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ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(Σχολικό έτος 2020-2021)

   Με  τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το  σύνολο των όρων και των
κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα,
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει
να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος,
το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς
εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση
(ΥΠΑΙΘ).

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του 1ου  Πειραματικού  Δημοτικού  Σχολείου
Θεσσαλονίκης,

Με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων που στοχεύουν στην ομαλή και
δημιουργική σχολική ζωή, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου

Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιούμε μία σειρά
κανόνων/θεμάτων, όπως αυτά απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

1     .     Προ  σέλε  υση     και     α  πο  χώρηση     των     μαθητώ     ν     
 Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι

υποχρεωτική.
 Η  πρωινή  ζώνη  γίνεται  από  τις  7:00  μέχρι  της  7:30 από  την  είσοδο  της

Εγνατίας.
 Η προσέλευση των μαθητών γίνεται από τις 08:00 - 08:15. Ο ι  μ α θ η τ έ ς

ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι  κ α τ ε υ θ ε ί α ν  σ τ ι ς  α ί θ ο υ σ ε ς  τ ο υ ς  ό π ο υ  τ ο υ ς
υ π ο δ έ χ ο ν τ α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί .  Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά
στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος
μαθητής καθυστερήσει  αδικαιολόγητα  εισέρχεται στο σχολείο
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συνοδευόμενος από τον γονέα/κηδεμόνα κατά τη διάρκεια του 1ου

διαλείμματος και όχι κατά τη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου. Για να
μπει  στην  τάξη  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος,  εφόσον  ο  λόγος
απουσίας είναι σοβαρός, θα πρέπει να έχει την άδεια της διεύθυνσης του
σχολείου.

 Οι γονείς που συνοδεύουν παιδιά πρέπει να τα αφήνουν στην αυλή του
σχολείου και να αποχωρούν αμέσως με το χτύπημα του κουδουνιού, πριν
την έναρξη της προσευχής.

 Στο πλαίσιο της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, με σκοπό να
διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια
είσοδος και έξοδος αυτών από την αυλή του σχολείου, καθώς και η αναίτια
είσοδος και έξοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του
«οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των διευθυντών των
σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ασφάλεια των
παιδιών και για την αναίτια είσοδο ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη
λειτουργία του» (ΥΠΕΠΘ).

 «Οι γονείς έρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες και μέρες
συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και κατόπιν ενημέρωσης των
δασκάλων ή της διεύθυνσης του σχολείου» (2368/Γ2/9-1-2007, Εγκύκλιος
του ΥΠΕΠΘ).

 Η αποχώρηση των μαθητών ΟΛΩΝ των τμημάτων του  πρωινού κύκλου
γίνεται 13:15 – 13:25.

 Η φοίτηση των μαθητών που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα του
ολοημέρου είναι  υποχρεωτική.

 Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται στις 4.00
μ.μ. Η αποχώρηση στις 3.00 μ.μ. επιτρέπεται μόνο για όσους μαθητές οι
γονείς-κηδεμόνες έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αυτήν την ώρα ως ώρα
αποχώρησης.

2.      Ασφάλε  ια     των     μαθητών     
 Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα, στο σχολείο για να

παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την κεντρική είσοδο της αυλής. Η
ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, πριν τις 8:00 και μετά τις 13:15
ή μετά τις 16:00 (για τους μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο)
ανήκει αποκλειστικά στον γονέα/κηδεμόνα.

 Αποχώρηση μαθητή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, γίνεται
μόνο μετά από συνεννόηση του γονέα με το δάσκαλο του τμήματος (ή
με τον εκπαιδευτικό ειδικότητας) και πάντα με συνοδό ο οποίος οφείλει
να συμπληρώσει  υπεύθυνη δήλωση για πρόωρη αποχώρηση.

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου (132328/Γ2/7-12-2006 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

3.      Διά  λε  ιμ  μα     
 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο χώρο της

αυλής. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους
διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκπαιδευτικοί ορίζουν το
χώρο παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δεν μένει
μέσα στην αίθουσα μόνος του.
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 Στα διαλείμματα οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους
έχουν   υποδειχθεί    και    ακολουθούν    τις    οδηγίες   των
εφημερευόντων

εκπαιδευτικών του σχολείου και για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνονται
στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο χώρο της αυλής.

 Οι μαθητές ανεβαίνουν τις σκάλες για να μπουν στις αίθουσες χωρίς να
τρέχουν. Το ίδιο κάνουν και όταν κατεβαίνουν τις σκάλες, ώστε να
αποτρέπονται τα ατυχήματα.

 Μόλις  χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα συγκεντρώνονται έγκαιρα στο
χώρο της αυλής για την έναρξη της προσευχής.

 Μετά από κάθε διάλειμμα προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα χωρίς να
τρέχουν ή να σπρώχνονται. Πρέπει να έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό
τους και να έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

 Όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι  προσεκτικοί, ώστε να μη ρυπαίνεται ο
σχολικός χώρος, γι΄αυτό τα χαρτιά και τα σκουπίδια πρέπει να τα
πετάνε στους κάδους απορριμμάτων του σχολείου.

4.      Θέμ  ατα     υ  γεία  ς     
 Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός

λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε κάθε
περίπτωση ενημερώνεται έγκαιρα ο/η δάσκαλος/δασκάλα του τμήματος
ή η διεύθυνση του σχολείου.

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε
φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010-
Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο οι γονείς να
ενημερώνουν για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα
ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή για
οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική
εξέλιξή τους.

 Για τους μαθητές των τάξεων Α΄, Δ΄ απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου
Υγεία ς (A.Δ . Υ.) Το Α .Δ .Υ . έχει ισ χύ τ ρ ιών (3) σ χολικών ετών  για τ ο 

  Δημοτικό    σχολείο  (Αρ.Πρωτ.Φ.6/311/79278/Γ1/21-05-2014/ΥΠΑΙΘ). Για να το
κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ.


5.      Γ     ον  είς/κ  ηδ  εμ  όνες     

Οι γονείς/κηδεμόνες του κάθε παιδιού

 Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τα παιδιά τους
και οφείλουν να προσέρχονται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο
εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης.

 Μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού
τους με βάση τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες
αναγράφονται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο, όταν κρίνουν ότι είναι
απαραίτητο,  για να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα με τους
εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση.

 Οφείλουν να ενημερώνουν το/τη δάσκαλο/α του τμήματος για κάθε
ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/oikogeneiakos-programmatismos/2463-atomiko-deltio-ygeias-mathhth


4

τους για το καλό του. Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα,
οι γονείς
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πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον/στην εκπαιδευτικό τμήματος ή της
ειδικότητας.

 Οφείλουν να διαβάζουν/ή και να υπογράφουν όταν χρειάζεται, όλες τις
ενημερωτικές ανακοινώσεις/δηλώσεις του σχολείου, που μεταφέρουν
οι μαθητές στο σπίτι.

 Έχουν την ευθύνη, σε ημέρες απεργίας, να παρευρίσκονται το πρωί στον
χώρο του σχολείου και να ενημερώνονται για τους εκπαιδευτικούς που
απεργούν (εφόσον δεν έχουν ενημέρωση από την προηγούμενη μέρα).
Επίσης, με βάση το πρόγραμμα και         με         ευθύν  η         δ  ικ  ή         τους  , τις ημέρες
της απεργίας, μ  πο  ρούν         να         φέρ  νουν         και         να         πα  ίρ  νουν         τα παιδιά να
παρακολουθούν τις ενδιάμεσες ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που
τυχόν δεν απεργούν.

6.      Άλλα     θ     έμ     α     τα     

 Κανένας ενήλικας δεν         έχει         δικαίωμα         να         επιπλήττει         ή         να         τιμωρεί         ή         να  
νουθετεί         άλλο             παιδί         στο             χώρο             του         σχολείου  . Για οποιοδήποτε θέμα
προκύψει ενημερώνεται ο/η δάσκαλος/α του τμήματος, γιατί είναι ο/η
αποκλειστικός/ή γνώστης των παραγόντων που επηρεάζουν την
παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία και τη συμπεριφορά των παιδιών.

 Όσον αφορά στις σχολικές τσάντες, είναι απαραίτητο οι γονείς να
ακολουθήσουν τις οδηγίες του σχετικού εντύπου του υπουργείου
(Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010). 


   7     .     Επικ  ο  ιν  ων  ία     με     το     σχολ  είο     -Η  μ  ερ  ήσ  ιο     ωρολόγ  ιο     πρ  ό  γρ  αμμ     α     

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σχολείο έχουν ως εξής:
o 2310-837917, για επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς (κυρίως στα δύο

πρώτα μεγάλα διαλείμματα)
o 2310-887504 για επικοινωνία με τη διεύθυνση.

8.  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Πατήστε εδώ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 Είμαστε συνοδοιπόροι στο έργο του σχολείου. Με μια καλή συνεργασία θα
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά σας θα
χαίρονται, θα μαθαίνουν, θα δημιουργούν, θα συνεργάζονται και θα παίζουν. 

                                                          Με εκτίμηση

                            Η Διευθύντρια

                                   και οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf
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