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ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020-21 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 

Α.   Φοίτθςθ μακθτϊν- προςζλευςθ –παραμονι-αποχϊρθςθ 

Β.   Συμπεριφορά 

Γ.   Κινθτά τθλζφωνα – χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτο ςχολείο 

Δ. Ενθμζρωςθ για ηθτιματα υγείασ 

Ε.   Εκδρομζσ – Περίπατοι 

Σ. Ενθμζρωςθ γονζων – Συνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ 

Η.   Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

Θ. Πρόλθψθ φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Θ. Εκπαιδευτικοί  

Ι. Διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ 

 

 
Αντί προλόγου 

Η οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, το κλίμα μζςα και ζξω από τθν 

τάξθ, θ επικοινωνία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, θ δομι 

και θ λειτουργία τθσ ομάδασ ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο διαμορφϊνουν 

το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο ζχει ανάγκθ να ενταχκεί ο μακθτισ. Μορφζσ 
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ςυμπεριφοράσ, ςχολικζσ επιδόςεισ, κίνθτρα, αξίεσ, ςτάςεισ και νόρμεσ 

διαμορφϊνονται με βάςθ τθν ανάγκθ του μακθτι να βρίςκεται ςε 

αρμονία με τθν ομάδα και να ζχει τθν αποδοχι και τθν αναγνϊριςι τθσ. 

Είναι λοιπόν ςθμαντικότατο να διαμορφωκεί περιβάλλον κετικό.2. Στο 

πλαίςιο του ςχολείου οι ρόλοι μζςα ςτθν ομάδα πρζπει να 

κατανζμονται με βάςθ τισ επιδόςεισ, τισ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και 

τισ προςπάκειεσ τισ οποίεσ καταβάλλουν οι μακθτζσ. Τα ςτοιχεία αυτά 

πρζπει να αναγνωρίηονται και αυτά να προβάλλονται από το ςχολείο.3. 

Ζλλειμμα των μακθτϊν που ζχει προζλευςθ κοινωνικι ι οικονομικι ι 

φυςικι και ιδιαιτερότθτεσ με φυλετικό, κρθςκευτικό, γλωςςικό ι άλλο 

χαρακτιρα, μζςα ςτο ςχολείο και ςτισ μεταξφ των μελϊν του ςχζςεισ 

δεν πρζπει να αποτελοφν ςτοιχεία διάκριςθσ. 

 

Α.   Φοίτηςη μαθητών- προςζλευςη –παραμονή-αποχώρηςη 

1. Η προςζλευςθ των μακθτϊν /τριϊν ςτο ςχολείο πρζπει να γίνεται το 

αργότερο μζχρι τισ 8.12 λίγα λεπτά πριν τθν  ζναρξθ των μακθμάτων. 

Η τακτικι και ανελλιπισ φοίτθςθ αποτελοφν βαςικό ςτοιχείο τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ  .Όςοι προςζρχονται με κακυςτζρθςθ 

παραμζνουν μπροςτά ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ  και ειςζρχονται 

ςτθ τάξθ τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρζχουςασ διδακτικισ ϊρασ . 

Είναι κατανοθτό ότι κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ δθμιουργεί 

προβλιματα ςτθ ςωςτι ενθμζρωςθ των μακθτϊν /τριϊν και 

δυςχεραίνει ςτθ ςυνζχεια τθ διδαςκαλία. 

Η είςοδοσ ςτθν τάξθ μετά τθν κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ κατά τθν 1θ 

ϊρα επιτρζπεται μόνο  τθν ζγκριςθ τθσ Δ/ντριασ του Σχολείου μετά από 

τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ γονείσ που κα  εξθγεί το λόγο 

κακυςτζρθςθσ . 
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2.Οι γονείσ οφείλουν να ενθμερϊνουν άμεςα ςτο ςχολείο  ςτο 

τθλζφωνο 2265051202 για τυχόν απουςία του παιδιοφ τουσ κακϊσ και 

για τθν κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ. 

3. Το ςχολείο κα ενθμερϊνει τθλεφωνικά,  με αποςτολι sms ι με email 

για τθν απουςία μακθτϊν – τριϊν. 

4. Οι απουςίεσ των μακθτϊν για να χαρακτθριςτεί  θ φοίτθςθ επαρκισ 

είναι 114. Το πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ τθσ 

τάξθσ κα ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τισ απουςίεσ των παιδιϊν τουσ με 

emails. 

5. Οι μακθτζσ-τριεσ δεν επιτρζπεται να αποχωριςουν από το χϊρο του 

ςχολείου πριν τθ λιξθ των μακθμάτων χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί 

ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ ενθμερϊνεται ο γονζασ για να 

παραλάβει το παιδί του. 

6. Η ζξοδοσ του μακθτι από το ςχολικό χϊρο ι θ παραμονι του εκτόσ 

τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων χωρίσ 

άδεια είναι ςοβαρό παράπτωμα και ελζγχεται πεικαρχικά. 

7. Οι μακθτζσ –τριεσ οφείλουν να προςζρχονται άμεςα και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςτθν τάξθ μετά το τζλοσ του διαλείμματοσ. Χωρίσ άδεια 

κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ χρεϊνει το μακθτι με ωριαία απουςία. Αν 

το φαινόμενο επαναλαμβάνεται ςυχνά ο μακθτισ ελζγχεται 

πεικαρχικά. 

8. Οι γονείσ των μακθτϊν ζχουν τθν ευκφνθ για τθ παρακολοφκθςθ τθσ 

φοίτθςθσ και τθσ επίδοςθσ των παιδιϊν τουσ. Η επικοινωνία λόγω 

Covid-19 κα γίνεται με τθλζφωνο ι sms ι με email. 

 

Β.  υμπεριφορά 

1. Ο ςεβαςμόσ όλων προσ όλα τα μζλθ τθσ Σχολικισ Μονάδασ, μακθτζσ- 

τριεσ, Δ/ντρια, Εκπαιδευτικοφσ, γονείσ / κθδεμόνεσ είναι βαςικι 
προχπόκεςθ για τθ ςωςτι και αποδοτικι λειτουργία του Σχολείου. 
Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθ δθμιουργία κλίματοσ ςυνεργαςίασ, 
κατανόθςθσ και αλλθλοχποςτιριξθσ. 
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2. Κατά τθ διδαςκαλία οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςε ιρεμο 
κλίμα και να ςζβονται τα δικαιϊματα των ςυμμακθτϊν τουσ για 
μάκθςθ. 

3. Η κζςθ των μακθτϊν ορίηεται κυρίωσ από τον υπεφκυνο κακθγθτι 
και δεν γίνονται αλλαγζσ λόγω Covid-19. 

4. Στα διαλείμματα δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ να μζνουν ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ και κα πρζπει να προςζχουν το ςυγχρωτιςμό ςτο 
προαφλιο ι ςτο διάδρομο. 

5. Το ακλθτικό υλικό του Σχολείου χρθςιμοποιείται με προςοχι και 
πάντοτε με τθν επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ ΠΕ11. Οι μακθτζσ δε 
φζρνουν μαηί τουσ μπάλεσ από το ςπίτι τουσ. 

6. Κάκε είδουσ επικοινωνία με άτομα εξωςχολικοφ περιβάλλοντοσ 
περιμετρικά ι ςτθν είςοδο του ςχολείου δεν επιτρζπεται. 

7. Δεν επιτρζπεται θ παραγγελία και προμικεια αναψυκτικϊν και  
φαγθτοφ από εξωτερικοφσ διανομείσ. 

8. Δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα ςτουσ χϊρουσ του Σχολείου και 
ελζγχεται πεικαρχικά. 

 

Γ.  Χρήςη κινητών τηλεφώνων & ηλεκτρονικών ςυςκευών 

Η κατοχι και χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του 
ςχολείου (και ςτο προαφλιο) απαγορεφεται με βάςθ ζγγραφθ οδθγία 
του Υπουργείου Παιδείασ (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). 
Συγκεκριμζνα αναγράφεται: 

1. Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά 
τθλζφωνα εντόσ των ςχολικϊν χϊρων-κτθρίων και υπαίκριων χϊρων. 
2. Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ εκτόσ από τα 
κινθτά τθλζφωνα και οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι 
παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου εντόσ 
του ςχολικοφ χϊρου. Ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ που τουσ διακζτει το 
ςχολείο ςτο οποίο φοιτοφν, χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
διδακτικισ πράξθσ και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ γενικότερα και 
μόνο υπό τθν εποπτεία/επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ. 
Στθν περίπτωςθ που γίνει αντιλθπτό μακθτισ να ζχει ςτθν κατοχι του 
κινθτό, ο μακθτισ αποβάλλεται από το ςχολείο για μία θμζρα. 
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Η χριςθ θλεκτρονικισ ςυςκευισ μετάδοςθσ εικόνασ και ιχου (Η/Υ, 

tablet ι κινθτό τθλζφωνο) επιτρζπεται μόνο ςτον διδάςκοντα 

εκπαιδευτικό για τθν υποςτιριξθ του μακιματοσ του και τθσ εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. 

 

Δ.  Ηητήματα Τγείασ 

Σε καταςτάςεισ πανδθμίασ πρζπει να τθρείται ζνα πρωτόκολλο που ωσ 

ςτόχο ζχει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν 

αςφάλεια των μελϊν τθσ. Συγκεκριμζνα:  

1. Υποχρεωτικι θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (υφαςμάτινθσ ι απλισ 
χειρουργικισ) ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ για όλουσ, εκπαιδευτικοφσ, 
μακθτζσ και επιςκζπτεσ. Σε περίπτωςθ που μακθτισ δεν τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ, δεν του 
επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ ςχολικι τάξθ, λαμβάνει απουςία και 
παραμζνει ςε ειδικό χϊρο, με τιρθςθ όςο το δυνατόν επαρκοφσ 
απόςταςθσ και των λοιπϊν μζτρων προςταςίασ, μζχρι τθν παραλαβι 
του από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του. 
2. Αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ των μακθτϊν και για το λόγο αυτό τα 
διαλείμματα κα είναι διαφορετικά για κάκε τάξθ. 
3. Συχνόσ κακαριςμόσ των χεριϊν με χριςθ νεροφ και ςαπουνιοφ ι με 
αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα. Σε κάκε αίκουςα κα υπάρχει 
αλκοολοφχο διάλυμα. 
4. Καλόσ αεριςμόσ των αικουςϊν, κακαριότθτα χϊρων και τακτικι 
εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ. 
5. Αποφυγι επίςκεψθσ ςτο ςχολείο γονζων και κθδεμόνων όταν αυτό 
δεν είναι απολφτωσ απαραίτθτο. 
6. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίηουν πυρετό ι/και άλλα 
ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19 απαγορεφεται να 
προςζρχονται ςτο ςχολείο. Συςτινεται προσ τουσ γονείσ ο ζλεγχοσ των 
παιδιϊν για ενδεχόμενθ εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων (πικανϊσ και με 
κερμομζτρθςθ) πριν τθν αναχϊρθςι τουσ από το ςπίτι. 
7. Στθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ COVID-19 ο μακθτισ ι ο 
εκπαιδευτικόσ τίκεται ςε καραντίνα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ 
και ακολουκεί επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ όλων των 
πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ. Οι μακθτζσ του τμιματοσ και οι 
εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα κα 
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απομακρυνκοφν από το ςχολείο, με οδθγίεσ για ςτενι παρακολοφκθςθ 
τθσ υγείασ τουσ και εφόςον δεν εκδθλϊςουν κάποιο φποπτο ςφμπτωμα, 
κα επιςτρζψουν μετά από 14 θμζρεσ. 
8. Μακθτζσ που ανικουν ςε ευπακι ομάδα, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
Άρκρο 8 τθσ Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τχ Βϋ/08-09-2020) εγκυκλίου – 
μετά τθν προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ – δεν προςζρχονται ςτο 
ςχολείο και παρακολουκοφν τα μακιματα μζςω ςφγχρονθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 
 

Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να ενθμερϊνουν οι 

γονείσ άμεςα τθ Δ/νςθ του Σχολείου για οποιοδιποτε κζμα υγείασ των 

παιδιϊν τουσ. Επίςθσ να ενθμερϊνουν για πικανζσ μαθηςιακζσ 

δυςκολίεσ και να αναφζρουν τυχόν άλλα ςτοιχεία που κατά τθν κρίςθ 

τουσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ υγεία και 

θ αςφάλεια των παιδιϊν τουσ κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ ςχολικοφσ 

χϊρουσ. 

 

Ε.  Εκδρομζσ-Περίπατοι-χολικζσ εκδηλώςεισ-Δραςτηριότητεσ 

Σε καταςτάςεισ πανδθμίασ δεν πραγματοποιοφνται εκδρομζσ, 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και ςχολικά πρωτακλιματα. Διδακτικζσ 

επιςκζψεισ και περίπατοι μποροφν να διεξάγονται ανά τμιμα με 

υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ. 

Στα πλαίςια των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων, το ςχολείο οργανϊνει μια 

ςειρά δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ του Σχολείου που ςτόχο ζχουν 

τθ ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

παιδαγωγικά και υγειονομικά κριτιρια. 

 

Σ.  Ενημζρωςη γονζων-ςυνεργαςία με τουσ καθηγητζσ 

Η ενθμζρωςθ των γονζων από τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ και θ 
ςυνεργαςία μαηί τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν πρόοδο των μακθτϊν 
και γίνεται μζςω των ακόλουκων τρόπων: 

 Ιςτοςελίδασ του Σχολείου 
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 Ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι και βεβαιϊςεων για τθν 
πραγματοποίθςθ δράςεων. 

 Τθλεφωνικά, ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

 Μζςω τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο ςχολείο ςε προγραμματιςμζνεσ, 
από τον Σφλλογο Διδαςκόντων, θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

Η.  φλλογοσ Γονζων & Κηδεμόνων 

Η ςυμβολι του ςυλλόγου γονζων ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου είναι ςθμαντικι. Γι’ αυτό οι γονείσ καλοφνται να πλαιςιϊνουν 
τον Σφλλογο και να ςυμβάλλουν προςωπικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ς’ 
αυτόν, όμωσ ο ρόλοσ τουσ πρζπει να είναι διακριτόσ (ΦΕΚ Τεφχοσ Β’ 
491/09.02.2021). 
 

Θ.  Αντιμετώπιςη Ζκτακτων Αναγκών 

Στα γραφεία των κακθγθτϊν, ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ςτα 

εργαςτιρια και λεβθτοςτάςια υπάρχουν πυροςβεςτιρεσ ςε περίπτωςθ 

που χρειαςτεί να χρθςιμοποιθκοφν. 

Στον πίνακα ανακοινϊςεων υπάρχει ειδικό ςχζδιο διαφυγισ από το 

κτιριο και οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνονται ςε ειδικό χϊρο ςτο προαφλιο 

που ζχει οριςτεί. 

Κανζνασ μακθτισ δεν αποχωρεί από το ςχολείο μόνοσ του, αλλά 

παραδίδεται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ. 

Θ.  Εκπαιδευτικοί 

Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Δ/ντριασ και των Εκπ/κων 

κακορίηονται από το ΦΕΚ 1310/2002 τ.β. Στθν πράξθ 29/13-10-2020 του 

Συλλόγου Διδαςκόντων ζχουν καταγραφεί οι εξωδιδακτικζσ 

αρμοδιότθτζσ τουσ και οι εφθμερίεσ. 

Οι εφθμερεφοντεσ προςζρχονται ςτθ ςχολικι μονάδα ζνα τζταρτο πριν 

τθν ζναρξθ των μακθμάτων και παραμζνουν ςτο ςχολείο μζχρι το τζλοσ 

αυτϊν. 
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Για τθν απομάκρυνςι τουσ από το ςχολικό χϊρο ενθμερϊνουν τθν 

Δ/ντρια ι τθν Αναπλθρϊτριά τθσ. 

Δεν επιτρζπονται κινθτά τθλζφωνα μζςα ςτθν τάξθ, εκτόσ αν με τθν 

άδεια τθσ Δ/νςθσ, χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλείο μακιματοσ. 

 

Ι. Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ εφαρμογήσ του κανονιςμοφ 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Η 

τιρθςι του από τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το Σχολείο 

να ςτθριχκεί για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, 

αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθ Διευκφντρια και το Σφλλογο 

Διδαςκόντων. 

    

 12 Απριλίου 2021 

 Η Διευκφντρια 

 

 

Εγκρίνεται 

Ο Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
 
 
 
 
Δρ. Πανταηισ Γεϊργιοσ  
 
Ημερομθνία: 5/4/2021 
 

Η Διευκφντρια 
 
 
................................................................ 
 
 
Ημερομινια:........................................... 
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