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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Εισαγωγή 

Ο Σχολικός Κανονισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη 
λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Είναι 
εναρμονισμένος προς την κείμενη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων. 

Η σύνταξη και εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού διαπνέεται από τις αρχές 
της δημοκρατικής σχολικής διοίκησης και των παιδαγωγικών αρχών και 
αποσκοπεί στην αυτοδέσμευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
που είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων της σχολικής 
κοινότητας στο σύνολό της. Συγκεκριμένα: 

• Αποβλέπει στη διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος το οποίο εξασφαλίζει 
τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, με αμοιβαίο σεβασμό, με 
ανοχή και αναγνώριση, προσδίδοντας στον όρο «σχολική πειθαρχία» 
δημοκρατικό περιεχόμενο. 

• Στηρίζεται στη δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας η οποία 
προϋποθέτει κανόνες, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση 
της ομάδας αλλά και συναίνεση, συμμετοχή και αποδοχή των διαφορών και 
του πλουραλισμού των απόψεων. 

• Εδράζεται στην αρχή ότι κάθε μαθητής/τρια είναι μια ξεχωριστή και 
ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την 
αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της 
ομάδας και έχει το δικαίωμα να απολαύει τον σεβασμό και τη δυνατότητα να 
αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, οφείλει να επιδεικνύει 
υπευθυνότητα και να αναγνωρίζει στους άλλους τα ίδια δικαιώματα. 

• Προωθεί τη συνεργασία μαθητών/τριών, καθηγητών/τριών, γονέων και 
λοιπού σχολικού προσωπικού, ώστε να νοιώθουν όλοι σωματικά ασφαλή και 
συναισθηματικά πλήρη άτομα. 

• Αναγνωρίζει ότι το σχολείο λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος μετάδοσης των 
γνώσεων αλλά κυρίως ως χώρος διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας κ. Ευάγγελου Διβάνη και με τη συμμετοχή 

όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, του εκπροσώπου του  
 

 

 

 

 



 

 

οικείου Δήμου καθώς και του   Προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού 

συμβουλίου. 

Η απόφαση εγκρίθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την 

παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου κ. Μαλίτσα και από τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης κ. Μάντζιο 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους 

γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Η ακριβής 

τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, 

των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων. 

 Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό. 

• Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων, η οποία πραγματοποιείται στις 08:15 Όταν αργούν να 
προσέλθουν στην τάξη ή σε σχολική εκδήλωση, καταγράφονται ως 
απόντες/απούσες. Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να απουσιάσουν από 
κάποια διδακτική ώρα ενώ βρίσκονται στο σχολείο, οφείλουν να 
ενημερώσουν τον/την διδάσκοντα/ουσα. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

• Διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, εκφράζουν τις απορίες ή 
αντιρρήσεις τους με ευγένεια, σεβασμό . 

• Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών/τριών και γενικότερα 
όλου του προσωπικού του Σχολείου. Σέβονται το δικαίωμα των 
καθηγητών/τριών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά. 

• Συμβάλλουν στην καλλιέργεια θετικού κλίματος με τον αμοιβαίο σεβασμό 
και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Λύνουν τις διαφορές τους με 
συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία 
και η άσκηση σωματικής, ψυχολογικής ή λεκτικής βίας από άτομα ή ομάδες 
αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές 
που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί 

• Συνεργάζονται με τους/τις μαθητές/τριες, σέβονται την προσωπικότητά 
τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 
δημοκρατική συμπεριφορά. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος 
αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους ενημερώνουν για τη 
φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

 
 

                           

 

 



 

 

• Φροντίζουν, κατά το διάλειμμα, να εκκενώνονται οι αίθουσες και ανοίγουν 
τα παράθυρα, για να αερίζεται ο χώρος. 

• Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από 
το σχολείο, και για θέματα που αφορούν στο σχολείο προβαίνουν σε 
ανακοινώσεις προς τους/τις μαθητές/τριες ή τους γονείς με τη σύμφωνη 
γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

• Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη 
διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους/τις 
ίδιους/ες και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα 
αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Συνεργάζονται επίσης με τα μέλη των 
μαθητικών κοινοτήτων. 

• Ενημερώνουν τους γονείς κηδεμόνες τακτικά αλλά και έκτακτα όταν 
χρειαστεί. 

• Διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών, εντός του 
σχολικού χώρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Ποιότητα του σχολικού χώρου 

• Οι μαθητές/τριες σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου 
και δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο. Στην περίπτωση καταστροφών οι 
υπαίτιοι αναλαμβάνουν τα έξοδα αποκατάστασης. 

• Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

• Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή 
εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό 
πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. 

• Η χρήση κινητών δεν επιτρέπεται εντός του σχολείου μόνο αφού δοθεί 
σχετική άδεια από  τη διεύθυνση στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος ή σχολικής 
εκδήλωσης . 

• Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
που προβλέπονται για την πανδημία COVID-19. 

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας  

Το σχολείο συνεργάζεται με τις οικογένειες των μαθητών/μαθητριών και τον 
Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων έχοντας διακριτό ρόλο. 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη 
σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών και να ενημερώνουν 
για οποιοδήποτε ζήτημα εκείνοι θεωρούν απαραίτητο. 

 
 

 

 

 



 

 

Ανατροφοδότηση - προτάσεις βελτίωσης 

Ο ανά χείρας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 
2021-2022 και μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκειά του σε περίπτωση που 
αλλάξουν οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και σύμφωνα με τις κατά 
καιρούς αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων . 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


