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Α. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Στο άρθρο 16 του Συντάγματος αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «……. η παιδεία έχει 
σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους 
και υπεύθυνους πολίτες…….». 

Στα πλαίσια αυτά το σχολείο στη σύγχρονη κοινωνία καλείται να διαδραματίσει 
πολλαπλούς ρόλους ως ο ένας από τους δύο πυλώνες στην πορεία ανάπτυξης των 
παιδιών. Ως εκ τούτου η λειτουργία του στοχεύει  στη γνωστική ενδυνάμωση, την 
κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ικανοποίηση των 
βασικότερων αναγκών των παιδιών, ώστε να έχουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για την 
ελεύθερη και υπεύθυνη διαμόρφωση τους ως ενεργοί πολίτες της κοινωνίας.  
 Οι παραπάνω βασικοί σκοποί της εκπαίδευσης αποτελούν τόσο τους άξονες του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του σχολείου1 όσο και της διαμόρφωσης 
των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ανά διδακτικό αντικείμενο2. Με γνώμονα τις 
επισημάνσεις αυτές η σχολική κοινότητα του σχολείου μας επιδιώκει την επικοινωνία και 
συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, την ανάπτυξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την 
αποδοχή-συμπερίληψη ατομικών ιδιαιτεροτήτων του κάθε μέλους Όλα αυτά μέσα από 
κανόνες οι οποίοι διαγράφουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους διακριτούς 
ρόλους όλων όσοι αποτελούν μέλη της σχολικής μας κοινότητας. 
 Στη διαμόρφωση των κανόνων αυτών λόγο έχουν, όλοι όσοι εμπλέκονται στη 
λειτουργία του σχολείου μας(Μαθητές, Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, 
Εκπρόσωπος του Δήμου). Με την ενεργή εμπλοκή των προαναφερθέντων διαμορφώθηκε 
και εγκρίθηκε το παρακάτω κείμενο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, το οποίο 
συμπλήρωσε τον ήδη εδώ και πολλά χρόνια υπάρχοντα κανονισμό3.  
 Ο εσωτερικός κανονισμός αποτελείται από τέσσερα βασικά κεφάλαια τα οποία 
χωρίζονται σε υποκεφάλαια και  αφορούν: α) τους ΜΑΘΗΤΕΣ, β) τον ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, γ) τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και  δ) τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς  και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς(ΔΗΜΟ). 

Με την παρούσα βελτίωση προχωράμε στο επόμενο σημαντικό βήμα των αναγκαίων 
αναπροσαρμογών της σχολικής μονάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα, αφού το σχολείο αποτελεί ένα πολύ δυναμικό, άρα 
και εξελισσόμενο κομμάτι της ευρύτερης κοινωνίας το οποίο πολλές φορές οφείλει να 
προπορεύεται των εξελίξεων.  

                                                           
1
 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), που εισάγει με δεσμευτική ισχύ (ν. 2101/1992) την υποχρέωση 

σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, κατοχυρώνει ρέητά τη δυνατότητα των ανηλίκων να εκφράζουν τις 
απόψεις τους για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά. 

N. 1566/1985, περί Οργάνωσης της σχολικής Ζωής ήταν ο πρώτος νόμος που όρισε αρχικά τους βασικούς άξονες του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε γενικές γραμμές με τους ίδιους στόχους της εκπαίδευσης με εκείνους της ΔΣΔΠ. 

2
 Τα Αναλυτικά Προγράμματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp 

3
 Τον υπάρχοντα κανονισμό μπορείτε να τον βρείτε στη διεύθυνση: www. https://www.2dimel.gr/sholeio-mas/plaisio-

leitoyrgias  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/ps.jsp
https://www.2dimel.gr/sholeio-mas/plaisio-leitoyrgias
https://www.2dimel.gr/sholeio-mas/plaisio-leitoyrgias
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Β.ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι: 

 

07:00-07:15  Προσέλευση μαθητών τμήματος πρόωρης υποδοχής (Για τη δημιουργία του 

τμήματος απαιτούνται 10 μαθητές) 

07:15-08:00   Τμήμα πρόωρης υποδοχής 

Πρόγραμμα πρωινής ζώνης 

08:00-08:15    Προσέλευση μαθητών-Πρωινή προσευχή  

08:15-09:40      1η-2η  διδακτικές ώρες 

09:40-10:00     Διάλειμμα 

10:00-11:30     3η – 4η διδακτικές ώρες 

11:30-11:45     Διάλειμμα 

11:45-12:25     5η διδακτική ώρα 

12:25-12:35     Διάλειμμα 

12:35-13:15     6η διδακτική ώρα (Λήξη προγράμματος πρωινής ζώνης) 

Έναρξη Ολοήμερου Προγράμματος 

13:20-14:00      Σίτιση-χαλάρωση 

14:00-14:10     Διάλειμμα 

14:10-14:55     Μελέτη-προετοιμασία  

     14:55           Πρώτη ώρα αποχώρησης των μαθητών του Ολοήμερου 

14:55-15:05     Διάλειμμα 

15:05-15:50    Μελέτη-προετοιμασία 

15:50-15:55     Διάλειμμα 

15:55-16:40    Σχολικοί μαθητικοί όμιλοι 

16:40-16:45   Διάλειμμα 

16:45-17:30   Σχολικοί μαθητικοί όμιλοι 

 

I. ΑΦΙΞΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 08:15 και να 

αποχωρούν με τη λήξη του πρωινού ωραρίου στις 13:15. Για οποιαδήποτε καθυστερημένη 

άφιξη ή για πρόωρη αποχώρηση οι γονείς-κηδεμόνες ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο, 

ενώ κατά την πρόωρη αποχώρηση όποιος/α παραλαμβάνει το/τη μαθητή/τρια υπογράφει 

σε σχετική κατάσταση που θα δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό που παραδίδει  τον/την 

μαθητή/τρια.    

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ταυτοποίησης με νόμιμο έγγραφο του ατόμου που 

παραλαμβάνει τον/τη μαθητή/τρια, εφόσον αυτό δεν είναι γνωστό. 
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Οι γονείς συνοδεύουν και παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες από τις εισόδους 

του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η είσοδος τους εντός των χώρων του σχολείου, εκτός αν 

υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη Διεύθυνση ή εκπαιδευτικό. Εξαίρεση 

αποτελούν οι ημέρες των προγραμματισμένων μηνιαίων ενημερώσεων από τους/τις 

εκπαιδευτικούς για τις οποίες οι σχετικές ημερομηνίες αναγράφονται στο έντυπο του 

Ωρολογίου Προγράμματος που δίνεται στους μαθητές. Σχετική ανάρτηση υπάρχει και στην 

ιστοσελίδα του σχολείου.  

 Κανένας μαθητής/τρια δεν αποχωρεί χωρίς συνοδεία, παρά μόνο, αν οι γονείς 

καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση του σχολείου. Η παρούσα ρύθμιση 

με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων αφορά  μόνο τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. 

Για λόγους ασφαλείας οι πόρτες του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του   

παραμένουν κλειστές. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστερημένης άφιξης από 

τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια του/της για 

ενημέρωση και αντιμετώπιση του ζητήματος. 

 

II.  ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

 

Η πρωινή προσευχή πραγματοποιείται στο προαύλιο χώρο του σχολείου στις 08:15. 

Οι μαθητές/τριες συγκεντρώνονται ανά τάξη στο χώρο υποδοχής και αφού 

πραγματοποιηθεί η προσευχή, εισέρχονται στις αίθουσες συνοδεία των 

διδασκόντων/ουσών την πρώτη ώρα. Εφόσον επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες ή 

υπάρχει πρόβλεψη από σχετικές εγκυκλίους, η πρωινή προσευχή πραγματοποιείται εντός 

των αιθουσών. 

Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη (Άρθρο 13 του 

Συντάγματος της Ελλάδας). Καθένας/μία που αποτελεί μέρος της σχολικής κοινότητας 

(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί) οφείλει να δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό κατά τη 

διάρκεια της προσευχής. Τα ετερόδοξα μέλη της σχολικής κοινότητας παρίστανται στην 

πρωινή συγκέντρωση χωρίς τη συμμετοχή τους στην προσευχή. 

Το σχολείο δύναται να πραγματοποιεί ύστερα από σχετικό προγραμματισμό του 

Συλλόγου Διδασκόντων εκκλησιασμό των μαθητών σε ημερομηνίες που προβλέπονται από 

τη νομοθεσία (Άρθρο 3 ΠΔ 79), κατόπιν συνεννόησης με τους ιερείς της ενορίας. Οι 

γονείς/κηδεμόνες θα ενημερώνονται σχετικά. 

 

III. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

  Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές/τριες συνοδεία των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν εκείνη την ώρα στην τάξη,  εξέρχονται από τα κτίρια και 
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παραμένουν στον προαύλιο χώρο. Οι αίθουσες αερίζονται. Δεν επιτρέπεται η παραμονή 

κανενός/μιάς μαθητή/τριας σε αίθουσα διδασκαλίας παρά μόνο σε περίπτωση κακών 

καιρικών συνθηκών με την επίβλεψη εκπαιδευτικού. 

  Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι 

μαθητές/τριες απευθύνονται στους/τις εφημερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι/ες, αν κρίνουν ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διεύθυνση. 

  Στο τέλος του διαλείμματος οι μαθητές/τριες συγκεντρώνονται στον 

προκαθορισμένο χώρο και εισέρχονται με σειρά στις αίθουσες με τη συνοδεία του/της 

εκπαιδευτικού που διδάσκει την επόμενη ώρα. 

  Τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο  από τις αίθουσες οι μαθητές/τριες 

για λόγους ασφαλείας κινούνται προσεκτικά, χωρίς να τρέχουν στις σκάλες. 

   

IV. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

1) Απουσίες 

 

  Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο σχολείο είναι υποχρεωτική (άρθρο 16 του 

Συντάγματος). Η απρόσκοπτη παρουσία τους στο σχολείο αποτελεί ευθύνη των γονέων ή 

κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Σε καθημερινή βάση οι απουσίες καταγράφονται από 

τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων και δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα  

Myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

  Σε περίπτωση απουσίας κάποιου/ας μαθητή/τριας οι γονείς ή κηδεμόνες  

ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία του/της, ενώ οι απουσίες μπορούν να 

δικαιολογηθούν καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση των ή βεβαίωση γιατρού. 

   Σε περίπτωση που απαιτείται αποχή από αθλητική δραστηριότητα για λόγους 

υγείας, είναι απαραίτητο να προσκομίζεται βεβαίωση γιατρού.  

   

2) Συμπεριφορά 

 

  Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φέρονται με σεβασμό στους/στις εκπαιδευτικούς και 

στους/τις συμμαθητές/τριές τους. Η συμπεριφορά όλων πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

κατανόηση, αλληλεγγύη, αποδοχή  στη διαφορετικότητα,  υπευθυνότητα και  συνέπεια 

στις υποχρεώσεις. 

  Κάθε μορφή βίας (λεκτικής-σωματικής-ψυχολογικής), κάθε αναφορά σε 

οποιαδήποτε μορφής διαφοροποίηση (σωματική, εθνική, θρησκευτική, σεξουαλική,  

φυλετική)  δεν είναι αποδεκτή και αποπροσανατολίζει το σχολείο και τους/τις 

εκπαιδευτικούς του από την πραγματική αποστολή τους.. Τα βήματα που ακολουθεί το 
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σχολείο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν, ανάλογα με 

τη βαρύτητά τους,  είναι τα εξής: 

Α. Συζήτηση μεταξύ των συμμαθητών/τριών. 

Β. Συζήτηση των μαθητών/τριών με τον/την εκπαιδευτικό. 

Γ. Συζήτηση των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών με τον/την ενδοσχολικό/η 

συντονιστή/στρια. 

Δ. Συζήτηση των εμπλεκόμενων με τον Διευθυντή.  

Ε. Ενημέρωση των  οικογενειών των μαθητών/τριών και εφόσον χρειάζεται, 

πραγματοποίηση  συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση για την 

περαιτέρω διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν. 

ΣΤ. Λήψη με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων παιδαγωγικών μέτρων για τους/τις 

μαθητές/τριες οι οποίοι/ες παρά την υλοποίηση  των παραπάνω σταδίων αντιμετώπισης 

των περιστατικών εξακολουθούν να δημιουργούν θέματα που διαταράσσουν την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου.   

  Όλοι οι μαθητές/τριες σαν βασικά μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν υποχρέωση 

να επικοινωνούν στους/τις εκπαιδευτικούς ή στη Διεύθυνση του σχολείου την 

οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τα δικαιώματά των ιδίων ή των 

συμμαθητών/τριών τους. 

  Όλοι οφείλουν να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών/τριών και 

να παραδίδουν ό,τι βρίσκουν  στους/στις εφημερεύοντες/ουσες ή στο γραφείο των 

εκπαιδευτικών. 

  Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των 

μαθητών/τριων από τη στιγμή που τηρεί τους κανόνες εφημερίας στο διάλειμμα. 

  

3) Παρουσία στο σχολείο 

  Κανένας/μία μαθητής/τρια δεν εξέρχεται από την αίθουσα ή δεν αποχωρεί από το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής χωρίς την άδεια του/της διδάσκοντα/σκουσας 

εκπαιδευτικού.  

 Απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο είναι  το 

ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)4. Το ΑΔΥΜ έχει προληπτικό χαρακτήρα και 

αποσκοπεί στην προστασία και την προάσπιση της υγείας και της ζωής των μαθητών και 

των μαθητριών. Έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια. Πέρα από την εγγραφή στην Α΄ τάξη, το 

ΑΔΥΜ ανανεώνεται στο ξεκίνημα της Δ΄ τάξης και  είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των 

μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στις αθλητικές 

δραστηριότητες και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.  

                                                           
4
 ΦΕΚ 1296/21-5-2014 
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 Η αθλητική περιβολή είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής. Χωρίς αυτήν κανείς μαθητής/τρια δεν γίνεται δεκτός/ή στο μάθημα.5 

 Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, της Μουσικής και της Φυσικής 

Αγωγής ακολουθούνται όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμό  Φ1/104795/ΓΔ4/10-8-2020 

εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. 

  Δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να φέρνουν στο σχολείο ή σε εκπαιδευτική 

επίσκεψη οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

ηχογράφηση και αναπαραγωγή αρχείων ήχου, καθώς και για λήψη  και αποθήκευση 

φωτογραφικού υλικού6. 

  Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια φέρει τέτοιου είδους συσκευή στο 

σχολείο, οφείλει να την παραδώσει στη Διεύθυνση είτε απευθείας είτε μέσω του/της 

εκπαιδευτικού της τάξης. Η Διεύθυνση θα παραδώσει τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο 

στον/στη γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας μετά από πρόσκληση του/της στο σχολείο. 

  Η καθαριότητα του σχολικού χώρου είναι δείγμα πολιτισμού. Παράλληλα είναι 

μείζον θέμα δημόσιας υγείας. Όλοι/ες όσοι/ες βρίσκονται στο χώρο οφείλουν να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος. Η συνεργασία όλων είναι 

απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα σχολικό περιβάλλον, που να εμπνέει για  μάθηση. 

  Όλοι/ες οφείλουν να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου και να 

διατηρούν καθαρούς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιώντας τους 

κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο προαύλιο και στις 

αίθουσες, καθώς επίσης και τους κάδους ανακύκλωσης (πλαστικών, χάρτου και 

μπαταριών).  

     Σε κάθε περίπτωση σκόπιμης πρόκλησης ζημιάς στην κτιριακή ή ηλεκτρονική 

υποδομή του σχολείου οι γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας που προκάλεσε την 

ζημιά, οφείλουν να την αποκαταστήσουν. 

Οι μαθητές/τριες του σχολείου χρειάζεται  να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους 

σε κάθε είδους αντικείμενο που χρησιμοποιούν (τετράδια, βιβλία, φάκελοι), καθώς και σε 

προσωπικά αντικείμενα που πιθανόν να παραμένουν στο σχολείο (υλικά εικαστικών κ.α.).  

  Κάθε χρόνο υπάρχει ενημέρωση από τους/τις εκπαιδευτικούς για τα βιβλία του 

σχολείου, τα οποία στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να 

επιστρέφουν, ώστε  να επαναχρησιμοποιούνται την επόμενη σχολική χρονιά.  

Δικαίωμα κάθε/μιας μαθητή/τριας είναι να έχει στη διάθεσή του δωρεάν όλα τα 

σχολικά εγχειρίδια και είναι υποχρέωση του/της η διατήρηση τους και η επιστροφή 

τους σε άριστη κατάσταση. 

 

                                                           
5
 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. Γ4/1417/7-11-1989 

6
 Υ.Α. 132328/Γ2/7-12-2006, Εγκύκλιος 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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4) Συνεργασία σχολείου-γονέων 

 

 Οι γονείς/κηδεμόνες αποτελούν τους/τις άμεσους/ες συνοδοιπόρους των 

εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να αναπτύσσεται μεταξύ των δύο αυτών αξόνων 

συνεργασία με σεβασμό στους διακριτούς ρόλους του καθενός, καθώς και να 

χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια ανάμεσά τους. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

με τους/τις γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την 

πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις δεν 

αποτελούν σημείο ρήξης, αλλά αντίθετα είναι πεδίο διαλόγου. 

 Κάθε γονέας/κηδεμόνας δικαιούται άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση από το σχολείο 

(Διεύθυνση, εκπαιδευτικούς) για οποιοδήποτε θέμα δύναται να επηρεάσει την επίδοση  

και τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας. Για αυτό και οφείλουν να βρίσκονται σε στενή 

επαφή με το σχολείο, ώστε να παρακολουθούν τη φοίτηση, την επίδοση και τη γενικότερη 

παρουσία των παιδιών τους. 

 Ο/η γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος 

για οποιοδήποτε θέμα (υγείας, οικογενειακό, μαθησιακό, κοινωνικόσυναισθηματικό) 

αφορά  το παιδί του/της, ώστε από κοινού να συμφωνηθούν οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις. 

 Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων  προγραμματίζει τις 

υποχρεωτικές μηνιαίες ενημερώσεις των γονέων/κηδεμόνων. Για αυτές υπάρχει 

ενημέρωση τόσο στο έντυπο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που μοιράζεται στους μαθητές, όσο 

και μέσω της Ιστοσελίδας. 

 Για οποιοδήποτε έκτακτο θέμα προκύπτει ή για ενημέρωση από εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, εφόσον κάποιος/α γονέας/κηδεμόνας δεν μπορέσει να παραστεί στην 

προγραμματισμένη  μηνιαία συγκέντρωση  υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού νέας 

ημερομηνίας συνάντησης μετά από συνεννόηση με τους/τις εκπαιδευτικούς.  

 Για καθένα/καθεμία από τους/τις εκπαιδευτικούς που δεν βρίσκονται καθημερινά 

στο σχολείο, ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να καθορίσει ημέρα ενημέρωσης, η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, εφόσον το διδακτικό ωράριο του/της 

εκπαιδευτικού το επιτρέπει είτε τηλεφωνικά. 

 Οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να χορηγούν φαρμακευτική αγωγή στα παιδιά σε 

οποιαδήποτε περίπτωση ασθένειας. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, οφείλουν να 

αιτούνται την άδεια της Διεύθυνσης προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι/ες, ή άλλο 

πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά με υπεύθυνη δήλωση, στο χώρο του σχολείου, 

ώστε να τη χορηγήσουν. 
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5) Εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδηλώσεις- καινοτόμες δράσεις 

 

  Σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής είναι οι εθνικές γιορτές, οι  εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, οι αθλητικές, πολιτιστικές δράσεις στα πλαίσια πάντα του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών. 

  Πέρα από τις θεσμοθετημένες εθνικές γιορτές, κάθε χρόνο προγραμματίζονται και 

υλοποιούνται δράσεις που διοργανώνονται είτε αυτόνομα από το σχολείο (εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, καινοτόμα προγράμματα) είτε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων 

(χριστουγεννιάτικές, αποκριάτικες εκδηλώσεις).  

   Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτές είναι δικαίωμα και υποχρέωση και 

ενθαρρύνεται με κάθε μέσο. Μέσα από τη συμμετοχή  παρέχονται ευκαιρίες ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, ανάδειξης  ενδιαφερόντων, κλίσεων, ταλέντου  τα οποία και είναι 

παιδαγωγικά ορθό να προβάλλονται.  

  Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: α. Δράσεις που 

πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση μαθητών, β. Δράσεις που 

πραγματοποιούνται εντός σχολείου  και γ. Δράσεις εκτός σχολείου σε κοντινές αποστάσεις, 

δ. Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή (μία φορά ανά διδακτικό έτος). 

           Στην αρχή του διδακτικού έτους το σχολείο δίνει σε κάθε γονέα/κηδεμόνα έντυπο 

έγγραφης συναίνεσης  για τη συμμετοχή στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, το οποίο 

επιστρέφεται στο σχολείο υπογεγραμμένο και παραμένει σε αυτό έως τη λήξη του έτους. 

Επίσης υποχρέωση του σχολείου είναι, μια εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε δράσεις να ενημερώνει τους/τις γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

  Για την πραγματοποίηση των δράσεων εκτός σχολείου απαιτείται η συμμετοχή των 

2/3 των μαθητών/τριών του τμήματος, ενώ για την πραγματοποίηση της ημερήσιας 

εκδρομής απαιτείται συμμετοχή των 3/4 των μαθητών/τριών του σχολείου.7 

  Απαγορεύεται ρητά η λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών μαθητών/τριών ή χώρων 

του σχολείου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Το σχολείο  

διατηρεί  αρχείο όλων  των δράσεων που πραγματοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός 

σχολείου. Παράλληλα αναδεικνύει μέσω της ιστοσελίδας του όλες τις καλές πρακτικές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό στην αρχή κάθε χρονιάς δίνεται στους 

γονείς έντυπο για τη γονική συγκατάθεση φωτογράφισης των μαθητών/τριών το οποίο 

επιστρέφεται και παραμένει στο αρχείο όλη τη χρονιά.  

  Αποτελεί δέσμευση του σχολείου η απόλυτη προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών/τριών και αυτό ισχύει σε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας (φωτογραφίες, οικογενειακά στοιχεία, μαθησιακές ανάγκες). 

                                                           
7
 Οι σχολικές δράσεις στα πλαίσια της Σχολικής Ζωής καθορίζονται στο άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017 
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  Είναι αναφαίρετο και απολύτως σεβαστό δικαίωμα του γονέα/κηδεμόνα να αρνηθεί 

τη φωτογράφιση του παιδιού του/της, την οποία δηλώνει στο έντυπο γονικής 

συγκατάθεσης το οποίο μοιράζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς.  

  Μέρος της σχολικής ζωής είναι και η συμμετοχή σε  επίσημους διαγωνισμούς που 

πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Και 

για αυτή τη συμμετοχή απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. 

 

6) Σχολική Βιβλιοθήκη 

 

  Το σχολείο μας έχει  ενταχθεί  από το σχολικό έτος 2018-2019 στο Πανελλήνιο 

Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε χρόνο 

ορίζεται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της Βιβλιοθήκης και  τριμελής επιτροπή για 

ανάληψη δράσεων εξέλιξής της (αναζήτηση πηγών, καταγραφή φθορών, ανανέωση τίτλων 

κ.λπ.) 

  Βασικοί σκοποί της σχολικής μας βιβλιοθήκης είναι: 

Α)Η εξυπηρέτηση και κάλυψη των πνευματικών, πληροφοριακών και εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Β) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, προσφέροντας πηγές πληροφόρησης και μέσα 

για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης. 

Γ) Η καλλιέργεια μακροχρόνιας σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του βιβλίου, 

μέσα από την απόλαυση της ανάγνωσης. 

  Οι μαθητές/τριες γίνονται μέλη της Σχολικής Βιβλιοθήκης με την έγγραφη συναίνεση 

των γονέων/κηδεμόνων του/της και λαμβάνουν την κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους είναι 

προσωπική και ο κάτοχός της πρέπει να τη φέρει πάντα μαζί του/της σε περίπτωση 

δανεισμού οποιουδήποτε υλικού. Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του 

μαθητή/τριας ή υπηρέτησης του δασκάλου/λας στο σχολείο.   

  Η Βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή τουλάχιστον για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Κάθε 

εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, δύναται να έχει πρόσβαση στο 

χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από 

συνεννόηση με τον/την Υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης, για ανάπτυξη σχετικών δράσεων/ 

δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές/μαθησιακές ανάγκες τους. 

   Το ωράριο λειτουργίας παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους και τροποποιείται, αν κριθεί αναγκαίο, από το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνοντας 

πρωτίστως υπόψη τις ανάγκες του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου, 

για την ανεμπόδιστη εφαρμογή του.8 
                                                           
8
 Τον πλήρη κανονισμό της Βιβλιοθήκης του σχολείου μας μπορείτε να τον δείτε και στη διεύθυνση 

https://drive.google.com/file/d/1jleH2rz6ZhfP4QUd5TUq20aZTnoKndyA/view  

https://drive.google.com/file/d/1jleH2rz6ZhfP4QUd5TUq20aZTnoKndyA/view
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7) Ολοήμερο Πρόγραμμα-Πρωινή Ζώνη 

 

  Στο σχολείο εκτός από το βασικό πρωινό πρόγραμμα (08:15-13:15) υλοποιείται και 

το προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε δύο ζώνες:  

α)Την πρωινή ζώνη (07:15-08:00) 

β)Την απογευματινή ζώνη (13:20-17:30) 

  Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα απαιτείται η 

έγγραφη αίτηση των γονέων/κηδεμόνων στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, ώστε να 

προγραμματίζονται έγκαιρα τα τμήματα της επόμενης. Αυτή η αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεται από βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων, όποτε απαιτείται,  ή έγγραφα 

που να αποδεικνύουν ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες 

(πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργοι γονείς κ.λπ.) για τους οποίους η εγγραφή 

γίνεται χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών.9 Για τη δημιουργία του τμήματος της πρωινής 

ζώνης απαιτείται η κατάθεση 10 αιτήσεων μαθητών/τριών, ενώ στην απογευματινή ζώνη ο 

μέγιστος αριθμός των μαθητών/τριών ενός τμήματος είναι 25 και ο ελάχιστος 14. 

 Η φοίτηση των μαθητών/τριών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται όταν ο/η 

μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από 

ιατρική γνωμάτευση, όταν ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της ζητήσει την διακοπή της 

φοίτησης με γραπτή αίτησή του/της ή όταν ο/η γονέας/κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει 

την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το 2o 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1o 

15νθημερο του Φεβρουαρίου.10 

 Για την ώρα της Διατροφικής Αγωγής (13:20-14:00) οι μαθητές/τριες με ευθύνη των 

γονέων/κηδεμόνων τους θα έχουν σε ξεχωριστό τσαντάκι το μεσημεριανό φαγητό τους και 

θα σιτίζονται, αφού εισέρθουν στις αίθουσες που φιλοξενείται το Ολοήμερο, όπου με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα πραγματοποιείται η σίτιση. Ταυτόχρονα για 

λόγους υγιεινής οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους μια πετσέτα, για να τη 

στρώνουν στο τραπέζι που τρώνε, τα προσωπικά τους αντικείμενα (κουτάλι, πιρούνι, υγρά 

μαντηλάκια). Τόσο στο τσαντάκι της σίτισης, όσο και στο σκεύος του φαγητού πρέπει να 

αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και η τάξη του/της μαθητή/τριας.11 

 Οι μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, εφόσον 

αυτό λειτουργεί, οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο από τις 07:00-07:15. Παραμένουν 

δε μαζί με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό στο χώρο που έχει αποφασιστεί από τον 

                                                           
9
 Με βάση την 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838) όλες οι αιτήσεις εγγραφής για το Ολοήμερο Πρόγραμμα που 

αφορούν  το σχολικό έτος 2021-2022 γίνονται δεκτές χωρίς δικαιολογητικά. 

10
 ΠΔ 79 Άρθρο 11 παράγραφος 16 εδάφιο θ 

11
 Για το σχολικό έτος 2020-2021 η σίτιση πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες  που βρίσκονταν τα τμήματα του Ολοήμερου. 
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Σύλλογο Διδασκόντων. Κάθε μαθητής/τρια που αδικαιολόγητα αργοπορεί στην 

προσέλευση της πρωινής ζώνης δεν γίνεται δεκτός/τη. Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει το 

σχολείο να επιδεικνύει τις ημέρες όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. 

  Η πρώτη ώρα που δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης των μαθητών/τριών που 

παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι στις 14:55, όπου ολοκληρώνεται και η 1η 

ώρα της Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθητών/τριών. Μετά τις 14:55 η επόμενη ώρα 

αποχώρησης είναι στις 15:50 όπου ολοκληρώνεται η 2η ώρα Μελέτης-Προετοιμασίας. 

Δίνεται κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος όπως και στο βασικό πρωινό 

πρόγραμμα η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης μαθητή/μαθήτριας μετά από ειδοποίηση 

του σχολείου και την απαραίτητη ταυτοποίηση του ατόμου που παραλαμβάνει τον/τη 

μαθητή/τρια. 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

  Το σχολείο αποτελεί την συνέχεια της εκπαίδευσης ενός παιδιού, η οποία ξεκινά 

από το σπίτι. Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν να αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από 

ειλικρινή επικοινωνία με αμοιβαίο σεβασμό. 

  Η σχολική  μονάδα, για να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των 

αυριανών μελών της κοινωνίας, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα δημοκρατικής αγωγής και 

λειτουργίας, όπου όλοι/ες  με διακριτούς ρόλους σέβονται όλα τα μέλη της μονάδας. Ως εκ 

τούτου ο/οι ρόλος/οι ενός/μιας εκπαιδευτικού στη σχολική κοινότητα είναι 

καθοριστικός/οί και επεκτείνονται σε πολλούς τομείς. Δεν εξαντλούνται στη γνωστική 

καθοδήγηση των μαθητών/τριών, αλλά περιλαμβάνουν όλο το πεδίο της ανάπτυξης ενός 

ανθρώπου. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν με την καθημερινή τους παρουσία να αποτελούν το 

παράδειγμα για τους/τις μαθητές/τριες.  

 

1) Παρουσία στο σχολείο 

 

  Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να αναπτύσσει ειλικρινή, ανθρώπινη και με σεβασμό 

επικοινωνία με τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς προς όφελος των σκοπών και 

στόχων της σχολικής μονάδας και της εκπαίδευσης ευρύτερα. Όλα τα προβλήματα και οι 

προβληματισμοί που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 

συζητούνται είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο μέσα στα συλλογικά όργανα μιας 

σχολικής μονάδας σε συνεργατικό και διαλογικό κλίμα. 
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  Λόγω της καθοριστικής επίδρασης καθενός/μιάς εκπαιδευτικού στους/στις 

μαθητές/τριες τόσο η γλώσσα, όσο και το ύφος με το οποίο απευθύνονται προς τους/τις 

μαθητές/τριες ή στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό και μη προσωπικό ή τους γονείς/κηδεμόνες 

πρέπει να είναι ανάλογο του κύρους, της θέσης τους, και του χώρου στο οποίο ζουν και 

εργάζονται. Η συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι υποδειγματική 

εφαρμόζοντας πρώτος/η τους κανόνες και τις αρχές που έχουν θεσμοθετηθεί. 

  Κάθε μαθητής/τρια αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του/της 

ανάγκες που απαιτούν εξατομικευμένη προσέγγιση. Αυτό το γεγονός καθιστά την 

εκπαιδευτική διαδικασία πολυσύνθετη και εξαιρετικά δύσκολη. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να δημιουργούν παιδαγωγική και ανθρώπινη σχέση με τους/τις μαθητές/τριες, ειλικρινή 

και ανθρώπινη συνεργασία που βασίζεται στη δικαιοσύνη και την αγάπη για τους 

μαθητές/τριες. Είναι απαραίτητο να έχουν καλή επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών, ώστε να έχουν γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης 

των μαθητών/τριών που είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την 

βοηθά στο έργο του/της, του/της επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτού 

χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών/τριών του/της  και να κατανοήσει τη 

συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους/τις. 

  Πρέπει να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες/παραβατικές 

συμπεριφορές δίνοντας  χώρο να ακουστούν οι απόψεις των μαθητών/τριών, καθώς και 

των γονέων/κηδεμόνων τους οποίους έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν. Παράλληλα 

εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να 

ενημερώνουν τόσο τον Σύλλογο Διδασκόντων όσο και τη Διεύθυνση του σχολείου για την 

από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν. 

  Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου, 

της τάξης, την ευταξία της αίθουσας, την τήρηση των κανόνων εφημερίας θέτοντας ως 

πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών. Προσπαθούν να 

ευαισθητοποιούν τους/τις μαθητές/τριες σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την 

υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν. Ως υπεύθυνοι για το 

μάθημα οφείλουν να δημιουργούν κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων επιλύοντας τα ζητήματα που μπορεί να διαταράξουν την μαθησιακή 

διαδικασία.  

  Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του 

σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο 

σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική 

λειτουργία του σχολείου. 

  Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο 

διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το 
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γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εφόσον ζητηθεί 

από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

  Είναι υπεύθυνοι/ες για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται 

στην αίθουσα μαζί των και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών. 

  Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν όσο 

το δυνατόν πιο έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου για την αναπροσαρμογή του 

προγράμματος. 

 

2)  Διδακτέα ύλη – αξιολόγηση μαθητών/τριών   

 

  Καθένας/μια εκπαιδευτικός ακολουθεί τις οδηγίες για την κάλυψη της διδακτέας 

ύλης που έχουν δοθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π. φροντίζοντας να εφαρμόζει τις 

σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης και διδακτικές τεχνικές χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα 

που το σχολείο διαθέτει τόσο για τη δια ζώσης όσο για και την εξ΄ αποστάσεως 

διδασκαλία, εφόσον απαιτείται. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οφείλουν να έχουν 

ολοκληρώσει την προκαθορισμένη από τη νομοθεσία ύλη.  

  Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, 

βασική δεξιότητα για καθένα/μία εκπαιδευτικό και σημαντικό παράγοντα εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας. Η θεμελίωση της αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας πρέπει να 

βασίζεται πάνω σε ποικίλα στοιχεία και σε πληροφορίες προερχόμενες από πολλές πηγές 

και δραστηριότητες. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συλλέγει δεδομένα με τη χρήση 

πολλαπλών μεθόδων και εργαλείων. Κατά τη διάρκεια των τριμήνου προβαίνει σε ποικίλης 

μορφής αξιολόγηση των μαθητών/τριών χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία αξιολόγησης 

(1) Γραπτή αξιολόγηση 2). Προφορική αξιολόγηση 3). Συνεχής Παρατήρηση 4. Αξιολόγηση 

δεξιοτήτων.  Στο τέλος κάθε τριμήνου (10 Δεκεμβρίου, 10 Μαρτίου και 15 Ιουνίου) οι 

εκπαιδευτικοί των Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων  καταθέτουν τη βαθμολογία τους, η οποία 

παραδίδεται στους γονείς/ κηδεμόνες εντός 10 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί των Α΄ και Β΄ τάξεων ενημερώνουν για την πρόοδο των μαθητών/τριών τους 

γονείς/κηδεμόνες τους/τις. 

 

3)  Σύλλογος Διδασκόντων 12  

 

  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, περιγράφονται από την 

αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Εκεί οριοθετείται ότι βασικός πυλώνας της 

λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος αποτελείται 

                                                           
12

 (ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) Άρθρο 36 και 37 
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από όλους τους/της εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και 

οποιοδήποτε ωράριο εργασίας στο σχολείο. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των 

Διδασκόντων προεδρεύει ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου ή ο/η νόμιμος/η 

αναπληρωτής/τριά του/της σε περίπτωση απουσίας του. 

Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από 

πρόσκληση του/της προέδρου: 

α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. 

β) Η παιδαγωγική συνεδρία του Συλλόγου Διδασκόντων ανά μήνα. 

γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή 

πτυχιακών εξετάσεων και 

δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. 

  Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για 

συγκεκριμένα θέματα: 

α) Ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου και 

β) ύστερα από γραπτή αίτηση προς τον/τη Διευθυντή/τρια τουλάχιστον από το ένα τρίτο 

των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα και ο/η 

εισηγητής/τρια. 

Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που 

προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα. 

Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του 

είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο/η πρόεδρος. Όταν οι 

προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει 

από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. 

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται, όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη. 

  Μεταξύ των άλλων στις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων περιλαμβάνονται:  
α. Ο καθορισμός των υπεύθυνων κάθε τμήματος και η ανάθεση του διδακτικού ωραρίου 
καθενός/μιας εκπαιδευτικού.  
 β. Η προαγωγή ή η επαναφοίτηση ενός μαθητή για την οποία δεν είναι απαραίτητη η 
γονική συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων. 
γ. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων καθενός/μιας εκπαιδευτικού,  
δ. Η επιλογή με βάση τη νομοθεσία των μαθητών/τριών που θα αντιπροσωπεύσουν το 
σχολείο  ως σημαιοφόροι, παραστάτες,  
ε. Ο καθορισμός του τρόπου υλοποίησης της εφημερίας.  
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στ. Ο προγραμματισμός και η  έγκριση των εκπαιδευτικών δράσεων/επισκέψεων και 
των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται κάθε  σχολικό έτος,  
ζ. Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας και Πρωινής Ζώνης.  
η. Αποφασίζει τον τρόπο κάλυψης της απουσίας των εκπαιδευτικών.  
θ.  Διατυπώνει στον/στην Διευθυντή/τρια στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις 
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (αξιοποίηση πόρων, οργάνωση ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης ή επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του σχολείου 
κ.α.) 
 
4)  Εφημερία 13 

 
Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της 

προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, των 

διαλειμμάτων στο ολοήμερο πρόγραμμα, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική 

ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση 

με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών. 

Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του 

Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς 

χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων/ουσών εκπαιδευτικών, τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του ολοήμερου 

προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των 

ζητημάτων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου. 

Η εφημερία υπάγεται στις υποχρεωτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην άρ. 39 

περ. Α’ παρ. 5 της υπ΄ αριθμόν  Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ Β 1340/16-10-02) 

εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο/η 

Διευθυντής/τρια καθώς και ο/η Υποδιευθυντής/ντρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την 

εφημερία. 

Υπεύθυνος/η για την υλοποίηση της εφημερίας με βάση τις αποφάσεις του 

Συλλόγου Διδασκόντων είναι ο/η Υποδιευθυντής/τρια του σχολείου. 

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

  Ο/η Διευθυντής/τρια είναι ο/η επικεφαλής της σχολικής μονάδας. Έχει την ευθύνη 

της οργάνωσης, του συντονισμού και την εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. 

                                                           
13
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Αντιπροσωπεύει αυτός/ή ή ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/τριά του/της το σχολείου, κάθε 

φορά που αυτό χρειάζεται. Είναι αυτός/ή που πρέπει σαν βασικό στόχο να έχει την 

ικανοποίηση σε μέγιστο βαθμό όλων των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών και 

του προσωπικού του σχολείου εκπαιδευτικού και μη. 

  Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/ντριας του 

σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Είναι το 

πρόσωπο που οφείλει να επιβλέπει την τήρηση της νομοθεσίας και των εγκυκλίων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. , καθώς και να καθοδηγεί το υπόλοιπο προσωπικό διευκρινίζοντας ό,τι χρειάζεται 

από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Η θέση αυτή εξυπακούεται ότι πρέπει να συνοδεύεται 

από αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας,  

  Ως ο/η επικεφαλής της σχολικής μονάδας οφείλει να επιδιώκει14: 

Α) Την ανάπτυξη ποιοτικής συνεργασίας  και επικοινωνίας της σχολικής κοινότητας και 

τη δημιουργία και προαγωγή/ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων. 

Β) Τη δημιουργία καλού ψυχολογικού κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης με 

εκπαιδευτικούς. 

Γ) Παροχή  δυνατότητας για δημοκρατική συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στη 

σχεδίαση και οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου & στη λήψη αποφάσεων για θέματα 

που το αφορούν. 

Δ) Εποικοδομητική συνεργασία/επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες και ανάπτυξη 

πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Ο/η Διευθυντής/ντρια 

ενημερώνει τους/τις γονείς/κηδεμόνες για θέμα που τους/τις αφορούν και πρέπει να 

επιθυμεί τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων 

για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά. 

Ε) Εποικοδομητική συνεργασία/επικοινωνία με τους εξωτερικούς φορείς με τους 

οποίους το σχολείο συνεργάζεται για την ευόδωση του εκπαιδευτικού έργου (Διεύθυνση 

εκπαίδευση, Δήμος και Σχολική Επιτροπή, Ιδρύματα και οργανισμού κ.α.) 

  Όσον αφορά τη συμπεριφορά και την παρουσία του/της οφείλει: 

Α) Να αποφεύγει την ακραία, αυταρχική και μη δημοκρατική συμπεριφορά. 

Β) Να αντιμετωπίζει με παιδαγωγικό τρόπο κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες του 

σχολείου χρησιμοποιώντας θετικά κίνητρα και σωστό ύφος στις όποιες υποδείξεις, ενώ 

πρέπει να εφαρμόζει σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τα όποια παιδαγωγικά 

μέτρα έχουν αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων ανάλογα με την περίπτωση. 

Γ) Η πρόσβαση και η επικοινωνία στο γραφείο μαζί του/της πρέπει να είναι άνετη με 

σεβασμό στο πρόσωπο, στο πρόγραμμα, τις υποχρεώσεις του/της, καθώς και στους 

όρους της σωστής επικοινωνίας.  
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 Εισήγηση ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ 06 4
ου

 ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σεπτέμβριος 2020) 
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Δ) Να μην υπερκαλύπτει κανένας/μία εκπαιδευτικό στο ρόλο του/της, αλλά να 

λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά. 

Ε) Να εξασφαλίζει μέσα από αμφίδρομη επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτικούς την  

τήρηση ή τροποποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού τόσο σε επίπεδο τάξης, όσο και 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Στ) Να καθιστά ξεκάθαρο ότι δημοκρατική λειτουργία σημαίνει όχι ισοπέδωση, αλλά 

τήρηση κανόνων, ορίων συμπεριφοράς, καθώς και διακριτών ρόλων. 

 

Ε. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  

 

  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ένα θεσμοθετημένο από την πολιτεία 

συλλογικό όργανο και αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και 

Κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του 

Συλλόγου για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, που ανήκει στην αρμοδιότητα και 

ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του κάθε σχολείου. Τα θέματα της 

γενικότερης λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το 

γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των 

εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

 Όλοι οι γονείς μπορούν να είναι μέλη του, με ενεργά μέλη τους οικονομικά 

τακτοποιημένους/ες για κάθε σχολικό έτος που έχουν το δικαίωμα να  εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου. Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από επτά τακτικά 

μέλη, τέσσερα αναπληρωματικά μέλη κι ένα εκλεγμένο μέλος ως αντιπρόσωπος στο 

Σχολικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα ο Σύλλογος Γονέων εκπροσωπείται και στην αντίστοιχη 

Ένωση Γονέων του Δήμου. Αποτελεί ένα υποστηρικτικό όργανο, δεν έχει κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα και λειτουργεί μόνο με την εθελοντική συμμετοχή των γονέων. Ο σκοπός και ο 

τρόπος λειτουργίας του συλλόγου ορίζεται από το καταστατικό του και η έδρα του είναι το 

σχολείο, όπου του έχει παραχωρηθεί, αν υπάρχει η δυνατότητα, από τη Σχολική Επιτροπή  

χώρος και υποδομές για τις συνεδριάσεις του αλλά και για τα υπάρχοντά του. 

 Οι αρμοδιότητες και ασχολίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι 

επικουρικές στη δράση του σχολείου. Δύναται να διοργανώσει  εβδομαδιαίες εξωσχολικές 

δραστηριότητες στο χώρο του σχολείου μέσω ωριαίων μαθημάτων στους/στις 

ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες, εκδρομές, εποχιακές γιορτές και πάρτι, ετήσιες 

σχολικές φωτογραφίσεις, επισκέψεις σε μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 

χώρους, θεατρικές παραστάσεις.  Διοργανώνει διαλέξεις και συγκεντρώσεις, με δική του 

πρωτοβουλία ή με την συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων. Όλα αυτά  με μοναδικό  

γνώμονα τη βελτίωση των μαθητών/τριών σε όλους τους τομείς της πολυεπίπεδης 

ανάπτυξής τους. 
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 Ο Σύλλογος Γονέων συμμετέχει στο Σχολικό Συμβούλιο, ένα επιπλέον 

θεσμοθετημένο όργανο από την Πολιτεία, το οποίο αποτελείται από τέσσερα μέλη του 

Συλλόγου Διδασκόντων, ένα μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και δύο εκπροσώπους 

του Δήμου. Το όργανο αυτό έχει σαν βασική αρμοδιότητα την εξασφάλιση των συνθηκών 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου μέσω τις επίλυσης ζητημάτων υποδομής(κτιριακής 

ή ηλεκτρονικής) και τον προγραμματισμό, τη συνδιοργάνωση ή την υποβοήθηση του 

σχολείου στην υλοποίηση ευρύτερων δράσεων που βοηθούν στους πολυεπίπεδους 

στόχους του. 

 Επιπρόσθετα ο Σύλλογος μέσω ενός εκπροσώπου του συμμετέχει στο Συμβούλιο 

Σχολικής Κοινότητας, ένα επιπλέον θεσμοθετημένο όργανο που σκοπό έχει την επίλυση 

όποιου θέματος - εκτός των παιδαγωγικών - προκύπτει  και επηρεάζει τη λειτουργία του 

σχολείου, καθώς και την εισήγηση στη Σχολική Επιτροπή για την παραχώρηση χώρων του 

σχολείου σε τρίτους. 

 

ΣΤ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που 

βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με 

την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές». Κάθε Σ.Ε. καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια 

σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, 

όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α.  

  Η Σ.Ε. αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους/τις αναπληρωτές τους 

ορίζονται από το  Δημοτικό Συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. 

  Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την 

κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 

ύδρευσης, τηλεφώνων, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η υποβοήθηση 

στην πραγματοποίηση επισκευών και συντηρήσεων των κτιρίων που πραγματοποιούνται 

από τα τεχνικά συνεργεία του εκάστοτε Δήμου, ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά 

μέσα, η παραχώρηση αιθουσών των σχολικών κτιρίων και η  διαχείριση των εσόδων από 

την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και αιθουσών των σχολικών 

κτιρίων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  


