν και καταθέτουν το σχετικό έντυπο που αφορά την κατανάλωση κερασμάτων στο 

Σχολείο  
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 Συμπληρώνουν και καταθέτουν το σχετικό έντυπο που αφορά τη συναίνεσή τους στην ανάρτηση 

φωτογραφιών και βίντεο των τέκνων τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου και άλλες διαδικτυακές 

εφαρμογές πολυμέσων (π.χ. youtube). 

 Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός 

χώρος για τις συνεδριάσεις τους. Η παρουσία τρίτων επιτρέπεται κατόπιν σχετικής άδειας του 

διευθυντή ή του Συλλόγου διδασκόντων. 

 Είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευγενικοί όταν απευθύνονται σε παιδιά άλλων γονέων, στην 

περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στη μεταξύ τους σχέση, στη σχολική ζωή. Είναι προτιμότερο και 

αποτελεσματικότερο να ενημερώσουν το Σχολείο, το οποίο με τη σειρά του θα επιληφθεί του θέματος. 

 Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει 

έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.  

 Το σχολείο παρέχει βοήθεια σε θέματα μαθησιακά, συμπεριφοράς και σχέσεων στην οικογένεια ή 

στο σχολείο μέσω της ΕΔΕΑΥ (ψυχολόγος- κοινωνική λειτουργός-ειδική παιδαγωγός- δάσκαλος της 

τάξης με πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου). Η βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτημα-συγκατάθεση 

του γονέα και έγκριση από το Σύλλογο Διδασκόντων. 

 Φροντίζουν να συμμετέχουν στις δράσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

 

5.1 Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

 Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν 

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

 Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος 

ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.  

 Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση 

 Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. 

 Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική 

συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. 

 Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών. 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 
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Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να 

ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα 

τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών 

σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, εφόσον υπάρχει, και να ενημερώνονται υπεύθυνα και 

γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε 

οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες  έκτακτες 

περιπτώσεις. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με 

τη διδακτέα ύλη, με τον τρόπο που έχουν ορίσει και έχουν γνωστοποιήσει στην αρχή της σχολικής 

χρόνιας (π.χ. τηλεφωνικά, εγγράφως, email).  

 

5.2 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 

Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε 

αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των 

γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων 

του Σχολείου, αλλά και με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

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

και Κηδεμόνων των μαθητών. 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 εκπαιδευτικών και του Διευθυντή 

του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και 

εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή 

συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 
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6. Άλλα θέματα 
6.1 Προσωπικά δεδομένα 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών 

της   σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένωντης Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή 

συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των 

παιδιών τους. Για το λόγο αυτό στην αρχή κάθε σχολικού έτους δίνεται στους γονείς προς υπογραφή 

η σχετική βεβαίωση. 

 

6.2 Εμβολιασμός μαθητών/τριών 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα  

εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα 

δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το  

οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

6.3 Λειτουργία Κυλικείου  

Είναι ο χώρος εντός σχολικού συγκροτήµατος, στον οποίο προετοιµάζονται και διατίθενται ή απλά 

διατίθενται τρόφιµα, χυµοί, αφεψήµατα έτοιµα προς κατανάλωση από τους µαθητές, το προσωπικό και 

τους επισκέπτες του σχολείου. 

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στα 

Σχολικά Κυλικεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Επιτρεπόμενων προς πώληση προϊόντων), με στόχο την 

προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών/τριών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού 

σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής. Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και 

λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), 

γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, 

μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο κλπ.). 

 

6.4 Βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου 

6.4.1 Καθαρίστριες 

Η καθαριότητα των σχολείων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία τους, 

καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την διαφύλαξη της υγείας των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών. 

Είναι προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμου Βόλου) υπεύθυνες για τη σχολαστική καθαριότητα 

και υγιεινή όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Σχολείου, σύμφωνα με το ωράριο για το 

οποίο έχουν προσληφθεί. 
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Τονίζεται ότι οι καθαρίστριες υποχρεούνται να περιορίζονται μόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων 

τους και να μην εμπλέκονται με κανένα τρόπο στις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές διαδικασίες. 

Συνεργάζονται αρμονικά με τον Διευθυντή και τους/τις εκπαιδευτικούς του Σχολείου. 

 

6.4.2 Σχολικοί τροχονόμοι 

Για την οδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους προς και από το Σχολείο 

μας απασχολούνται τρεις (3) σχολικές τροχονόμοι, στις τρεις διαβάσεις (χωρίς φωτεινό σηματοδότη) 

των οδών Γ. Δήμου (2) και Τσιμπούκη (1). 

Το ωράριό τους ορίζεται ως εξής: 

7.45΄- 8.30΄  και για τις τρεις διαβάσεις  

13.00΄- 13.30΄ και για τις τρεις διαβάσεις 

15.00΄ - 15.10΄ μόνο για τη μία διάβαση της οδού Γ. Δήμου 

Τα παραπάνω ωράρια δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, όταν 

τροποποιείται το Ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. εκδηλώσεις, εορτασμοί κλπ.). 

Επίσης, εκτάκτως και σύμφωνα με τις οδηγίες του διευθυντή, συνοδεύουν πεζοπόρες μετακινήσεις 

τμημάτων μαθητών κατά τις κοντινές διδακτικές επισκέψεις.   

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ο.Κ. ο/η σχολικός/ή τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε 

ορισμένο σημείο της οδού, διακόπτοντας τη ροή οχημάτων σε διατομή της οδού, όπου υπάρχει διάβαση 

πεζών. Προς το σκοπό αυτόν είναι εφοδιασμένος με φορητή πινακίδα STOP, την οποία εκτείνει 

κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Ο τροχονόμος αυτός φέρει αντανακλαστικό 

χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως 

των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη «σχολικός τροχονόμος». 

Τονίζεται ότι οι σχολικές τροχονόμοι υποχρεούνται να περιορίζονται μόνο στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και να μην εμπλέκονται με κανένα τρόπο στις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

διαδικασίες. 

Συνεργάζονται αρμονικά με τον Διευθυντή και τους/τις εκπαιδευτικούς του Σχολείου. 

 

6.4.3 Σχολικός φύλακας 

Ο Σχολικός φύλακας είναι προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμου Βόλου) και ο ρόλος του είναι:  

Ο ρόλος του φύλακα σχολικού κτιρίου είναι: 

- η επιτήρηση 

- η διαπίστωση της καλής κατάστασης και 

- η μέριμνα για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του σχολικού κτιρίου και των γύρω υπαίθριων 

κοινόχρηστων χώρων του, από φθορές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από εξωσχολικά και μη 
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εξωσχολικά άτομα, με στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. 

Στο Σχολείο μας ο σχολικός φύλακας απασχολείται σε πρωινή βάρδια και τα καθήκοντά του 

ρυθμίζονται και προβλέπονται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (Αρ.Πρωτ.41159/03-08-

2007/ΥΠ.ΕΣ.). 

 

6.5 Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν: 

 Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων με τρεις (3) εκπροσώπους 

 Δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου Βόλου και 

 Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  

Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που 

αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην 

ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της 

υλικοτεχνικής υποδομής. 

Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (20 μήνες και 

εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και οι αρμοδιότητές του 

ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 107/Ν.4823/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/1932-kathikontologio-fylakwn-scholikwn-ktiriwn
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/1932-kathikontologio-fylakwn-scholikwn-ktiriwn
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7. Πολιτική του Σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους 
7.1 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 

συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και 

δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι 

των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το 

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις 

ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση 

των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τους 

βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/τριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά 

παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν 

ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων ο Διευθυντής, οι 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες,  οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν 

ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο 

Πολιτικής Προστασίας, κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των 

μελών της. 

7.2 Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ος 

Κύριος Χώρος 

συγκέντρωσης 

2ος 

Εναλλακτικός 

χώρος συγκέντρωσης 
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7.2 Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής 

και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. Για τις ανάγκες του Σχεδίου εκκένωσης κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας διαθέτει ένα μόνιμο αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 12, ανεξάρτητα από το τμήμα το 

οποίο φιλοξενεί κάθε χρονιά. Ο αριθμός βρίσκεται με κόκκινη ταμπέλα στην πόρτα και το εσωτερικό 

της αίθουσας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

8. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης 

της εφαρμογής του 
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου 

(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό 

προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της 

εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να 

οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και τη Συντονίστρια εκπαιδευτικού 

έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε 

πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον 

κανονισμό του σχολείου. 

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 εκπαίδευση. 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 να 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 όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή 

διαθέσιμος σε όλους. 

Ημερομηνία 19/1/2022                                                                                    Ο Διευθυντής του Σχολείου  

                                                                                                                                  Πούλιος Γεώργιος 
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Εγκρίνεται 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

 

 

 

 

 

 

Δρ. Φακίδου Αναστασία 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μαγνησίας 

 

 

 

 

Δρ. Πολύζος Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας 

Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης 

 

Κατά τη διάρκεια κανονικού Προγράμματος (8.15΄- 13.15΄) 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

 (χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι τέσσερις/4 θύρες του κτιρίου) 

 

Ισόγειο Κεντρική έξοδος (οδός Κύπρου): Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:  

Αίθ.Διδ.1,  2,  3  

Ισόγειο νότια έξοδος (οδός Τσιμπούκη): Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Βιβλιοθήκη, Αίθ.Διδ.4,Εικαστικών,Αίθ.Διδ.5, 6    

Ισόγειο βόρεια έξοδος (οδός Γ.Δήμου): Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

 Αίθ.διδ.7  Αίθουσα Προβολών, Αίθ.Διδ.8 

Ισόγειο δυτική έξοδος (Πίσω προαύλιο): Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Τμήμα Ένταξης, Τμήμα Πληροφορικής, Αίθ.Διδ.9, 10, 11, 12 

 

Γυμναστήριο/αίθουσα εκδηλώσεων 

Εκκενώνεται από τις μπαλκονόπορτες και την γκαραζόπορτα εντός του χώρου  

1ος Όροφος: 

 Εκκενώνεται και χρησιμοποιούνται οι σκάλες, ταυτόχρονα, με την ακόλουθη σειρά: 

κεντρική σκάλα:  

Τμήμα Ένταξης, Τμήμα Πληροφορικής, Αίθ.διδ.9, 10, 11, 12 

βόρεια σκάλα (Γ.Δήμου): 

Αίθ.Διδ.7, Αίθουσα Προβολών, Αίθ.Διδ.8 

νότια σκάλα (Τσιμπούκη): 

Εικαστικών, Αίθ.Διδ.5, 6    

Όταν είναι ώρα διαλείμματος και τα παιδιά βρίσκονται στους διαδρόμους: 

Οδηγούνται από τους εφημερεύοντες στις πλησιέστερες εξόδους με τάξη. 

(χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι τέσσερις/4 εξωτερικές θύρες του κτιρίου) 

 

Κατά την ώρα λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 

Ισόγειο βόρεια είσοδος-έξοδος (Γ.Δήμου): Τμήμα Ολοήμερου Σχολείου (κατά την ώρα σίτισης) 

 

Ισόγειο Κεντρική είσοδος-έξοδος (Κύπρου): Τμήμα Ολοήμερου Σχολείο (κατά την ώρα Μελέτης) 

 

Εάν δεν είναι διαθέσιμες όλες οι έξοδοι, 

 η αποχώρηση γίνεται από τις πλησιέστερες διαθέσιμες εξόδους με την ακόλουθη σειρά: 

Γυμναστήριο/Αιθ. Εκδηλώσεων, Αίθ.Διδ.1, 2, 3, 4, Βιβλιοθήκη, Αίθ.5, 6, Εικαστικών, Αίθ.Διδ.7, 8,  Προβολών, ΤΜΗΜΑ 

Τμήμα Ένταξης, Πληροφορικής, Αίθ.Διδ.9, 10, 11, 12 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Κανονισμός Σχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης 12ου Δ.Σ. Βόλου 

1. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια. Ο 

δανεισμός, πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία και την επίβλεψη   του/της υπεύθυνου/ης 

της Σχολικής Βιβλιοθήκης στις ώρες που έχουν προκαθοριστεί. 

2. Μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης, τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών 

και ροφημάτων, εκτός νερού. Απαραίτητος επίσης είναι και ο σεβασμός στο υλικό της 

Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ.).  

3. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα και για δανεισμό. Οι χρήστες δεν 

ξαναβάζουν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα παραδίδουν στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. Δεν 

επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού, αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία 

δανεισμού από τον/την  υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης. 

4. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της. 

5. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν ένα βιβλίο κάθε φορά για διάστημα που καθορίζεται από 

τον υπεύθυνο. 

6. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μια μόνο φορά για 

επιπλέον επτά (7) ημέρες. Για την ανανέωση ο χρήστης υποχρεούται να τη ζητάει προσωπικά.  

7. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα 

βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή επιστρέφει υλικό κατεστραμμένο, υποχρεούται 

να το αντικαταστήσει.  

8. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με βιβλία δεν έχουν το δικαίωμα δανεισμού δεύτερου 

βιβλίου ταυτόχρονα. 

9. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του (δεν επιτρέπεται να το δώσει σε άλλους) και επιστρέφει 

το βιβλίο ο ίδιος στο υπεύθυνο, εκτός και αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.  

10. Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται συγκεκριμένες μέρες και ώρες για κάθε τμήμα. Η επιστροφή 

δε αυτών πραγματοποιείται καθημερινά παραδίδοντάς τα στον/στην  υπεύθυνο/η της 

Βιβλιοθήκης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής 

 και Εφαρμογών ΗΥ 12ου Δ.Σ. Βόλου 

Συμπεριφορά χρηστών εργαστηρίου 

1. Στους χώρους των εργαστηρίων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κάθε είδους πόσιμου καθώς και 

κάθε είδους φαγώσιμου. 

2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να παραμείνουν οι μαθητές στο εργαστήριο (π.χ. για την 

ολοκλήρωση κάποιας εργαστηριακής άσκησης) ο δάσκαλος οφείλει να παραμείνει και αυτός στο χώρο 

του εργαστηρίου. 

3. Οι μαθητές οφείλουν να κάθονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στις ίδιες θέσεις 

εργασίας που τους έχει υποδείξει ο δάσκαλός τους, σύμφωνα με το πλάνο που καταρτίζεται. 

4. Κάθε χρήστης, μετά το πέρας του μαθήματος, πρέπει να αφήνει τη θέση εργασίας καθαρή και 

ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά. 

5. Οι μαθητές, με την είσοδο τους στο εργαστήριο, αναφέρουν αμέσως στον δάσκαλο οποιαδήποτε 

ζημιά παρατηρούν στους Η/Υ που χρησιμοποιούν. 

6. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε άλλο σημείο εντός του 

εργαστηρίου, πολύ δε περισσότερο εκτός του εργαστηρίου. 

7. Μετά το πέρας της χρήσης των μαθημάτων, με ευθύνη του δασκάλου, το εργαστήριο κλειδώνει. 

 

Χρήση Η/Υ και άλλου εξοπλισμού Πληροφορικής 
8. Δεν επιτρέπεται η χρήση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (CD, DVD , USB sticks) χωρίς 

την άδεια του δασκάλου. 

9. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Η/Υ για παιχνίδια (Computer Games) και για συνομιλίες (chat, irc, 

Facebook κ.α) εκτός αν δοθεί ανάλογη οδηγία από τον δάσκαλο. 

10. Η ακρόαση μουσικής ή άλλου ήχου που παράγεται είτε από τα ηχεία του υπολογιστή είτε από 

άλλη συσκευή επιτρέπεται μόνο όταν δοθεί κατάλληλη οδηγία από τον διδάσκοντα. Ακόμη και σε αυτή 

την περίπτωση η ένταση του ήχου θα πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργεί όχληση στους 

υπόλοιπους χρήστες. 

11. Οι χρήστες απαγορεύεται να εγκαθιστούν οποιαδήποτε λογισμικό (εφαρμογές, βοηθητικά 

προγράμματα, παιχνίδια κλπ) εκτός αν τους δοθεί ανάλογη οδηγία από τον δάσκαλο. 

12. Δεν επιτρέπεται η απεγκατάσταση λογισμικού ή διαγραφή – μετακίνηση αρχείων που υπάρχουν 

στους υπολογιστές. 

13. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ρυθμίσεων στους Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων και των 

αλλαγών στη θέση των εικονιδίων, στα χρώματα της οθόνης και στο υπόβαθρο (backgroud) της 

επιφάνειας εργασίας. 

14. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τον λογαριασμό student (χωρίς κωδικό) και αποθηκεύουν τις 

εργασίες τους στον φάκελο του τμήματός τους που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Ο λογαριασμός 

admin είναι κλειδωμένος με κωδικό και δε χρησιμοποιείται από τους μαθητές. 

 

Δανεισμός εξοπλισμού 
15. Σε περιπτώσεις προγραμμάτων, σεμιναρίων ή και έκτακτων συνθηκών (π.χ. καραντίνας λόγω 

Covid-19) υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού των φορητών συσκευών του εργαστηρίου (π.χ. laptop, 

tablet, headset, κάμερες) από εκπαιδευτικούς και γονείς. 

16. Οποιαδήποτε ζημιά στον δανειζόμενο εξοπλισμό του εργαστηρίου βαρύνει τους ίδιους και 

οφείλουν την άμεση αντικατάσταση του. 
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