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ΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίας 
Εισαγωγή  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) 
επιδιώκει ναεξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες 
για να πραγματοποιείταιμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του σχολείου και 
να επιτυγχάνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι στόχοιπουθέτονταικάθεφοράαπό 
τησχολικήκοινότητα(μαθητές,εκπαιδευτικοί,άλλοεπιστημονικόπροσωπικό, 
βοηθητικόπροσωπικό,γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την 
εκπαίδευση και τηλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, 
ενσωματώνειαποδεκτές παιδαγωγικές 
αρχέςκαιείναιπροσαρμοσμένοςστιςιδιαίτερεςσυνθήκεςλειτουργίαςτουΣχολείουκαιτ
αχαρακτηριστικά τηςτοπικήςσχολικής και ευρύτερηςκοινότητας. 

 
Σύνταξη,έγκρισηκαιτήρησητουΚανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντήτου Σχολείου και εγκρίθηκε με την Πράξη 03/12 – 10- 2022 μετά από τη 
συμμετοχή όλων τωνμελών του Συλλόγου Διδασκόντων, εν συνεχεία διαβιβάστηκε 
αρμοδίως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
ΓονέωνκαιΚηδεμόνων,καθώςκαισε εκπρόσωποτουΔήμουΧίου.Διαβιβάζεται δε στον 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την 
παιδαγωγικήευθύνητουσχολείουμας,καθώς καιαπό τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 
κοινοποιείται σεόλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του 
σχολικού έτους στον ιστότοπο τουΣχολείου. Μια συνοπτική μορφή του έχει 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων για τους μαθητές. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της 
σχολικής μαςκοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου,των εκπαιδευτικών και του 
βοηθητικού προσωπικού,των μαθητών, τωνγονέωνκαι κηδεμόνων. 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της 
προβλεπόμενης απότον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε νασυμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκώνλειτουργίας του Σχολείου και τις, 
κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνωντου. 

 
1. ΒασικέςαρχέςκαιστόχοιτουΕσωτερικούΚανονισμούΛειτουργίας  

ΟΚανονισμόςπεριλαμβάνειόρουςκαικανόνες,κατανομήαρμοδιοτήτωνκαιευθυνών
,δικαιωμάτωνκαιυποχρεώσεωνγιαόλαταμέλητηςσχολικήςκοινότητας,έτσιώστεναδι
αμορφώνεταιστοσχολείοέναπαιδαγωγικόκαιδιδακτικόκλίμαπουδιευκολύνειτηναπρ
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όσκοπτη,μεθοδικήκαιαποτελεσματικήλειτουργία του. Ταυτόχρονα,οι 
δυσκολίεςκαιταπροβλήματαπουπροκύπτουναντιμετωπίζονταιαπόταμέλητηςσχολικ
ήςκοινότηταςωςπροκλήσειςκαιευκαιρίεςβελτίωσης,ανάπτυξηςκαιενδυνάμωσηςπαιδ
αγωγικών,διδακτικώνκαιάλλων πρακτικών. 

ΒασικοίστόχοιτουΚανονισμούείναιοιμαθητές/μαθήτριεςναδιαμορφώσουντηνπρο
σωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 
αποκτήσουνδεξιότητεςοιοποίεςέχουνβασικόκαικυρίαρχορόλοστημαθησιακήδιαδικ
ασίακαιταυτόχρονααποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο 
αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης,η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, ηαποδοχή τηςδιαφορετικότητας, 
οσεβασμόςόλων σεκοινούςσυμφωνημένους κανόνες, ηπεριβαλλοντικήσυνείδηση, η 
προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και 
τηςδημοκρατίας. 

Μέσωτωνσυμφωνημένωναρχών/κατευθύνσεωντουΚανονισμούτουΣχολείουμαςε
πιδιώκεται: 

 Ναεξασφαλίζεταιέναυποστηρικτικόπλαίσιογιαναπραγματοποιείταιμεεπιτυχί
ατοεκπαιδευτικόέργοκαιηαπρόσκοπτησυμμετοχήόλωνστηνεκπαιδευτικήδιαδ
ικασία. 

 Νακαλλιεργείταικατάλληλοκλίμαγιατηνανάπτυξητηςπροσωπικότηταςτου/της
κάθεμαθητή/μαθήτριας,αλλάκαιόλωντωνμελών τηςσχολικήςκοινότητας. 

 Ναδιασφαλίζεταιησωματική 
καιψυχικήυγείαόλωντωνμελώντηςσχολικήςκοινότητας. 

 Ναδημιουργούνταιοισυνθήκεςαξιοπρεπώνκαιαποδοτικώνσυνθηκώνδιδασκα
λίας,μάθησης καιεργασίας. 

 
2. ΛειτουργίατουΣχολείου  

I. Διδακτικόωράριο 
Ηέναρξη,ηλήξη,ηδιάρκειαμαθημάτωντουυποχρεωτικούπρογράμματος,ταδιαλείμ

ματα,οχρόνοςδιδασκαλίαςκάθεδιδακτικούαντικειμένου,καθώςκαιηέναρξηκαιλήξητ
ουδιδακτικούέτουςκαθορίζονταιαπότιςκείμενεςδιατάξειςκαιαποφάσειςτουΥΠΑΙΘ.Α
νακοινώνονταιστους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και 
αναρτώνταιστην ιστοσελίδατουΣχολείου. 

Για τοσχολικό έτος2021-2022 το 
πρόγραμματουσχολείουμαςδιαμορφώνεταιωςεξής: 

Υποχρεωτικόπρόγραμμα 
o Υποδοχήτωνμαθητώνκαιτωνμαθητριώνκαι έναρξη 1ης ώρας: 08.00 
o Λήξηυποχρεωτικούπρογράμματος-αποχώρησημαθητώνκαιμαθητριών:13:45 

Η έγκαιρη προσέλευση και τήρηση του προγράμματος είναιπροϋποθέσεις για 
την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και τηνεύρυθμη λειτουργία 
τουσχολείουγενικότερα,είναιδεμαζίμετηνυπηρεσίατωνεφημερευόντωνεκπαιδευτικ
ώνομηχανισμόςεκείνοςπουπροστατεύειτηνασφάλειατωνμαθητώνκαιμαθητριώνκαι
τουπροσωπικούτου σχολείου. 
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Γιαλόγουςασφάλειαςτωνμαθητών/μαθητριών,αλλάκαιγιατηνομαλήλειτουργίατο
υπρογράμματος, οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:30.Σε περίπτωσηπου 
μαθητής/μαθήτρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην 
δημιουργείταιαναστάτωσηστοπαιδαγωγικόέργοτουτμήματοςπουφοιτά,παραμένεισ
τονχώρουποδοχήςπουέχει καθοριστεί ή προβλέπονται άλλες διευθετήσεις και 
εισέρχεται στην τάξη του/της μετά τηνολοκλήρωσητης πρώτηςδιδακτικής ώρας  
(8:45). 

Οι μαθητές καιοι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο 
πριν τη λήξη τωνμαθημάτων χωρίς άδεια.  

Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια 
τουσχολικούωραρίου(π.χ.ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόναςγια 
ναπροσέλθει στοΣχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού 
προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικόέντυπο. 

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και 
τις μαθήτριεςστην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί 
αποχωρούν. Μετά το ηχητικό 
σήμα(κουδούνι),μεευθύνητωνεφημερευόντων,κλείνειηείσοδοςτουσχολείου.Κατάτη
διάρκειατουχρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται 
χωρίς άδεια στον χώρο τουσχολείουκανέναςεπισκέπτης. 

Σεπεριπτώσειςδυσμενώνκαιρικώνσυνθηκώντοσχολείο προβλέπει χώρους 
αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας, ώστε να μειωθεί στοελάχιστο η 
έκθεση μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο ηασφάλεια 
τωνμαθητών. 

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το 
παιδί του πριν τηλήξητων μαθημάτων, χρειάζεταιναενημερώσειτη Διεύθυνση 
τουΣχολείου. 

Όταν δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για 
άλλο λόγο, οι μαθητές δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που 
διδάσκουν στις άλλες τάξεις. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους από το Σχολείο, 
γιατί μπορεί να υπάρξει τροποποίηση προγράμματος ή φροντίδα για να 
απασχοληθούν δημιουργικά. 
Καλό θα είναι όλοι να υποστηρίζουν τη σχολική καντίνα καθώς αυτή ελέγχεται, αλλά 
και καταβάλλει ενοίκιο στη σχολική επιτροπή. 
Στις σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις τμημάτων οι μαθητές είναι 
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν. Διαφορετικά χρεώνονται με τις απουσίες της ημέρας. 

II. ΩρολόγιοΠρόγραμματουΣχολείου 
ΤοΣχολείομαςεφαρμόζειτοΩρολόγιοΠρόγραμμα,όπωςαυτόορίζεταιαπότιςεγκυκλί

ουςτουΥΠΑΙΘκαιεξειδικεύεταιαπότονΣύλλογοΔιδασκόντωνμεευθύνητουΔιευθυντή 
του. 

Οιμαθητέςενημερώνονταιέγκαιραγιαπρογραμματισμένεςήέκτακτες(γνωστέςόμως
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εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της 
διάρκεια τουσχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή 
διδασκόντων ως προς ταγνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο 
στην ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας. 

 
3. ΣχολικήκαιΚοινωνικήΖωή  

Ι.Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημόσια Σχολεία είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεταιαπό τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις 
καθημερινές απουσίες καιτις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. 
Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα 
χωρίςσοβαρόλόγοδυσχεραίνειτόσοτοσχολικόέργο,όσοκαιτηνπρόοδοτωνμαθητών/μ
αθητριών.Τηνουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την 
πολιτεία για τη φοίτηση τωνμαθητών,φέρουνκατάτοννόμοοιγονείς/κηδεμόνες τους 
και οι ίδιοι αν είναι ενήλικες. 

Η ώρα του σχολείου ξεκινά από τη στιγμή που ερχόμαστε το πρωί και τελειώνει 
όταν αναχωρούμε το μεσημέρι. Τόσο στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό, φερόμαστε 
πάντα με ευγένεια και σεβασμό. Η μαθητική μας ιδιότητα όσο διαρκεί η φοίτηση δεν 
αποβάλλεται. Ακραίες ή παραβατικές συμπεριφορές επιφέρουν κυρώσεις. Οι διενέξεις 
με τους συμμαθητές με χρήση  λεκτικής ή σωματικής βίας τιμωρούνται. 

Φθορές ή καταστροφές στο σχολείο, στον εξοπλισμό του, σε περιουσία μαθητών 
και εκπαιδευτικών, φθορές σε ξένη περιουσία όπου εντοπιστεί, εντός ή εκτός του 
σχολείου  σε εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις ή περιπάτους,  βαραίνει εκείνον/η 
που την προκάλεσε. Πέραν από την αποκατάστασή της επισύρει τιμωρία από τον 
Σύλλογο καθηγητών, αλλά και διώκεται από τον νόμο. 

Η απρεπής συμπεριφορά, η έλλειψη σεβασμού και η αυθάδεια επιφέρουν 
πειθαρχικά μέτρα. 

Το σχολείο μπορεί από τον νόμο να ελέγχει και να επιβάλει κυρώσεις για 
δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.Facebook) που βάλλουν στην κάθε 
είδους αξιοπρέπεια του ατόμου, καθώς και για κάθε είδους ενέργεια που παρενοχλεί ή 
στοχοποιεί μαθητές από συμμαθητές τους, ατομικά ή ομαδικά. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές/τριεςκαταφεύγουν στον εφημερεύοντα 
καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματος, στον σύμβουλο καθηγητή ή στη Διεύθυνση 
του σχολείου. 

Ασφάλεια και υγιεινή 
Απαγορεύεται στο σχολείο το κινητό τηλέφωνο. Σε κάθε χρήση κινητού θα 

εφαρμόζεται ο νόμος. 
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στις τάξεις, στη βιβλιοθήκη και το 

αμφιθέατρο με καφέ,  ή αναψυκτικό και ό,τι άλλο δεν έχει σχέση με τη διεξαγωγή 
του μαθήματος. 

Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων  γίνεται προσεκτικά και πολιτισμένα. Οι 



7 
 

μαθητές θα χρησιμοποιούν μόνο τις μαθητικές τουαλέτες.  
Ποτέ και για κανένα λόγο οι μαθητές/τριες δε βγαίνουν στον δρόμο, ούτε 

απομακρύνονται από το σχολείο χωρίς την άδεια του Διευθυντή. 
Όταν γίνονται ασκήσεις για έκτακτες ανάγκες ακολουθούνται οι οδηγίες με 

απόλυτη τάξη και σοβαρότητα, ώστε αν παραστεί ανάγκη να ξέρουμε  τι θα κάνουμε. 
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 
καθώς και στιςαθλητικέςδραστηριότητεςτουσχολείου,είναι απαραίτητη 
ησυμπλήρωσηΑτομικούΔελτίουΥγείαςσύμφωναμεσχετικήεγκύκλιο. 
II. Σχολικοίχώροι 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα 
περιουσιακάστοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το 
φυσικό περιβάλλον του Σχολείουαποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών 
τηςσχολικής κοινότητας. Μετο ίδιο 
σκεπτικόυπάρχειφροντίδαγιατηντάξηκαιτηνκαλαισθησίαστιςσχολικέςαίθουσες,καθ
ώςείναιοιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες 
και εκπαιδευτικοί πολλέςώρες.Φροντίδαόλωνείναι ναδιατηρούνταιοι χώροι 
καθαροί. 
III. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο 
προαύλιο, όπως έχεικαθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότηταατυχημάτων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι 
προκαθορισμένοι χώροιπαραμονήςτωνμαθητώνκαιμαθητριών. 

Μετηνολοκλήρωσηκάθεδιδακτικήςώραςο/ηεκπαιδευτικόςεξέρχεταιτελευταίος/τ
ελευταία,αφού κλειδώσει την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών 
και των μαθητριών στιςαίθουσεςήστουςδιαδρόμους του σχολείου. 

Τοδιάλειμμαείναιχρόνοςεκτόνωσης,ανάπτυξηςκοινωνικώνσχέσεωναλλάκαιχρόνο
ςικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές 
και οι μαθήτριεςαλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε 
πρόβλημα ή δυσκολία 
αντιμετωπίζουναπευθύνονταιστουςεφημερεύοντεςεκπαιδευτικούςπουβρίσκονταισ
το προαύλιο. 

Μόλιςχτυπήσειτοκουδούνιγιαμάθημαοιμαθητές/μαθήτριεςπροσέρχονταιστηντάξ
ηπου έχουν μάθημα ή στο προαύλιοσεπερίπτωσηπουέχουν τομάθηματηςΦυσικής 
Αγωγής. 

 
IV. Σχολικήεργασία 

Οιμαθητέςκαιμαθήτριεςπαρακολουθούνκαισυμμετέχουνενεργάστηνκαθημερινή
διδακτικήδιαδικασίακαιδενπαρακωλύουντομάθημασεβόμενοιτοδικαίωματωνσυμμ
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αθητώνκαισυμμαθητριώντουςγιαμάθηση.Γιατηναπρόσκοπτηδιεξαγωγήτουμαθήμα
τοςφέρνουνμαζίτουςκαθημερινάτααπαραίτηταβιβλίακαιμόνοό,τιείναιαπαραίτητογι
ατησχολικήεργασίατους.Ταπαιδιάμαθαίνουνναεργάζονταιμόνατους,ναδημιουργού
ν,νααυτενεργούν,ναείναιυπεύθυνα.Οιγονείς/κηδεμόνεςσυμμετέχουνστημελέτητου
παιδιούτους,επιβλέποντάςτο,βοηθώνταςτονααναστοχάζεταιεπίτωνπρακτικώνμελέτ
ηςτου.Στόχοςείναιτοπαιδίναμάθειναδιαβάζειαυτόνομα,όσοτοδυνατόνωρίτερα,ακο
λουθώνταςτηνπορείατηςφθίνουσαςκαθοδήγησης.Οιγονείς/κηδεμόνεςδενδιεκπεραι
ώνουντιςεργασίεςτουπαιδιούαντίαυτούκαιαποφεύγουννατουπροκαλούνάγχος.Ηεμ
πιστοσύνημεταξύγονέων/κηδεμόνωνκαιεκπαιδευτικώνέχεικοινόστόχοτηνυγιήανάπ
τυξηπαιδιώνμεολοκληρωμένηπροσωπικότητα. 

 
V. Προσέλευση και παραμονή στα εργαστήρια 
To Σχολείο μας είναι επαγγελματικό Λύκειο. Αρκετό μέρος των μαθημάτων 

γίνεται στο Εργαστηριακό Κέντρο το οποίο και συστεγάζεται με το ΕΠΑΛ. Κάθε 
εργαστήριο έχει δικό του κανονισμό ασφαλείας, τον οποίο γνωρίζουν και τηρούν 
απαρέγκλιτα οι μαθητές ανάλογα με τον τομέα και την ειδικότητά τους.  

Συμπεριφορά-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις 
ΟΔιευθυντής 
 Συμβάλλειστηδημιουργίακλίματοςδημοκρατικήςσυμπεριφοράςτωνδιδασκόντων

/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, 
σεσυνεργασία μετουςδιδάσκοντες/ουσες,γιατηντήρησητης πειθαρχίας. 

 ΕνημερώνειτονΣύλλογοτωνΔιδασκόντωνγιατηνεκπαιδευτικήνομοθεσία,τιςεγκυκ
λίουςκαιτιςαποφάσειςπουαφορούντηλειτουργίατουΣχολείουκαιτηνεφαρμογήτω
νπρογραμμάτωνεκπαίδευσης. 

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την 
καλή 
χρήσητουςστησχολικήτάξη,τηλειτουργικότητακαιτηναντικατάστασήτους,σεπερί
πτωσηφθοράς. 

 Είναιυπεύθυνος/υπεύθυνη,μαζίμετους/τιςεκπαιδευτικούς,γιατηνκαθαριότητακ
αιαισθητικήτωνχώρωντουδιδακτηρίου,καθώςκαιγιατηνπροστασίατηςυγείαςκαια
σφάλειαςτων μαθητών/μαθητριών. 

 Απευθύνειστουςδιδάσκοντες/στιςδιδάσκουσες,ότανείναιαπαραίτητο,συστάσεις
μεπνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 
Οιεκπαιδευτικοί 
 Εκπαιδεύουντουςμαθητέςκαιτιςμαθήτριες,σύμφωναμετουςσκοπούςκαιτουςστό

χουςτηςεκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την 
καθοδήγηση τωνΣτελεχώντηςεκπαίδευσης. 

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας 
σύγχρονες καικατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των 
μαθητών/μαθητριών και τιςιδιαιτερότητεςτωνγνωστικώναντικειμένων. 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, 
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καλλιεργούνκαιεμπνέουνσ’αυτούς,κυρίωςμε τοπαράδειγμά τους,δημοκρατική 
συμπεριφορά. 

 Μεριμνούνγιατηδημιουργίακλίματοςαρμονικήςσυνεργασίας,συνεχούςκαιαμφίδ
ρομηςεπικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και 
τους ενημερώνουν γιατη φοίτηση,τηδιαγωγήκαιτην επίδοσητωνπαιδιών τους. 

 Φροντίζουνγιατηνπρόοδοόλωντωνμαθητών/μαθητριώντουςκαιτουςπροσφέρου
νπαιδεία διανοητική, ηθικήκαικοινωνική. 

 Συμβάλλουνστηνεμπέδωσηενόςήρεμου,θετικού,συνεργατικού,συμπεριληπτικο
ύ,εποικοδομητικούσχολικού κλίματος. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην 
οικογένεια και στοευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους 
παράγοντες που επηρεάζουν 
τηνπρόοδοκαισυμπεριφοράτωνμαθητών/μαθητριώντουςκαιυιοθετούνκατάλλη
λεςπαιδαγωγικέςενέργειες,ώστενααντιμετωπισθούνπιθανά προβλήματα. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη 
διαμόρφωση και 
λήψηαποφάσεωνγιαθέματαπουαφορούντουςίδιουςκαιτοΣχολείοκαικαλλιεργούντι
ςαρχέςκαιτο πνεύμααλληλεγγύηςκαισυλλογικότητας. 
 ΣυνεργάζονταιμετονΔιευθυντή/τηΔιευθύντριαήτον 
Προϊστάμενο/τηνΠροϊσταμένη,τουςγονείςκαι τα αρμόδια Στελέχη για την 
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 
προβλημάτωνσυμπεριφοράς,σεβόμενοιτηνπροσωπικότητακαιταδικαιώματατωνμ
αθητών/μαθητριών. 
 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα 
γνωστικά 
αντικείμενακαιτιςεπιστήμεςτηςαγωγήςτόσομέσωτωνδιαφόρωνμορφώνεπιμόρφω
σηςκαιεπιστημονικήςπαιδαγωγικήςκαθοδήγησης,πουπαρέχονταιθεσμικάαπότοσύ
στηματηςοργανωμένηςεκπαίδευσης, όσοκαιμετηναυτοεπιμόρφωση. 
Στον πρώτο σύλλογο κάθε καθηγητής ενημερώνεται για τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται, τα οποία και εγκρίνει ο σύλλογος διδασκόντων. 

 
Οιμαθητές/μαθήτριες 
 Αποδίδουνσεβασμό,μεταλόγιακαιτιςπράξειςτους,προςκάθεμέλοςτηςσχολικήςκο

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

ενεργά 
στηνκαθημερινήπαιδευτικήδιδακτικήδιαδικασίακαιδενπαρακωλύουντομάθημα
,σεβόμενοιτοδικαίωμα τωνσυμμαθητών/συμμαθητριώνγιαμάθηση. 

 Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 
ζητούν τηβοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 
δημιουργεί εμπόδιο στησχολική ζωήκαιπρόοδότους. 

 ΠροσέχουνκαιδιατηρούνκαθαρούςόλουςτουςχώρουςτουΣχολείου.Ταυτόχροναε
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νδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του. Επίσης, δεν 
καταστρέφουντα σχολικάβιβλίαπουπαρέχονταιδωρεάναπότηνπολιτεία. 

 Αποφεύγουνρητάτηνάσκησηοποιασδήποτεμορφήςβίας(σωματική,λεκτικήήψυχολ
ογική). 

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

1. Συζητούνάμεσακαιειρηνικά με αυτόνπουέχουντη διαφορά. 
2. ΑπευθύνονταιστονυπεύθυνοεκπαιδευτικότμήματοςήστονΣύμβουλοΣχολική

ςΖωής. 
3. Απευθύνονταιστον/στηΔιευθυντή/Διευθύντρια. 

 Σεπεριπτώσειςπουγίνονταιαποδέκτεςήπαρατηρητέςβίαιηςλεκτικής,ψυχολογικής
ήκαισωματικήςσυμπεριφοράς,ενεργούνάμεσακαιακολουθούν ταπαραπάνω 
βήματα. 

 Συμβάλλουνστηνυιοθέτησηαειφορικώνπρακτικών,όπωςηεξοικονόμησηενέργεια
ςκαιηανακύκλωση υλικών. 

 Στιςσχολικέςεκδηλώσειςκαιγιορτές,αλλάκαιστιςδιδακτικέςεπισκέψειςεκτόςΣχολε
ίουακολουθούντουςσυνοδούςεκπαιδευτικούςκαισυμπεριφέρονταιμεευγένειακ
αιευπρέπεια. 

 Επικοινωνούν,ότανυπάρχειανάγκη,μετουςγονείςτουςμέσωτωντηλεφώνωντουΣχ
ολείου,αφούζητήσουν άδεια. 

 Με τον θεσμό του ΜΝΑΕ οι μαθητές μπορούν για καθετί που τους απασχολεί 
να απευθύνονται στον/στην σχολική ψυχολόγο ή τον/την σύμβουλο καθηγητή, 
αλλά και στον σύμβουλο σχολικής ζωής του σχολείου. Στο σχολείο για έκτακτα 
περιστατικά υπάρχει ομάδα καθηγητών για διαχείριση κρίσεων.  

 
Γονείςκαικηδεμόνες 
- Φροντίζουνώστετοπαιδίναέρχεταιέγκαιρακαιανελλιπώςστοσχολείοκαιναενημερώ
νουνσεπερίπτωση απουσίας ή ασθένειάς του. Επίσης, δηλώνουν πώς θέλουν να 
ενημερώνονται για απουσίες, πρόοδο και την εν γένει φοίτηση και συμπεριφορά 
του. 
- Διαβάζουνπροσεκτικάόλεςτιςέντυπεςανακοινώσειςπουμεταφέρουνταπαιδιάτους(
ήαναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων), ώστε να ενημερώνονται για θέματα 
λειτουργίας τουΣχολείου. 
- Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μέσω του Συλλόγου 
Γονέων με 
τηΔιεύθυνσηκαιτονΣύλλογοτωνΔιδασκόντωνγιαθέματαπουαφορούντουςμαθητές/μ
αθήτριες. 
- Ενημερώνουνέγκαιρακαιπροσκομίζουντασχετικάέγγραφα,ανυπάρχουν,γιακάθεειδ
ικόθέμαπου αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές 
ικανότητες ή ανάγκες,θέματαοικογενειακήςκαικοινωνικήςκατάστασης-
ταοποίαμπορούνναεπηρεάσουντηνεπίδοση,τη φοίτησηκαισυμπεριφορά 
τουπαιδιούτουςκαιζητούντη συνδρομή τουσχολείου. 
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VI. Παιδαγωγικόςέλεγχος 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 
συνεργασίαςτωνγονέων/κηδεμόνωνμετονεκπαιδευτικό/τηνεκπαιδευτικόυπεύθυνο
/ητηςτάξης,τονΔιευθυντή/τηΥποδιευθύντριατηςσχολικήςμονάδας,τονΣύλλογοΔιδασ
κόντωνκαιτονΣυντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η 
καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγικήαντιμετώπισητουθέματος.Σεκάθεπερίπτωσηκαιπριναπόοποιαδήποτεα
πόφαση,λαμβάνεταιυπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και 
των δικαιωμάτων του παιδιού.  

Τοσχολείο,ωςφορέαςαγωγής,έχεικαθήκονναλειτουργείέτσιώστεοιμαθητές 
καιμαθήτριεςνα συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να 
μάθουν να αναλαμβάνουν τηνευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι 
πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή καιτης μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα 
αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση τουεσωτερικού κανονισμού του 
σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα μετις αρχές της 
ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του, αλλά και τις 
κείμενεςδιατάξεις. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή 
συμπεριφοράτωνπαιδιώντουςκαιτωνενεργειώνπουθααναληφθούν.Ηστενήσυνεργα
σίασχολείου-γονέων/κηδεμόνωνείναιπάντα αναγκαίακαιεπιβεβλημένη. Σε κάθε 
περίπτωση επιβολής ποινής ο μαθητής παραμένει στο σχολείο και του ανατίθεται 
εργασία από τη Διεύθυνση, πάντα όμως θα τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία περί παιδαγωγικών μέτρων. 

 
 
 

VII Καινοτόμεςπρακτικέςπουέχουνυιοθετηθείστοσχολείο 
Το σχολείο συνεργάζεται με τους φορείς της εν γένει κοινωνικής ζωής και βοηθά αν 
χρειαστεί παρέχοντας υπηρεσίες που τυχόν θα του ζητηθούν (από την Πυροσβεστική 
υπηρεσία, τον Δήμο, το Νοσοκομείο, άλλα σχολεία κ.λπ.). 
VIII Άλλαθέματα 
Προσωπικάδεδομένα 
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για ταπροσωπικά δεδομένα όλων των 
μελών τηςσχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τον Γενικό 
ΚανονισμόΠροστασίαςΔεδομένωντηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(GDPR),επιβάλλεταιηγραπ
τήσυγκατάθεσητωνγονέωνως προςτησυλλογή,επεξεργασία 
καιδημοσιοποίησηοπτικούυλικούτωνπαιδιώντους. 
 
Εμβολιασμόςμαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά 
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είναι 
όλαεκείναταεμβόλιαπουείναιενταγμέναστοΕθνικόΠρόγραμμαΕμβολιασμών.Ένααπ
όταδικαιολογητικά εγγραφής αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο 
στοιχείο από τοοποίο αποδεικνύεταιότιέγινανταπροβλεπόμεναεμβόλια. Οι 
μαθητές της Α΄ τάξης καταθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δεδομένης της 
κατάστασης τηρείται η νομοθεσία  για τον covid19. 

 
ΛειτουργίαΚυλικείου 

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν 
να διατίθενταιστα Σχολικά Κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της 
υγείας των μαθητών/μαθητριώνκαι τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού 
περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής.Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: 
Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, 
φυσικοίχυμοί,σαλάτες,φρουτοσαλάτεςκ.λπ.),γαλακτοκομικά(γάλα,γιαούρτι,τυριάκ.
λπ.),αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα, μπάρες 
δημητριακών, σταφιδόψωμοκ.λπ.). 

 
4.ΕπικοινωνίακαιΣυνεργασίαΓονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι.Σημασίατηςεπικοινωνίαςκαιτηςσυνεργασίαςσχολείου-οικογένειας 
Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του 
κλίματος πουδημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία 
με τους γονείς/κηδεμόνεςτων μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογό Γονέων. Η 
εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείοενισχύεταιαπότηθετικήστάσητων 
γονέων/κηδεμόνωνπροςτοΣχολείοκαιτον εκπαιδευτικό. 
Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται 
στονκαθηγητή/στηνκαθηγήτριατηςτάξης.Σεπερίπτωσηπουδενυπάρξεικοινάαποδεκτ
ήλύσηήσυνεννόηση,απευθύνονταιστονΔιευθυντή τουΣχολείου. 
Ορίζεται σε τακτά διαστήματα η προσέλευση ή η εξ αποστάσεως ενημέρωση μέσω 
της πλατφόρμας webex. 
ΙΙ ΣύλλογοςΓονέωνκαιΚηδεμόνων 
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. ΟΣύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας 
σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τηςΣχολικής Κοινότητας και γι’ 
αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων.Βρίσκεται σε 
άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή,την Υποδιευθύντρια και 
τονΣύλλογοΔιδασκόντωντουσχολείου,αλλάκαιμετονΠρόεδρο/τηνΠρόεδροτηςΣχολικ
ήςΕπιτροπήςτου Δήμου. 
 
III. ΣχολικόΣυμβούλιο 
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 
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ο ΣύλλογοςΔιδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος τηςτοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού 
Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση τηςεύρυθμης λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά 
καιπροτείνειπαρεμβάσειςγιατηνεπίλυσηθεμάτωνπουαφορούνστοντρόποοργάνωση
ςκαιλειτουργίαςτηςδιαδικασίαςτηςσίτισης,στηνυγιεινή,στηνασφάλειακαιστηνπρόλη
ψηατυχημάτωνστονσχολικόχώρο,καθώςκαισεζητήματαβελτίωσηςτηςυλικοτεχνικής
υποδομής. 
 
IV. Ησημασίατηςσύμπραξηςόλων 

Έναανοιχτό,συνεργατικό,συμπεριληπτικόκαιδημοκρατικόΣχολείοέχειανάγκηαπότ
ησύμπραξηόλων−μαθητών/μαθητριών,εκπαιδευτικών,Διευθυντή, 
Υποδιευθύντριας,ΣυλλόγουΓονέωνκαιΚηδεμόνων,ΣχολικήςΕπιτροπής,ΤοπικήςΑυτοδ
ιοίκησης− γιαναεπιτύχειστηναποστολήτου. 

 
5:Πολιτικήτουσχολείουπροστασίαςαπόπιθανούςκινδύνους  

Αντιμετώπισηεκτάκτωναναγκών 
Οιφυσικέςκαταστροφέςπαρουσιάζουναυξητικήτάσητατελευταίαχρόνιαμεποικίλε

ςσυνέπειεςστοανθρωπογενέςπεριβάλλον.Οισχολικέςμονάδες,ωςλειτουργικοίχώροι
φιλοξενίαςκαιδραστηριοποίησηςευάλωτηςομάδαςτουπληθυσμού,απαιτούναυξημέ
νοβαθμόετοιμότηταςέναντιτωνκινδύνωναυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται 
τακτικά 
τοΣχέδιοΜνημονίουΕνεργειώνγιατηδιαχείρισητουΣεισμικούΚινδύνουκαιυλοποιούντ
αιασκήσειςετοιμότηταςκατάτηδιάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή 
τουσχολικούέτουςκαισεσυνεργασίαμετονΣύλλογοΔιδασκόντων,προβαίνεισεόλεςτις
απαιτούμενεςενέργειεςπουπροβλέπονταιγιατηναντιμετώπισητωνέκτακτωναναγκών
εντόςτουσχολικού χώρου. Έχει είδη συντάξει και υποβάλει το σχετικό σχέδιο, ενώ 
υπάρχει αναρτημένο σε κάθε αίθουσα το σχέδιο διαφυγής.  

Τέλος,σεκαταστάσειςπανδημίαςήακραίων-
επικίνδυνωνφαινομένωνοιεκπαιδευτικοί,μαθητές/μαθήτριες,γονείς/κηδεμόνες,συν
ιστάται να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι 
εκάστοτεαρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες(π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής 
Προστασίας κ.λπ.) για τηνεύρυθμη λειτουργίατηςσχολικής μονάδας 
καιτηνασφάλεια τωνμελώντης. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 
αντιμετωπίζονται κατάπερίπτωση από τον Διευθυντή, την Υποδιευθύντρια και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με 
τιςαρχέςτηςπαιδαγωγικήςεπιστήμηςκαιτηνκείμενηεκπαιδευτικήνομοθεσία,σεπνεύμ
ασυνεργασίαςμεόλαταμέλη τηςσχολικής κοινότητας. 
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Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά 
σχετικά με τονκανονισμό του σχολείου. 

Στόχος του Σχολείου είναι η μόρφωση και η ευχάριστη παραμονή σ’ αυτό όσο 
διαρκεί η φοίτηση.  Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του, όμως, 
πρέπει πρώτα από όλα να ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά μας. 
Με τη συμμετοχή όλων στις διαδικασίες, γίνεται βίωμα  σε αυριανούς 
δημοκρατικούς πολίτες η συλλογική ζωή με τάξη και υπευθυνότητα και κυρίως με 
σεβασμό στον εαυτό μας και τους άλλους. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χίος,15Σεπτ2022 
 

ΟΔιευθυντής 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ 
 
 
 
 

Εγκρίνεται 

ΣυντονιστήςΕκπαιδευτικούΈργου 
(ο 

οποίοςέχειτηνπαιδαγωγικήευθύνητουσχο
λείου) 

 
 
 
 

………………………………………………………… 
Ημερομηνία:…………………………………………………. 

ΔιευθυντήςΕκπαίδευσης 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Ημερομηνία:…………………………………………………. 
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