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Ενδεικτικόσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ Ειςαγωγό 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ του Σχολεύου (ϊρθρο 37, Ν.4692/2020) βαςύζεται ςε 

όςα προβλϋπονται από την πολιτεύα για την εκπαύδευςη και τη λειτουργύα των δημόςιων και 

ιδιωτικών Σχολεύων καθώσ και ςτισ αποδεκτϋσ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 

ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ του Σχολεύου και τα χαρακτηριςτικϊ τησ τοπικόσ ςχολικόσ και 

ευρύτερησ κοινότητασ. 

Η ςυμμετοχό οποιουδόποτε ατόμου ςτη ςχολικό ζωό ςημαύνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη 

αποδοχό και ςχολαςτικό τόρηςη του ςχολικού κανονιςμού, ςτο ςύνολό του. 

ύνταξη, ϋγκριςη και τόρηςη του Κανονιςμού 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ ςυντϊχθηκε ύςτερα από ειςόγηςη τησ Διευθύντριασ του 

Σχολεύου, με τη ςυμμετοχό όλων των μελών του Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςών, των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλύου του Συλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων, του προεδρεύου του 

δεκαπενταμελούσ μαθητικού ςυμβουλύου του Σχολεύου και του εκπροςώπου του Δόμου. 

Επιπλϋον, ϋχει εγκριθεύ από τη Συντονύςτρια Εκπαιδευτικού Έργου που ϋχει την παιδαγωγικό 

ευθύνη του Σχολεύου μασ, καθώσ και από τη Διευθύντρια Εκπαύδευςησ (ϊρθρο 37, 

Ν.4692/2020). 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ με την ϋναρξη του ςχολικού ϋτουσ κοινοποιεύται ςε 

όλουσ τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ και αναρτϊται ςτον ιςτότοπο του Σχολεύου. Μια ςυνοπτικό 

μορφό του διανϋμεται και ςυζητεύται διεξοδικϊ με όλουσ τουσ/τισ μαθητϋσ/τριεσ του Σχολεύου. 

Η ακριβόσ τόρηςό του αποτελεύ ευθύνη και υποχρϋωςη τησ Διεύθυνςησ του Σχολεύου, των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονϋων/ κηδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιεύται ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, μϋςω τησ προβλεπόμενησ από 

τον νόμο ςυμμετοχικόσ διαδικαςύασ όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ, ϋτςι ώςτε να 

ςυμπεριλαμβϊνει νϋεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ, να ανταποκρύνεται ςτισ αλλαγϋσ των ςυνθηκών 

λειτουργύασ του Σχολεύου και τισ, κατϊ καιρούσ, αποφϊςεισ των αρμόδιων ςυλλογικών οργϊνων 

του. 

1. Βαςικϋσ αρχϋσ και ςτόχοι του Εςωτερικού Κανονιςμού Λειτουργύασ 

Το Σχολεύο αποτελεύ μια δημοκρατικϊ οργανωμϋνη κοινότητα που διαςφαλύζει τη ςυνεργαςύα 

των μελών του χωρύσ εντϊςεισ και ςυγκρούςεισ αλλϊ με αμοιβαύο ςεβαςμό και αποδοχό τησ 

προςωπικότητασ κϊθε μϋλουσ τησ ςχολικόσ κοινότητασ. 

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβϊνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομό αρμοδιοτότων και ευθυνών, 

δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων, για όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ, οι οπούοι αφενόσ 

εμπεδώνουν τη δημοκρατικό λειτουργύα του ςχολεύου και αφετϋρου διαμορφώνουν ϋνα 

παιδαγωγικό και διδακτικό κλύμα που διευκολύνει την απρόςκοπτη, μεθοδικό και 

αποτελεςματικό λειτουργύα του. 

Μϋςω των ςυμφωνημϋνων όρων και κανόνων του Κανονιςμού του Σχολεύου επιδιώκεται: 

 Η εξαςφϊλιςη τησ ςωματικόσ και ςυναιςθηματικόσ αςφϊλειασ όλων των μελών τησ 

ςχολικόσ κοινότητασ. 

 Η διαμόρφωςη προςωπικοτότων που λειτουργούν υπεύθυνα, ςϋβονται τισ ελευθερύεσ 

των ϊλλων και ςυνεργϊζονται αρμονικϊ μεταξύ τουσ. 

 Η θεμελύωςη ενόσ πλαιςύου που υποςτηρύζει το εκπαιδευτικό ϋργο και την απρόςκοπτη 

ςυμμετοχό όλων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

 Η διαμόρφωςη κλύματοσ που ςτηρύζει την ολόπλευρη ανϊπτυξη τησ προςωπικότητασ 

των μαθητών αλλϊ και όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ. 

 Η δημιουργύα εύρυθμων, ευχϊριςτων και αποδοτικών ςυνθηκών διδαςκαλύασ, μϊθηςησ 

και εργαςύασ.  

 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΦΟΛΕΙΟΥ 
 

3ο Γενικό Λύκειο Δράμας 

4 

2. Λειτουργύα του χολεύου 

Ι. Διδακτικό ωρϊριο 

Η ϋναρξη, η λόξη, η διϊρκεια μαθημϊτων του υποχρεωτικού προγρϊμματοσ και τα διαλεύμματα 

καθορύζονται από ςχετικό απόφαςη του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται ςτην ιςτοςελύδα του 

Σχολεύου. Το διδακτικό ϋτοσ ορύζεται από την 1η Σεπτεμβρύου κϊθε ϋτουσ και λόγει την 30η 

Ιουνύου του επόμενου ϋτουσ. 

II. Προςϋλευςη ςτο ςχολεύο 

Οι μαθητϋσ προςϋρχονται ςτο ςχολεύο πριν από την ϋναρξη των μαθημϊτων. 

Μετϊ την πρωινό ςυγκϋντρωςη η εξώπορτα του ςχολεύου κλεύνει. Όςοι προςϋρχονται με 

καθυςτϋρηςη, για να μην δημιουργεύται αναςτϊτωςη ςτη διδακτικό/μαθηςιακό διαδικαςύα, 

παρουςιϊζονται πρώτα ςτο γραφεύο τησ Διεύθυνςησ. Εϊν η Διεύθυνςη (Διευθύντρια / 

Υποδιευθυντϋσ) κρύνει επαρκεύσ τουσ λόγουσ τησ καθυςτερημϋνησ προςϋλευςησ του μαθητό, 

τουσ δύνει την ϊδεια με ςημεύωμα να προςϋλθουν ςτη ςχολικό τϊξη, όπου ο/η διδϊςκων/ουςα 

θα κρύνει αν τουσ δεχτεύ. Σε διαφορετικό περύπτωςη, παραμϋνουν ςε κατϊλληλο χώρο του 

Σχολεύου υπό την εποπτεύα εκπαιδευτικού και ειςϋρχονται ςτην τϊξη τουσ μετϊ την 

ολοκλόρωςη τησ τρϋχουςασ διδακτικόσ ώρασ και τουσ καταχωρεύται η απουςύα για τη 

ςυγκεκριμϋνη διδακτικό ώρα.  

ΙΙΙ. Παραμονό ςτο ςχολεύο 

Οι μαθητϋσ πρϋπει να ειςϋρχονται ςτην τϊξη αμϋςωσ μόλισ χτυπόςει το κουδούνι. 

Εφόςον ειςϋλθει ο διδϊςκων ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ δεν επιτρϋπεται η εύςοδοσ ςε κανϋναν 

μαθητό. 

Οι θϋςεισ των μαθητών μϋςα ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ καθορύζονται ςε ςυνεργαςύα με τον 

υπεύθυνο καθηγητό του τμόματοσ. Αλλαγό θϋςησ επιτρϋπεται μετϊ από ςυνεννόηςη με τον 

διδϊςκοντα καθηγητό. 

Κατϊ τη διϊρκεια των μαθημϊτων κανϋνασ μαθητόσ, από τουσ προςελθόντεσ ςτο ςχολεύο, δεν 

επιτρϋπεται να απουςιϊζει αδικαιολόγητα από την αύθουςα διδαςκαλύασ. 

Δεν επιτρϋπεται η κατανϊλωςη φαγητού, καφϋ και αναψυκτικού ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ. 

Οι μαθητϋσ παραμϋνουν ςτο ςχολεύο καθ’ όλη την διϊρκεια και του προγρϊμματοσ, ακόμη και ςε 

περύπτωςη κενού εξ αιτύασ απουςύασ εκπαιδευτικού μη δυναμϋνου να αναπληρωθεύ. 

ΙV. Αποχώρηςη από το ςχολεύο 

Οι μαθητϋσ/τριεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν φεύγουν από το Σχολεύο πριν τη λόξη των 

μαθημϊτων χωρύσ ϊδεια. Αν παρουςιαςτεύ ανϊγκη ϋκτακτησ αποχώρηςησ κατϊ τη διϊρκεια του 

ςχολικού ωραρύου (π.χ. αςθϋνεια), ενημερώνεται ο γονϋασ/κηδεμόνασ για να προςϋλθει ςτο 

Σχολεύο και να παραλϊβει το παιδύ του, ςυμπληρώνοντασ το ςχετικό ϋντυπο. 

Τϋλοσ, εϊν κϊποιοσ γονϋασ/κηδεμόνασ χρειαςτεύ, για ειδικό λόγο να πϊρει το παιδύ του πριν τη 

λόξη των μαθημϊτων, χρειϊζεται να ενημερώςει τη Διεύθυνςη του Σχολεύου (Διευθύντρια / 

Υποδιευθυντϋσ).  

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολεύου 

Το Σχολεύο μασ εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορύζεται από τισ εγκυκλύουσ του 

ΥΠΑΙΘ. Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ ενημερώνονται ϋγκαιρα για προγραμματιςμϋνεσ ό ϋκτακτεσ 

(γνωςτϋσ όμωσ εκ των προτϋρων) αλλαγϋσ που προκύπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατϊ 

τησ διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ, όπωσ επύςησ και για αλλαγϋσ που ςχετύζονται με αλλαγό 

διδαςκόντων/ουςών ωσ προσ τα γνωςτικϊ αντικεύμενα. 
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VI. Απουςύεσ μαθητών 

Για την τακτικό παρακολούθηςη τησ φούτηςησ των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλόρου 

οι κηδεμόνεσ τουσ. Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ οφεύλουν να ενημερώνουν το Σχολεύο για την απουςύα 

των παιδιών τουσ. 

VII. Διαδικαςύεσ ενημϋρωςησ μαθητών, γονϋων και κηδεμόνων 

Η ενημϋρωςη μαθητών, γονϋων και κηδεμόνων γύνεται μϋςω των ακόλουθων τρόπων: 

 Ιςτοςελύδασ του Σχολεύου 

 Αποςτολόσ ηλεκτρονικών μηνυμϊτων  μϋςω του Π.Σ. My School 

 Ενημερωτικών ςημειωμϊτων ό/και βεβαιώςεων για την πραγματοπούηςη 

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηςη εκπαιδευτικών θεαμϊτων κ.λπ. 

 Τηλεφωνικϊ, ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ 

 Μϋςω τησ επύςκεψόσ τουσ ςτο ςχολεύο ςτισ προγραμματιςμϋνεσ, από τον Σύλλογο 

Διδαςκόντων/ουςών, ημϋρεσ και ώρεσ. 

3. χολικό και Κοινωνικό Ζωό 

Ι. Υούτηςη: 

Η φούτηςη των μαθητών/τριών, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα, εύναι καθόκον και 

υποχρϋωςη τουσ. Η ςυμμετοχό τουσ οφεύλει να εύναι τακτικό, ενεργόσ και ςυςτηματικό. Η 

ελλιπόσ φούτηςό τουσ, και μϊλιςτα χωρύσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραύνει τόςο το ςχολικό ϋργο όςο 

και την πρόοδό τουσ. 

II. χολικού χώροι 

Η ςυνεργαςύα όλων εύναι απαραύτητη, για να διατηρηθεύ ϋνα καθαρό και ευχϊριςτο ςχολικό 

περιβϊλλον, κατϊλληλο για μϊθηςη. Για την επιτυχύα αυτού του ςκοπού οι μαθητϋσ: 

 Σϋβονται την κινητό και ακύνητη περιουςύα του Σχολεύου καθώσ και το φυςικό 

περιβϊλλον τησ αυλόσ του Σχολεύου. 

 Φροντύζουν να παραμϋνει καθαρόσ ο ςχολικόσ χώροσ και η ςχολικό αύθουςα, 

χρηςιμοποιούν τα καλϊθια απορριμμϊτων. 

 Διατηρούν το θρανύο τουσ καθαρό, ςε ϊριςτη κατϊςταςη. . 

Επιςημαύνεται ότι, μαθητόσ που επιβεβαιωμϋνα προκαλεύ φθορϊ ςτην περιουςύα του Σχολεύου, 

ελϋγχεται για τη ςυμπεριφορϊ αυτό και η δαπϊνη αποκατϊςταςησ βαρύνει τον κηδεμόνα του. 

III. Διϊλειμμα 

Κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ οι μαθητϋσ/τριεσ οφεύλουν να βγαύνουν ςτον αύλειο χώρο, 

ώςτε να αποφεύγεται ο ςυνωςτιςμόσ ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ και ςτουσ διαδρόμουσ και να 

μειώνεται η πιθανότητα ατυχημϊτων αλλϊ και να διαςφαλύζονται οι ςυνθόκεσ υγιεινόσ με την 

τόρηςη του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. 

Με την ολοκλόρωςη κϊθε διδακτικόσ ώρασ, ο/η εκπαιδευτικόσ εξϋρχεται τελευταύοσ/α, 

φροντύζει τα παρϊθυρα να παραμϋνουν/εύναι ανοιχτϊ και κλειδώνει την αύθουςα. 

Σε περύπτωςη κακοκαιρύασ ορύζονται από το Σύλλογο Διδαςκόντων/ουςών οι πλϋον 

κατϊλληλοι χώροι για την παραμονό των μαθητών/τριών. 

Το διϊλειμμα εύναι χρόνοσ παιχνιδιού, ανϊπτυξησ κοινωνικών ςχϋςεων αλλϊ και χρόνοσ 

ικανοπούηςησ ςωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλϋτα). Οι μαθητϋσ/τριεσ αλληλεπιδρούν, 

παύζουν αρμονικϊ και για οποιοδόποτε πρόβλημα ό δυςκολύα αντιμετωπύζουν, απευθύνονται 

ςτον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρύςκεται εκεύ. 
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IV. Εμφϊνιςη 

Η εμφϊνιςη των μαθητών/τριών οφεύλει να χαρακτηρύζεται από ευπρϋπεια. Θα πρϋπει να 

αποφεύγονται φαινόμενα επύδειξησ, ςτο πλαύςιο τησ διαςφϊλιςησ τησ μεταξύ τουσ ιςότητασ, 

αλλϊ και με το ςκεπτικό ότι οι υπερβολϋσ δεν ςυνϊδουν με τη μαθητικό ιδιότητα. 

V. υμπεριφορϊ - Δικαιώματα – Τποχρεώςεισ 

Η Διεύθυνςη (Η Διευθύντρια και οι Τποδιευθυντϋσ) 

 Εύναι υπεύθυνοσ, μαζύ με τουσ εκπαιδευτικούσ, για την καθαριότητα και αιςθητικό των 

χώρων του ςχολεύου, καθώσ και για την προςταςύα τησ υγεύασ και αςφϊλειασ των 

μαθητών, μεριμνώντασ ώςτε ςτισ ςτοχεύςεισ αυτϋσ να εμπλϋκεται και η μαθητικό 

κοινότητα.  

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδαςκόντων/ουςών για την εκπαιδευτικό νομοθεςύα, τισ 

εγκυκλύουσ και τισ αποφϊςεισ που αφορούν τη λειτουργύα του Σχολεύου και την 

εφαρμογό των προγραμμϊτων εκπαύδευςησ.  

 Συμβϊλλει ςτη δημιουργύα κλύματοσ δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ των 

διδαςκόντων/ουςών και των μαθητών και εύναι υπεύθυνοσ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ 

διδϊςκοντεσ, τη διαςφϊλιςη και την τόρηςη τησ ομαλότητασ. 

 Συζητϊ με τουσ εκπαιδευτικούσ τα προβλόματα που τυχόν ανακύπτουν, με ςτόχο την 

επύλυςό τουσ.   

 Απευθύνει ςτουσ διδϊςκοντεσ, όταν εύναι απαραύτητο, ςυςτϊςεισ ςε πνεύμα 

ςυναδελφικόσ αλληλεγγύησ.  

 Λαμβϊνει μϋριμνα για την εξαςφϊλιςη παιδαγωγικών μϋςων και εργαλεύων, την καλό 

χρόςη τουσ ςτη ςχολικό τϊξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατϊςταςό τουσ, ςε 

περύπτωςη φθορϊσ 

 Φροντύζει να βρύςκεται ςε αγαςτό ςυνεργαςύα με τουσ εκπροςώπουσ τησ μαθητικόσ 

Κοινότητασ και τη μαθητικό Κοινότητα εν γϋνει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονϋων και Κηδεμόνων, τον κϊθε γονϋα/κηδεμόνα, τον εκπρόςωπο του Δόμου, το 

Τμόμα Παιδεύασ του Δόμου και τισ Δημοτικϋσ Αρχϋσ ευρύτερα, την Παιδαγωγικϊ 

Υπεύθυνη του Σχολεύου, την Προώςταμϋνη Αρχό τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, τουσ 

Σ.Ε.Ε. και εντϋλει με κϊθε πρόςωπο ό Αρχό που ϋρχεται ςε επαφό/επικοινωνύα με το 

Σχολεύο. 

Οι εκπαιδευτικού 

Οι εκπαιδευτικού επιτελούν ϋργο υψηλόσ κοινωνικόσ ευθύνησ. Στο ϋργο τουσ περιλαμβϊνεται η 

εκπαύδευςη − διδαςκαλύα, μϊθηςη και διαπαιδαγώγηςη των μαθητών. Η πρόοδοσ, η οικονομικό 

ανϊπτυξη, ο πολιτιςμόσ και η ςυνοχό τησ κοινωνύασ εξαρτώνται ςε μεγϊλο βαθμό από την 

ποιότητα τησ εκπαύδευςησ και κατ' επϋκταςη από τη ςυμβολό και την προςπϊθεια των 

εκπαιδευτικών. Τα καθόκοντα και οι αρμοδιότητεσ των εκπαιδευτικών οφεύλουν να 

εναρμονύζονται με τουσ ςτόχουσ αυτούσ. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικού οφεύλουν να: 

 Διαςφαλύζουν την αςφϊλεια και την υγεύα των μαθητών εντόσ του ςχολεύου, καθώσ και 

κατϊ τισ ςχολικϋσ εκδηλώςεισ και εκδρομϋσ. 

 Αντιμετωπύζουν τουσ μαθητϋσ με ευγϋνεια, κατανόηςη και ςεβαςμό προσ την 

προςωπικότητα τουσ. 

 Συμβϊλλουν ςτη διαμόρφωςη ενόσ ςχολικού κλύματοσ που δημιουργεύ ςτουσ μαθητϋσ 

αιςθόματα αςφϊλειασ, εμπιςτοςύνησ και ϊνεςησ ώςτε να απευθύνονται ςτουσ 

εκπαιδευτικούσ για βοόθεια όταν αντιμετωπύζουν τυχόν πρόβλημα. 

 Αντιμετωπύζουν τουσ μαθητϋσ με δημοκρατικό πνεύμα, ιςότιμα και δύκαια και να μην 

κϊνουν διακρύςεισ υπϋρ ό ςε βϊροσ οριςμϋνων μαθητών.  
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 Καλλιεργούν και εμπνϋουν ς’ αυτούσ, κυρύωσ με το παρϊδειγμϊ τουσ, δημοκρατικό 

ςυμπεριφορϊ. 

 Διδϊςκουν ςτουσ μαθητϋσ τα διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα ςύμφωνα με το ιςχύον 

πρόγραμμα ςπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τουσ μαθητϋσ ςύμφωνα 

με τουσ ςκοπούσ και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικού μασ ςυςτόματοσ, με την 

καθοδόγηςη των ΣEE και των Στελεχών τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ  

  Προετοιμϊζουν το μϊθημα τησ ημϋρασ ϋτςι ώςτε να κινεύ το ενδιαφϋρον των μαθητών 

και να εφαρμόζουν ςύγχρονεσ και κατϊλληλεσ μεθόδουσ διδαςκαλύασ, με βϊςη τισ 

ανϊγκεσ των μαθητών και τισ ιδιαιτερότητεσ των γνωςτικών αντικειμϋνων. 

 Αξιολογούν αντικειμενικϊ την πρόοδο και την επύδοςη των μαθητών και ενημερώνουν 

ςχετικϊ τουσ γονεύσ ό κηδεμόνεσ αλλϊ και τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ καθώσ η αξιολόγηςη 

ϋχει παιδαγωγικό και όχι τιμωρητικό περιεχόμενο και χαρακτόρα. 

 Ενδιαφϋρονται για τισ ςυνθόκεσ ζωόσ των μαθητών τουσ ςτην οικογϋνεια και ςτο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβϊλλον, λαμβϊνουν υπόψη τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν 

την πρόοδο και τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών τουσ και υιοθετούν κατϊλληλεσ 

παιδαγωγικϋσ ενϋργειεσ, ώςτε να αντιμετωπιςθούν πιθανϊ προβλόματα. 

 Ενθαρρύνουν τουσ μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη διαμόρφωςη και λόψη 

αποφϊςεων για θϋματα που αφορούν τουσ ύδιουσ και το ςχολεύο και καλλιεργούν τισ 

αρχϋσ και το πνεύμα αλληλεγγύησ και ςυλλογικότητασ.  

 Εύναι ςυνεπεύσ ςτην προςϋλευςό τουσ ςτο ςχολεύο και ςτην ώρα ϋναρξησ και λόξησ των 

μαθημϊτων. 

 Συνεργϊζονται με τη Διευθύντρια, τουσ γονεύσ και τουσ αρμόδιουσ ΣΕΕ για την καλύτερη 

δυνατό παιδαγωγικό αντιμετώπιςη προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ, ςεβόμενοι την 

προςωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

 Συμβϊλλουν ϋμπρακτα ςτην επιτυχύα όλων των εκδηλώςεων που οργανώνονται από 

την τϊξη και το Σχολεύο. 

 Ανανεώνουν και εμπλουτύζουν τισ γνώςεισ τουσ, ςχετικϊ με τα διϊφορα γνωςτικϊ 

αντικεύμενα και τισ επιςτόμεσ τησ αγωγόσ τόςο μϋςω των διϊφορων μορφών 

επιμόρφωςησ και επιςτημονικόσ παιδαγωγικόσ καθοδόγηςησ, που παρϋχονται θεςμικϊ 

από το ςύςτημα τησ οργανωμϋνησ εκπαύδευςησ, όςο και με την αυτοεπιμόρφωςη. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργύα κλύματοσ αρμονικόσ ςυνεργαςύασ, ςυνεχούσ και 

αμφύδρομησ επικοινωνύασ με τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ των μαθητών και τουσ 

ενημερώνουν για τη φούτηςη, τη διαγωγό και την επύδοςη των παιδιών τουσ. Τα 

ανωτϋρω κρύνονται απαραύτητα, διότι οι ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ μεταβϊλλονται με 

γρόγορουσ ρυθμούσ. Για να μπορεύ η εκπαύδευςη να ανταποκριθεύ ς' αυτούσ τουσ 

ρυθμούσ, πρϋπει ο εκπαιδευτικόσ, ςε ό,τι τον αφορϊ να παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ με 

διαρκό, ϋγκαιρη  και ϋγκυρη ενημϋρωςη αλλϊ και επιμόρφωςη. 

Οι μαθητϋσ/μαθότριεσ 

Η ςυμπεριφορϊ των μαθητών πρϋπει να διϋπεται από δημοκρατικό όθοσ, ςεβαςμό ςτο 

εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προςωπικό, ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, ςτη ςχολικό 

περιουςύα, καθώσ και ςτην δικό τουσ προςωπικότητα. Στο πλαύςιο αυτό δεν εύναι αποδεκτό 

κϊθε εύδοσ βύασ, λεκτικόσ, ςωματικόσ, ψυχολογικόσ ό ϊλλησ μορφόσ. Συνεπώσ, οι μαθητϋσ θα 

πρϋπει να: 

 Αποδύδουν ςεβαςμό, με τα λόγια και τισ πρϊξεισ τουσ, προσ κϊθε μϋλοσ τησ ςχολικόσ 

κοινότητασ. 

 Αποδϋχονται πωσ κϊθε μϊθημα ϋχει τη δικό του ιδιαύτερη παιδευτικό αξύα και 

αποδύδουν ςτο καθϋνα την απαιτούμενη προςοχό. 
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 Υποςτηρύζουν και διεκδικούν τη δημοκρατικό ςυμμετοχό τουσ ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ 

αποφϊςεων ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων που τουσ δύνει η νομοθεςύα, ςυμβϊλλοντασ 

ςτην εφαρμογό αυτών των αποφϊςεων.  

 Συμβϊλλουν ςτην εμπϋδωςη ενόσ όρεμου, θετικού, ςυνεργατικού, ςυμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού ςχολικού κλύματοσ.  

 Προςϋχουν και διατηρούν καθαρούσ όλουσ τουσ χώρουσ του Σχολεύου.  

 Γνωρύζουν ότι η προςταςύα του ςχολικού κτηρύου και τησ περιουςύασ του εύναι υπόθεςη 

όλων. Άρα, αν προκαλϋςουν κϊποια βλϊβη-ζημιϊ, αυτό πρϋπει να αποκαταςταθεύ από 

τον/την υπαύτιο/α.  

 Επιδιώκουν και ςυμβϊλλουν ςτην υιοθϋτηςη αειφορικών πρακτικών, όπωσ η 

εξοικονόμηςη ενϋργειασ, η ανακύκλωςη υλικών και η ςυνετό χρόςη των εκπαιδευτικών 

μϋςων.  

 Προςπαθούν να λύνουν τισ αντιθϋςεισ ό διαφωνύεσ με διϊλογο, ακολουθώντασ 

διαδοχικϊ τα παρακϊτω βόματα:  

1. Συζητούν ϊμεςα και ειρηνικϊ με αυτόν που ϋχουν τη διαφορϊ.  

2. Απευθύνονται ςτον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμόματοσ ό ςτον Σύμβουλο Σχολικόσ 

Ζωόσ  ό ςε όποιον εκπαιδευτικό αιςθϊνονται ϊνεςη να του μιλόςουν. 

3. Απευθύνονται ςτη Διεύθυνςη του ςχολεύου (Διευθύντρια / Υποδιευθυντϋσ).   

 Σε περιπτώςεισ που γύνονται αποδϋκτεσ ό παρατηρητϋσ βύαιησ λεκτικόσ, ψυχολογικόσ ό 

και ςωματικόσ ςυμπεριφορϊσ, ενεργού και αντιδρούν ϊμεςα και ακολουθούν τα 

παραπϊνω βόματα. 

 Κατϊ τη διϊρκεια των μαθημϊτων τηρούν τουσ κανόνεσ τησ τϊξησ. Συμμετϋχουν ενεργϊ 

ςτην καθημερινό παιδευτικό διδακτικό διαδικαςύα και δεν παρακωλύουν το μϊθημα, 

ςεβόμενοι το δικαύωμα των ςυμμαθητών/τριών για μϊθηςη.  

 Απευθύνονται ςτουσ/ςτισ καθηγητϋσ/τριεσ και ςτη Διεύθυνςη του Σχολεύου και ζητούν 

τη βοόθειϊ τουσ, για κϊθε πρόβλημα που τουσ απαςχολεύ και τουσ δημιουργεύ εμπόδιο 

ςτην όρεμη, αποδοτικό ςχολικό ζωό και πρόοδό τουσ. 

 Γνωρύζουν πωσ, εϊν παραςτεύ ανϊγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τουσ γονεύσ τουσ, 

μϋςω των τηλεφώνων του Σχολεύου, αφού ζητόςουν ϊδεια. 

 Στισ ςχολικϋσ εκδηλώςεισ και γιορτϋσ αλλϊ και ςτισ διδακτικϋσ επιςκϋψεισ εκτόσ 

Σχολεύου ακολουθούν τουσ ςυνοδούσ εκπαιδευτικούσ και ςυμπεριφϋρονται με ευγϋνεια 

και ευπρϋπεια. 

VΙ. Άλλα θϋματα 

Επιςημαύνεται ότι βϊςει τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ: 

 Η χρόςη κινητού τηλεφώνου για ςυνομιλύα, βιντεοςκόπηςη ό οποιαδόποτε ϊλλη χρόςη 

εντόσ των ςχολικών χώρων – κτηρύων και υπαύθριων χώρων – απαγορεύεται. Η χρόςη 

κινητού τηλεφώνου επιτρϋπεται μόνο για ςκοπούσ που εξυπηρετούν τη διδακτικό / 

μαθηςιακό διαδικαςύα, όπωσ προβλϋπεται από τη ςχετικό νομοθεςύα.  

 Τo κϊπνιςμα, η λόψη αλκοόλ και η χρόςη ϊλλων εξαρτηςιογόνων ουςιών εύναι 

καταςτροφικϋσ για την πνευματικό και τη ςωματικό υγεύα των μαθητών. Για τον λόγο 

αυτό απαγορεύονται. Η παρϋκκλιςη από τουσ κανόνεσ αυτούσ ςυνεπϊγεται την ϊμεςη 

αξιοπούηςη των νομοθετικϊ προβλεπόμενων παιδαγωγικών μϋτρων. 

 Τα ςχολικό βιβλύο εύναι πνευματικό δημιούργημα, παρϋχεται δωρεϊν από την πολιτεύα 

και δεν πρϋπει να καταςτρϋφεται. 
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VIΙ. Παιδαγωγικόσ ϋλεγχοσ 

H ανϊπτυξη θετικού ςχολικού κλύματοσ εύναι ϋνασ ςημαντικόσ παρϊγοντασ τησ διαδικαςύασ 

αντιμετώπιςησ τησ παραβατικότητασ ςτον ςχολικό χώρο. Τα χαρακτηριςτικϊ του θετικού και 

υγιούσ ςχολικού κλύματοσ εύναι τα ακόλουθα: 

 προαγωγό ατμόςφαιρασ αμοιβαύου ςεβαςμού, ενθϊρρυνςησ και υποςτόριξησ 

 απαγόρευςη τησ βύασ 

 δημιουργύα προςτατευτικού περιβϊλλοντοσ που να αποτρϋπει τον εκφοβιςμό 

 καλλιϋργεια του ςεβαςμού τησ διαφορετικότητασ 

 προώθηςη τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ 

 ςύνδεςη του Σχολεύου με την οικογενειακό ζωό 

 προαγωγό τησ ιςότητασ και τησ ςυμμετοχόσ όλων. 

Αρκετϋσ όμωσ εύναι οι περιπτώςεισ που οι μαθητϋσ/τριεσ προβαύνουν ςε μη αποδεκτϋσ 

ςυμπεριφορϋσ ςε ςχϋςη με τον κανονιςμό λειτουργύασ. Τα θϋματα μη αποδεκτόσ ςυμπεριφορϊσ 

των μαθητών/τριών ςτο Σχολεύο αποτελούν αντικεύμενο ςυνεργαςύασ των γονϋων/κηδεμόνων 

με τον/την εκπαιδευτικό τησ τϊξησ, τον/τη Σύμβουλο Σχολικόσ ζωόσ, τη Διεύθυνςη τησ 

ςχολικόσ μονϊδασ (Διευθύντρια / Υποδιευθυντϋσ), τον Σύλλογο Διδαςκόντων/ουςών και τη 

Συντονύςτρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμϋνου να υπϊρξει η καλύτερη δυνατό παιδαγωγικό 

αντιμετώπιςη του θϋματοσ. Σε κϊθε περύπτωςη και πριν από οποιαδόποτε απόφαςη, 

λαμβϊνεται υπόψη η βαςικό αρχό του ςεβαςμού τησ προςωπικότητασ και των δικαιωμϊτων 

του παιδιού.  

Το Σχολεύο, ωσ φορϋασ αγωγόσ, ϋχει καθόκον να λειτουργεύ ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ/ριεσ να 

ςυνειδητοποιόςουν ότι κϊθε πρϊξη τουσ ϋχει ςυνϋπειεσ, να μϊθουν να αναλαμβϊνουν την 

ευθύνη των επιλογών τουσ και εν τϋλει να γύνουν υπεύθυνοι πολύτεσ. Αν η ςυμπεριφορϊ του 

μαθητό και τησ μαθότριασ δεν εναρμονύζεται με την ιδιότητϊ του και αποκλύνει από την τόρηςη 

του εςωτερικού κανονιςμού του Σχολεύου, τότε αντιμετωπύζει τον παιδαγωγικό ϋλεγχο, 

ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ ψυχολογύασ και παιδαγωγικόσ που διϋπουν την ηλικύα του. 

Τα θϋματα παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών/τριών ςτο Σχολεύο αντιμετωπύζονται 

ςαφϋςτατα βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ. 

VIII. Πρόληψη φαινομϋνων βύασ – χολικού εκφοβιςμού 

Η ςημαντικότερη παρϊμετροσ πρόληψησ φαινομϋνων βύασ και εκφοβιςμού εύναι η διαμόρφωςη 

θετικού κλύματοσ ςτισ ςχϋςεισ μεταξύ όλων των εμπλεκομϋνων ςτη ςχολικό κοινότητα και προσ 

αυτόν την κατεύθυνςη οφεύλει αλλϊ και κινεύται το ςχολεύο: ϋνα υγιϋσ ςχολικό περιβϊλλον που 

δομεύται ςτον αμοιβαύο ςεβαςμό και ςτην αποδοχό τησ διαφορετικότητασ, ςτη ςτενό  και 

αδιϊλειπτη επικοινωνύα / ςυνεργαςύα με τα μαθητικϊ ςυμβούλια, τισ οικογϋνειεσ των μαθητών 

και με τουσ αρμόδιουσ Φορεύσ. Για τον ςκοπό αυτό, ο Σύλλογοσ διδαςκόντων ϋχει ορύςει 

Συμβούλουσ Σχολικόσ Ζωόσ αλλϊ και Εκπαιδευτικούσ - Συνδϋςμουσ για την αντιμετώπιςη του 

ςχολικού εκφοβιςμού. 

 

ΙΦ. χολικϋσ Δραςτηριότητεσ 

Το Σχολεύο οργανώνει μια ςειρϊ δραςτηριοτότων, εντόσ και εκτόσ Σχολεύου που ςτόχο ϋχουν τη 

ςύνδεςη ςχολικόσ και κοινωνικόσ ζωόσ, και γι’ αυτό εύναι αναγκαύο να υπϊρχει ςτην αρχό του 

ςχολικού ϋτουσ ςχεδιαςμόσ που θα λαμβϊνει υπόψη παιδαγωγικϊ κριτόρια. Μϋςα από αυτϋσ τισ 

δραςτηριότητεσ τα παιδιϊ εμπλουτύζουν τισ όδη υπϊρχουςεσ γνώςεισ, τισ ςυνδϋουν με την 

καθημερινό ζωό, αποκτούν δεξιότητεσ ζωόσ, ευαιςθητοποιούνται ςε διϊφορα κοινωνικϊ 

θϋματα, διευρύνουν τουσ ορύζοντεσ τουσ και κϊνουν πρϊξη όςα μαθαύνουν ςτα Προγρϊμματα 

Σχολικών Δραςτηριοτότων και ςτα Εργαςτόρια Δεξιοτότων. Το Σχολεύο επιδιώκει την 
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ευαιςθητοπούηςη των γονϋων/κηδεμόνων και τη ςυμμετοχό όλων των μαθητών/ριών ςτισ 

επετειακϋσ, μορφωτικϋσ, πολιτιςτικϋσ, αθλητικϋσ εκδηλώςεισ. 

X. Άλλα θϋματα 

Απώλεια χρημϊτων ό αντικειμϋνων αξύασ 

Το Σχολεύο δεν φϋρει ευθύνη ςε περύπτωςη απώλειασ χρημϊτων ό αντικειμϋνων αξύασ που οι 

μαθητϋσ φϋρουν τυχόν μαζύ τουσ. Επιςημαύνεται διαρκώσ ςτουσ μαθητϋσ ότι πρϋπει να εύναι 

προςεκτικού με τα προςωπικϊ τουσ αντικεύμενα και να αποφεύγουν να φϋρνουν αντικεύμενα 

αξύασ ςτο ςχολικό χώρο. 

4. Επικοινωνύα και υνεργαςύα Γονϋων/Κηδεμόνων-χολεύου 

Ι. ημαςύα τησ επικοινωνύασ και τησ ςυνεργαςύασ χολεύου-οικογϋνειασ 

Πολύ ςημαντικό παρϊμετροσ τησ ςυνολικόσ λειτουργύασ του Σχολεύου και του κλύματοσ που 

δημιουργεύται εύναι η επικοινωνύα και η εποικοδομητικό ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ 

των μαθητών/τριών και με τον Σύλλογο Γονϋων. Η εμπιςτοςύνη του παιδιού ςτο Σχολεύο 

ενιςχύεται από τη θετικό ςτϊςη των γονϋων/κηδεμόνων προσ το Σχολεύο και τον εκπαιδευτικό. 

Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ εύναι ςημαντικό να ςυνεργϊζονται ςτενϊ με το Σχολεύο, προκειμϋνου να 

παρακολουθούν την αγωγό και την επύδοςη των παιδιών τουσ ςε τακτικό βϊςη, ςυμμετϋχοντασ 

ςτισ ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ που οργανώνονται από το Σχολεύο και να ενημερώνουν τη 

Διεύθυνςη του ςχολεύου (Διευθύντρια / Υποδιευθυντϋσ) για ιατρικϊ προβλόματα – ιδιαύτερα 

χρόνια – που μπορεύ να αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ. Θεωρεύται αυτονόητη η ςτενό ςυνεργαςύα 

και επικοινωνύα των γονϋων/κηδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικούσ και τον/τη Διευθυντό/ρια του 

Σχολεύου ςτην επύλυςη ζητημϊτων που τυχόν προκύψουν. 

II. ύλλογοσ Γονϋων και Κηδεμόνων 

Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών/τριών κϊθε Σχολεύου ςυγκροτούν τον Σύλλογο 

Γονϋων/Κηδεμόνων, που φϋρει την επωνυμύα του Σχολεύου και ςυμμετϋχουν αυτοδικαύωσ ςε 

αυτόν. Ο Σύλλογοσ Γονϋων/Κηδεμόνων βρύςκεται ςε ϊμεςη ςυνεργαςύα με τη Διεύθυνςη του 

ςχολεύου (Διευθύντρια / Υποδιευθυντϋσ), τον Σύλλογο Διδαςκόντων/ουςών, αλλϊ και με 

τον/την Πρόεδρο τησ Σχολικόσ Επιτροπόσ του Δόμου. 

 

III. χολικό υμβούλιο 

Σε κϊθε ςχολικό μονϊδα λειτουργεύ το Σχολικό Συμβούλιο, ςτο οπούο ςυμμετϋχουν ο Σύλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονϋων/Κηδεμόνων, ο 

εκπρόςωποσ τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ και τρεισ εκπρόςωποι των μαθητικών κοινοτότων, 

που ορύζονται με απόφαςη του Συμβουλύου τουσ. Έργο του Σχολικού Συμβουλύου εύναι η 

εξαςφϊλιςη τησ ομαλόσ λειτουργύασ του Σχολεύου με κϊθε πρόςφορο τρόπο, η καθιϋρωςη 

τρόπων επικοινωνύασ διδαςκόντων/ουςών και οικογενειών των μαθητών και του ςχολικού 

περιβϊλλοντοσ. 

 

IV. Η ςημαςύα τησ ςύμπραξησ όλων 

Ένα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολεύο ϋχει ανϊγκη από τη 

ςύμπραξη όλων – των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, τησ Διεύθυνςησ (Διευθύντριασ / 

Υποδιευθυντών), του Συλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων, τησ Σχολικόσ Επιτροπόσ, τησ Τοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ − για να επιτύχει ςτην αποςτολό του. 
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5: Πολιτικό του χολεύου για την προςταςύα από πιθανούσ κινδύνουσ 

Ι. Αντιμετώπιςη ϋκτακτων αναγκών 

Η Διεύθυνςη (Διευθύντρια / Υποδιευθυντϋσ) του ςχολεύου, ςτην αρχό του ςχολικού ϋτουσ ςε 

ςυνεργαςύα με τον Σύλλογο Διδαςκόντων/ουςών του Σχολεύου, προβαύνει ςε όλεσ τισ 

απαιτούμενεσ ενϋργειεσ που προβλϋπονται για την αντιμετώπιςη των ϋκτακτων αναγκών εντόσ 

του ςχολικού χώρου. 

Στισ περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ, κανϋνα παιδύ δεν αποχωρεύ από το Σχολεύο μόνο του. Τα 

παιδιϊ παραδύδονται ςτουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ τουσ. Όςον αφορϊ την προςταςύα από ςειςμούσ 

και φυςικϊ φαινόμενα, επικαιροποιεύται ετηςύωσ ο Δ.Α.Ι. και το Σχϋδιο Μνημονύου Ενεργειών 

για τη Διαχεύριςη του Σειςμικού Κινδύνου του Σχολεύου, με την υλοπούηςη αςκόςεων 

ετοιμότητασ κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ. Επύςησ, η Διεύθυνςη (Διευθύντρια / 

Υποδιευθυντϋσ) ενημερώνει τουσ/τισ μαθητϋσ/τριεσ, καθώσ και τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ, για 

τουσ βαςικούσ κανόνεσ και τρόπουσ αντύδραςησ κατϊ την εκδόλωςη των φαινομϋνων αυτών. 

Τϋλοσ, ςε καταςτϊςεισ πανδημύασ ό ακραύων-επικύνδυνων φαινομϋνων οι εκπαιδευτικού, 

μαθητϋσ/μαθότριεσ, γονεύσ/κηδεμόνεσ, Διευθυντϋσ/Διευθύντριεσ, Προώςτϊμενοι/Προώςτϊμενεσ 

οφεύλουν να ςυμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητϊ τισ οδηγύεσ που εκδύδουν οι εκϊςτοτε 

αρμόδιοι φορεύσ/υπηρεςύεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργεύο Πολιτικόσ Προςταςύασ, κ.λπ. για την 

εύρυθμη λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ και την αςφϊλεια των μελών τησ. 

 

II. Φώροσ ςυγκϋντρωςησ ςε περύπτωςη ανϊγκησ 

Ενδεικτικό ςχϋδιο: 

 
III. Ειδικό ςχϋδιο αποχώρηςησ λόγω ϋκτακτων ςυνθηκών 

Σε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, για την αςφϊλεια των παιδιών ϋχει καταρτιςτεύ ςχϋδιο 

διαφυγόσ και προσ τούτο πραγματοποιούνται τακτικϊ αςκόςεισ ετοιμότητασ. 

 

6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ- Διαδικαςύεσ διαςφϊλιςησ τησ 

εφαρμογόσ του 

Ο κοινϊ ςυμφωνημϋνοσ Κανονιςμόσ βαςύζεται ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα και ςτισ ςύγχρονεσ 

παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ αρχϋσ. Η τόρηςη του από τουσ/τισ μαθητϋσ/ριεσ, τουσ 
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εκπαιδευτικούσ και τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ με αμοιβαύο ςεβαςμό ςτον διακριτό θεςμικό ρόλο 

τουσ, ώςτε να ϋχει πληρότητα, γενικό αποδοχό και εφαρμογό, αποτελεύ προώπόθεςη τησ 

εύρυθμησ λειτουργύασ του Σχολεύου. Εύναι το θεμϋλιο πϊνω ςτο οπούο μπορεύ το Σχολεύο να 

οικοδομόςει για να πετύχει τουσ ςτόχουσ και το όραμϊ του. 

Θϋματα που ανακύπτουν και δεν προβλϋπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπύζονται κατϊ 

περύπτωςη από τη Διεύθυνςη (Διευθύντρια / Υποδιευθυντϋσ) και τον Σύλλογο 

Διδαςκόντων/ουςών, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ παιδαγωγικόσ επιςτόμησ και την εκπαιδευτικό 

νομοθεςύα, ςε πνεύμα ςυνεργαςύασ με όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ. Ο κανονιςμόσ 

κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών/ριών προσ ενημϋρωςό τουσ. 

Δρϊμα, Μϊρτιοσ 2021 

                                                                                                                                              Η Διευθύντρια 

 

 

Χαρύκλεια Μαρκογιαννϊκη 

Πηγϋσ 

 Ν. 4692/2020, «Αναβϊθμιςη του Σχολεύου και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) 

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) 

 Αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 «Εγγραφϋσ, μετεγγραφϋσ, φούτηςη και θϋματα οργϊνωςησ 

τησ ςχολικόσ ζωόσ ςτα ςχολεύα τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-

2019)  

 Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 

 

 

 

 

Εγκρύνεται 

Η Συντονύςτρια Εκπαιδευτικού Έργου που 
ϋχει την παιδαγωγικό ευθύνη του Σχολεύου 
 
 
…………………………………………………………….. 
 
Δρϊμα, ……………………………………… 

Η Διευθύντρια Εκπαύδευςησ 
 
 
 
………………………………………………………….. 
 
Δρϊμα, ………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


