
1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (εντ. στο ΑΠΘ) 
 

Σχολικός κανονισμός σχ. έτους 2022-23 

Εισαγωγή  
     
Το Σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, 
συνάπτουν σχέσεις με συνομηλίκους, παίζουν, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται 
να επιλύσουν «προβλήματα», διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές και στάσεις ζωής. 
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 (ΦΕΚ Β’ 
491/09.02.2021). 
 

0. Βασικές αρχές και στόχοι 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/μαθήτριες 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 
ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο 
σεβασμός όλων σε κοινά 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/μαθήτριας 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. Λειτουργία του Σχολείου: Προσέλευση-παραμονή-αποχώρηση 
 

I. 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 2020-2021 το πρόγραμμα του σχολείου μας 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποχρεωτικό 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). 
 
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: 16:00. 
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. 
 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. Η ώρα προσέλευσης για 
την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00 έως 07:15. 
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, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο 
μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του 
προσωπικού του σχολείου. 
Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος, η είσοδος του σχολείου/οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:15. Σε περίπτωση 
που μαθητής/μαθήτρια προσέρχεται με καθυστέρηση χωρίς αιτιολογία, για να μην δημιουργείται 
αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά και επειδή το σχολείο δεν διαθέτει 
αίθουσα υποδοχής- αναμονής,  εισέρχεται στην τάξη του/της μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 
δίωρου (9:40). 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες 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), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο 
Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό 
έντυπο. 
Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας, που είναι υπεύθυνοι ανά ημέρα, υποδέχονται τους μαθητές και τις 
μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά το ηχητικό 



σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του σχολείου. Κατά τη διάρκεια 
του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του 
σχολείου κανένας επισκέπτης. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες 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/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που 
παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το 
σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας, ώστε να μειωθεί στο 
ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των μαθητών. 
Όσοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες 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. 
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη 
των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά. 
 

III. 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 της Διευθύντριας.  
Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες αλλαγές που προκύπτουν στο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και για αλλαγές που 
σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. Οι γονείς/κηδεμόνες 
οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της Διεύθυνσης για την αποχώρηση/παραλαβή των μαθητών 
και μαθητριών. 

 

2. Συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών-Παιδαγωγικός έλεγχος  
 

Τα σχολικά παραπτώματα και η παραβατική συμπεριφορά αντιμετωπίζονται από το σχολείο 
σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του παιδιού αλλά 
και τις κείμενες διατάξεις. Ως παραβατική συμπεριφορά για το σχολείο μας νοείται: 

·      Η χρήση βίας 

·      Η καταστροφή ή κλοπή ξένης περιουσίας 

·      Η κατοχή επικίνδυνων οργάνων και ουσιών 

·      Η εκούσια πρόκληση φθορών και βλαβών στις σχολικές εγκαταστάσεις. 



Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 
σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστική στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των 
μαθητών/τριων και των μαθητών/τριων - εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τη φύση 
και τη σοβαρότητα του εκάστοτε γεγονότος, ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει τη Διεύθυνση του 
σχολείου, τους γονείς-κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας ή/και συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων 
σε συνεδρίαση, ώστε να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης και να ληφθεί απόφαση 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ο Σύλλογος 
Διδασκόντων ζητάει τη συνδρομή του/της Συντονιστή/-στριας Εκπαιδευτικού Έργου. 

Είναι πρόδηλο ότι η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και η παιδευτική του αποστολή 
αποτελούν υπόθεση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο οτιδήποτε ανακύπτει να επιλύεται με διάλογο και διαρκή επικοινωνία. 

 

Συμπεριφορά μαθητών/τριών 

Οι μαθητές και ο μαθήτριες οφείλουν: 

1. να σέβονται τον σχολικό χώρο, να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μην 
προκαλούν εκούσιες φθορές και να προστατεύουν την υλικοτεχνική υποδομή που 
χρησιμοποιείται και είναι περιουσία του σχολείου.  

2. να διατηρούν τις τουαλέτες καθαρές για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, φροντίζοντας ο 
κάθε μαθητής την ατομική του υγιεινή.  

3. να τηρούν αυστηρά τους κανόνες λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. 
4. να τηρούν αυστηρά τους κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου πληροφορικής με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου. 
5. να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία 

αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για 
μάθηση. 

6. να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς τους εκπαιδευτικούς, τους 
συμμαθητές τους και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

7. να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών και να συμπεριφέρονται με 
ευγένεια και ευπρέπεια στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές 
επισκέψεις εκτός Σχολείου.  

8. να επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους μέσω των τηλεφώνων του 
Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια, καθώς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ η χρήση κινητών 
τηλεφώνων και οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής εντός του σχολείου και κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

9. να απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου στην 
περίπτωση που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα που δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή 
και πρόοδό τους. Οφείλουν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, 
ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: 

α. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 
β. Απευθύνονται στον εκπαιδευτικό του τμήματος ή στον εφημερεύοντα 
εκπαιδευτικό, αν το συμβάν λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 



 

10. σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 
σωματικής συμπεριφοράς, να ενεργούν άμεσα και να ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

 

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 
 

Ο Σχολικός Εκφοβισμός αναφέρεται σε συγκεκριμένο φάσμα βίαιων συμπεριφορών μαθητών προς μαθητές 

οι οποίες διαφοροποιούνται από τη σχολική βία ως προς: 

α. την επανάληψη των περιστατικών  

β. τη συνειδητή πρόθεση του/των θύτη/τών να προκαλέσει/σουν σωματική, ψυχολογική και 

κοινωνική ζημία στο/α θύμα/τα και  

γ. την ανισότητα των δυνάμεων, φυσικών ή κοινωνικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.  

Το σχολείο φροντίζει ώστε οι μαθητές να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές 

περιβάλλον, που διέπεται από κανόνες. Η τήρηση του Σχολικού Κανονισμού από τους μαθητές όσον αφορά 

τη συμπεριφορά μπορεί να προλάβει τη δημιουργία και την εξέλιξη περιστατικών εκφοβισμού. Επιπλέον, το 

σχολείο μεριμνά και για την υγιή ισορροπία των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των μαθητών, στηρίζοντάς 

τους να κατανοούν το αντίκτυπο των ενεργειών τους στον διαδικτυακό κόσμο, να χειρίζονται τα ψηφιακά 

εργαλεία με ήθος και υπευθυνότητα, να αναπτύσσουν τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων και να 

τηρούν τις υποχρεώσεις και τους κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς (netiquette).  

Επειδή έχει ερευνητικά τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να είναι 

μακροχρόνιες και σφοδρές στα άτομα που τον υφίστανται, αρνητικές συμπεριφορές μαθητών που επιμένουν 

αντιμετωπίζονται με την ενημέρωση και συνεργασία αρχικά με τη Διεύθυνση του Σχολείου, τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τη σχολική 

ψυχολόγο, τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου και με την υποστήριξη των σχετικών φορέων στις 

δυσκολότερες περιπτώσεις, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του 

θέματος.  

 

4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 
 

Ταυτότητα Σχολικών Δράσεων/Δραστηριοτήτων 

Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και 

κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση 

δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.  

Ειδικότερα, επιδιώκεται  η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών σε επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός σχολείου. Σε αυτές περιλαμβάνονται: εθνικές 

γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεάτρου, μουσικής, εικαστικών), αθλητικές εκδηλώσεις, τελετές 

λήξης/αποφοίτησης, παρουσίαση σχολικών προγραμμάτων και ομίλων, συμμετοχές σε μαθητικά φεστιβάλ 

και διαγωνισμούς, συμμετοχή σε κοινές δράσεις με άλλα σχολεία κλπ. 



Επιλέγονται και υλοποιούνται μορφές συλλογικής  δράσης που έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και 

καλλιεργούν αξίες, όπως το δημοκρατικό ήθος, την αλληλεγγύη, τη φιλία των λαών, την ανοχή στη 

διαφορετικότητα, τον σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Οι εκδηλώσεις στόχο έχουν τη διαπαιδαγώγηση και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών και όχι την προβολή 

και τον ανταγωνισμό και σε καμία δε περίπτωση δεν εμπλέκουν φορείς που δεν σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Εμπλοκή/Ρόλος των μαθητών/τριών 

Η συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις συνιστά μια συμμετοχική, συνεργατική,δημιουργική διαδικασία, 

συμβάλλει στη συγκρότηση της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας και διαμορφώνει ενεργούς πολίτες. 

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά 

προγράμματα  έχουν βιωματικό και διερευνητικό χαρακτήρα και πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες 

και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι οι μαθητές/τριες  αναπτύσσουν τις ικανότητες και 

τις κλίσεις τους, οξύνουν την κριτική τους σκέψη, μαθαίνουν να αυτενεργούν, να είναι δημιουργικοί/ές, 

αυτόνομοι/ες και υπεύθυνοι/ες αλλά και να λειτουργούν σε ομάδες. 

Οι υποχρεώσεις των μαθητών/τριών στη διάρκεια των εκδηλώσεων είναι ανάλογες με εκείνες του κανονικού 

σχολικού προγράμματος. Συνεπώς οι μαθητές/τριες συμμετέχουν και συνεργάζονται σεβόμενοι/ες τους 

κανόνες που ισχύουν και στο υπόλοιπο πρόγραμμα. 

Οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από τις σχολικές εκδηλώσεις μόνον αν υπάρχει  σοβαρός λόγος. 

Το  σχολικό ωράριο τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων, σύμφωνα πάντα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για παράδειγμα, στις εθνικές εορτές ορίζεται η διάρκεια των σχετικών εκδηλώσεων και δεν 

λειτουργεί το ολοήμερο. 

 

Επισημάνσεις 

Θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό/σχεδιασμό, το περιεχόμενο, τον τόπο και  τον χρόνο των 

εκδηλώσεων λαμβάνουν υπόψη τις αξίες της Σύγχρονης Παιδαγωγικής και την ισχύουσα Νομοθεσία και 

υλοποιούνται με βάση τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Η τήρηση των ανωτέρω από εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς αποτελεί προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Η παρουσία τρίτων στο σχολείο προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

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

τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και την εκπαιδευτική νομοθεσία. 

 

 

 

 



5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων  
 

I. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται 

είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με 

τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των 

γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.  

Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/στην υπεύθυνο/η δάσκαλο/α της 

τάξης ή στον/στην εκπαιδευτικό ειδικότητας για θέματα που αφορούν το μάθημά του/της. Είναι, επίσης, 

σημαντικό να ενημερώνουν τον/τη δάσκαλο/α του τμήματος για κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική 

και ψυχική υγεία του παιδιού τους για το καλό του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας με στόχο το βέλτιστο παιδαγωγικό αποτέλεσμα για το παιδί. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου.  

 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων  

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:  

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

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

● Μια φορά τον μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για 

προσωπική ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.  

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

● Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του Α’ και Β’ 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 και να παραλάβουν τους ελέγχους επίδοσης (για τους/τις 

μαθητές/τριες των τάξεων Γ’-Στ’).  

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

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες 

συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και κατόπιν συνεννόησης μαζί τους. 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 και να ενημερώνονται 

υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι είτε 

πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.  

 



III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 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 

τη Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

του Δήμου.  

 

IV. Σχολικό Συμβούλιο  

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν η Διευθύντρια του 

Σχολείου, εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, καθώς και 

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.  

 

6. Ποιότητα σχολικού χώρου 
 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης ευθύνης στους μαθητές/στις 

μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, 

εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο 

μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η προσωπικότητα του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή 

χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά 

εθίζουν τον μαθητή/μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/μαθήτρια 

που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου ελέγχεται για την συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη 

αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο. 

 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2022-23 και επικαιροποιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα μέσω της προβλεπόμενης από το νόμο  συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές των συνθηκών της λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων 

συλλογικών οργάνων του. 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

Χρυσάνθη Γεράνη 



Εγκρίνεται  

Η Συντονίστρια ΕΕ ΠΕ70      Ο Διευθυντής ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης 

 

 

 Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια                    Ευάγγελος Κελεσίδης 
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