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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω «Γιάννης Ρίτσος» 

Σχολικό Έτος 2021-2022 

1.  Αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

   Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας επιδιώκει να εξασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο 
καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε 
φορά ως σχολική κοινότητα. 

Ο κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο 
ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και 
αποτελεσματική λειτουργία του. 

 Στο σχολείο και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 
καινούργιες γνώσεις, αποκτούν σημαντικές δεξιότητες, αναπτύσσουν θετικές στάσεις για 
τη ζωή και υιοθετούν θεμελιώδεις αξίες. Η δημιουργικότητα, το ενδιαφέρον για τη μάθηση, 
ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, ο σεβασμός στους σχολικούς κανόνες, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγάπη για τον πολιτισμό και την 
παράδοση, η φροντίδα του τόπου μας, η προστασία της υγείας, η αλληλεγγύη και η 
δημοκρατία αποτελούν σημαντικά στοιχεία κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Συνιστά μέρος 
της εφαρμογής του εκπαιδευτικού μας σχεδίου για ένα σύγχρονο σχολείο.  Δεν έχει σκοπό 
να περιορίσει την ελευθερία των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας αλλά να 
βοηθήσει να διαμορφωθούν υγιείς προσωπικότητες, να καλλιεργήσει την αλληλεγγύη, τον 
σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων αλλά και τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγονται και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές. 

Ο σχολικός κανονισμός δεν έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός καθηκοντολογίου 
αλλά συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον, τον χρόνο, την παιδαγωγική και  τις ιδιαίτερες 
συνθήκες.  Όσο οι παράγοντες αυτοί θα αλλάζουν, ο κανονισμός θα προσαρμόζεται, θα 
εμπλουτίζεται και θα τροποποιείται. 

Η επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς, να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν πρόθυμα όλα 
όσα αναφέρονται στον κανονισμό. 

 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022 

 

5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω «Γιάννης Ρίτσος» Σελίδα 3 
 

2. Λειτουργία του σχολείου 

α. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο  

Το διδακτικό ωράριο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργεί το σχολείο μας  είναι: 

 7:00΄- 8:00΄ Πρωινή Ζώνη Ολοήμερου Προγράμματος 
 7:00 – 7:15 Υποδοχή μαθητών Πρόωρης Υποδοχής 

 8:00 – 8:15 Υποδοχή μαθητών Υποχρεωτικού Προγράμματος 
 8:15΄ Έναρξη του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος 
 13:15΄ Λήξη Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος 
 13:20΄ – 16.00΄ Λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος. 

β. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/τριών 

 Η προσέλευση, η είσοδος των μαθητών στον αύλειο χώρο καθώς και η 
αποχώρηση τους από το σχολείο πραγματοποιείται από τις εισόδους του πεζόδρομου της 
οδού Σερίφου (τάξεις: Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄) και την είσοδο της οδού Ροδόπης (τάξεις: Α΄ και Στ΄) με 
υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Στις εισόδους βρίσκονται οι εφημερεύοντες 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποδέχονται και κατευθύνουν τα παιδιά στην αυλή, στα ανάλογα 
οριοθετημένα πεδία συγκέντρωσης κάθε τάξης, όπου γίνεται η πρωινή προσευχή και 
σύντομες ανακοινώσεις . 
 Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά έως την είσοδο της αυλής του Σχολείου και στη 
συνέχεια αποχωρούν, προκειμένου να μη δημιουργείται συνωστισμός μπροστά από την 
είσοδο του σχολείου. Επίσης στην είσοδο παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κατά την 
αποχώρηση και όχι εντός του σχολείου.  
 Είσοδος και παραμονή στον αύλειο χώρο και στο διδακτήριο οποιουδήποτε 
προσώπου εκτός των μαθητών/τριών δεν επιτρέπεται. Για οποιοδήποτε θέμα απαιτείται 
τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου. 
 Η πόρτα θα κλείνει με το χτύπημα του κουδουνιού, για λόγους ασφαλείας των 
μαθητών/τριών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης οι μαθητές/τριες παρακαλούνται να προσέρχονται στο 1ο  διάλειμμα στις 
9:40 – 10:00. 
 Η ανάγκη τήρησης  της ώρας προσέλευσης (8:00΄μέχρι 8:15΄) και αποχώρησης των 
μαθητών/τριών (13:15 για το πρωινό πρόγραμμα και 15:00 ή 16:00 για το ολοήμερο) είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών μας στο σχολείο είναι 
ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Η καθυστερημένη άφιξη δημιουργεί άγχος στους/στις 
μαθητές/τριες μας, αποσυντονίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και δυσχεραίνει την 
εφαρμογή του προγράμματος. Παράλληλα η τήρηση του ωραρίου αποτελεί βασική αρχή 
διαπαιδαγώγησης και συμβάλλει στη δημιουργία αρχών που συνδέονται με τη συνέπεια 
στη συμφωνία κανόνων, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς τους άλλους. 
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 Η αποχώρηση των μαθητών/τριών θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΥΠΑΙΘ. 
 Για την παραλαβή των μαθητών/τριών οι γονείς πρέπει να προσέρχονται τις 
συγκεκριμένες ώρες κρατώντας αποστάσεις και οφείλουν να μην στέκονται κοντά στην 
έξοδο δυσχεραίνοντας την αποχώρηση των παιδιών. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει 
για την παραλαβή των μαθητών που σχολούν από το Ολοήμερο Πρόγραμμα ώστε να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις και παραμένουν τα παιδιά στο Σχολείο μετά τις 4:00 μ. μ. 
 Για λόγους ασφαλείας οι μαθητές συνοδεύονται στην έξοδο κατά την αποχώρησή 
τους από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς. 
 Δεν επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση μαθητή χωρίς συνοδεία. Σε περίπτωση που 
κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 
μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώνει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον 
διευθυντή του σχολείου, να συμπληρώνει  και να υπογράφει το ειδικό βιβλίο αποχώρησης 
(δήλωση αποχώρησης). Το ίδιο ισχύει και για το ολοήμερο πρόγραμμα. 
 Οι γονείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο για τα πρόσωπα 
που παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες μετά το πέρας των μαθημάτων. 
 Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων παραδίδονται, κατά, το σχόλασμα από τους  
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την 6η διδακτική ώρα στους γονείς-κηδεμόνες ή συνοδούς 
τους. Οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων συνοδεύονται από τους εκπαιδευτικούς της 6ης 
ώρας έως την έξοδο του Σχολείου και αποχωρούν. Οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων 
δεν παραδίδονται στους γονείς. Οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν και να συνεννοούνται 
με τα παιδιά τους για τον τρόπο αποχώρησης με ή χωρίς συνοδεία. Σε περίπτωση 
αργοπορίας του συνοδού θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνεται το Σχολείο. 

γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  
 
Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του 
Διευθυντή του Σχολείου.  
 
Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές 
όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της 
διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή 
διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 
 

3.  Σχολική Ζωή 
 
Η φοίτηση 

 Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική. 
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 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των 
μαθητών. 
 Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από το σχολείο απαιτούνται στοιχεία για τη 
δικαιολόγηση των απουσιών (υπεύθυνη δήλωση, ιατρική γνωμάτευση κλπ). Επίσης για την 
απουσία των μαθητών/τριών λόγω της COVID-19 θα ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ 
και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Σχολείο, ώστε να προβαίνει 
στις απαραίτητες ενέργειες ιχνηλάτησης των επαφών. 
 Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και 
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, ρολόι ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου καθώς και σύνδεσης με το διαδίκτυο.  
 Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο το οποίο φοιτούν 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Το ίδιο 
ισχύει και για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. 
 Οι μαθητές/τριες έχουν στην τσάντα τους όλα τα υλικά που χρειάζονται για τα 
μαθήματα (μολύβια, γόμες, τετράδια κλπ) και για την προστασία τους από τον κορωνοϊό 
(μάσκες, αντισηπτικό, χαρτομάντιλα), καθώς και το κολατσιό τους τα οποία δεν πρέπει να 
μοιράζονται με τα άλλα παιδιά. Απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση. 
Προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση προσωπικών αντικειμένων από άλλα παιδιά όπου 
είναι δυνατόν πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά του παιδιού ή το όνομά του, π.χ. στα 
παγουράκια ή στα τσαντάκια. 
 Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και 
εκπαιδευτικών,  στην παρούσα φάση γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία, σε χρόνο μη 
διδακτικής εργασίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα δίνεται στους γονείς/κηδεμόνες από 
τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Για τις δια ζώσης συναντήσεις οι γονείς 
θα ενημερώνονται αναλόγως με τις συνθήκες και τα ισχύοντα κάθε φορά μέτρα της 
πολιτείας και πάντα τηρώντας αυστηρά τα μέτρα για τον COVID-19, όσο διαρκούν. 
 Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ζητείται από τους γονείς να 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ) 
 Διδακτικές επισκέψεις και σχολικές δράσεις εκτός σχολείου θα γίνονται τηρώντας 
όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω των αυξημένων μέτρων για τον COVID-19. 

Τα διαλείμματα 

 Στα διαλείμματα έχουν οριστεί οι ζώνες που θα προαυλίζονται οι μαθητές/τριες 
κατά τμήμα ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους. 
 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στις αίθουσες δεν παραμένει κανείς ώστε να 
γίνεται καθαρισμός - απολύμανση του χώρου από το προσωπικό καθαριότητας και να 
ανανεώνεται ο αέρας της αίθουσας. 
 Η παραμονή στους εσωτερικούς χώρους των διδακτηρίων κατά την ώρα του 
διαλείμματος  δεν επιτρέπεται ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα ή κίνδυνοι από πιθανή 
σεισμική δόνηση .  
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 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες παίζουν, συζητούν και τρώνε 
τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις για την προστασία τους από τον κορωνοϊό. 
 Κανένα παιδί δεν παραμένει στο χώρο της τουαλέτας αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος 
λόγος (πλύσιμο χεριών, χρήση της τουαλέτας κλπ). 
 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στο σχολείο μπάλες και παιχνίδια ή 
άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών, ιδιαίτερα στις υπάρχουσες συνθήκες προστασίας 
από τον COVID-19. 
 Σε περίπτωση κακοκαιρίας και λόγω των συνθηκών της πανδημίας το διάλειμμα 
πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας με ευθύνη του εκπαιδευτικού που διδάσκει 
την επόμενη ώρα από το διάλειμμα. 

Οι μαθητές 

Οι μαθητές οφείλουν: 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς του σχολείου μας σε όλη τη        
διάρκεια του πρωινού καθώς και του ολοήμερου προγράμματος.  

 Να φορούν τις μάσκες τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και με την επίβλεψη      
των εκπαιδευτικών 

 Να κάνουν τις κατ’ οίκον εργασίες που τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Οι γονείς 
συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το ανάλογα και με την ηλικία 
του, αλλά δε διεκπεραιώνουν τις εργασίες του αντί αυτού. 

 Να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για ανακοινώσεις και σημειώματα. 

 Να αναφέρουν στους εκπαιδευτικούς δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 Να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία 
και να μην παρακωλύουν για κανένα λόγο το μάθημα. 

 Να προστατεύουν το σχολικό περιβάλλον. 

 Να φροντίζουν για την υγιεινή τους (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικών κλπ) 

 Να αποφεύγουν την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή 
ψυχολογική). 

 Να προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας 
διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.  
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 
3. Απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου.  

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

 Να συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση 
ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.  
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 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
Σχολείου είναι απαραίτητο να ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να 
συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.  

 Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να  ανταλλάσσουν αντικείμενα με τους/τις 
συμμαθητές/τριες τους και επιβάλλεται να  χρησιμοποιούν για όλα τα μαθήματα, αλλά 
και στα διαλείμματα τα προσωπικά τους είδη. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν το 
δικό τους μπουκάλι νερού. 

 Να επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του 
Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών 
τηλεφώνων, smart-phones ή  smart-watches στο σχολείο και σε κάθε εκδήλωσή του 
(εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις). 

 
Οι γονείς-κηδεμόνες 
 

 Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ενημερώνουν τον Δ/ντή και τους εκπαιδευτικούς για 
ιατρικά θέματα, ζητήματα επιμέλειας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να γνωρίζει το 
σχολείο και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και 
συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 

 Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να 
ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.  

 Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά τους, 
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου 
ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.  

 Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων 
με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους 
μαθητές/μαθήτριες.  

 Στην περίοδο της πανδημίας οι γονείς θα πρέπει να εφαρμόζουν, με συναίσθηση 
ευθύνης, τους απαραίτητους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους  που έχει θεσπίσει η 
πολιτεία καθώς και να δηλώνουν έγκαιρα τα αποτελέσματά τους στην ειδική πύλη 
edupass.gov.gr,ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η είσοδος των παιδιών τους στο 
διδακτήριο και να αποφεύγονται ενέργειες που προκαλούν αναστάτωση στη 
λειτουργία του Σχολείου. Οφείλουν επίσης να εφοδιάζουν τους μαθητές  με  την 
κατάλληλη Σχολική Κάρτα δήλωσης αποτελέσματος. 

 
 
Άλλα θέματα 

 Για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας του μαθητή το οποίο ισχύει για 3 χρόνια. 1η περίοδος Α, Β, Γ τάξεις, 2η περίοδος Δ, Ε, 
ΣΤ τάξεις. 
 Για τη φετινή χρονιά οι εκδηλώσεις και οι γιορτές γίνονται στις αίθουσες των τάξεων 
χωρίς την παρουσία γονέων, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Υπουργείο 
Παιδείας. 
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 Οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και δηλώνονται 
στην ειδική πύλη μέχρι στις 7:30 π.μ. της επόμενης μέρας (Τρίτης & Παρασκευής). 

Παιδαγωγικός Έλεγχος 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της 
τάξης, τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 
αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.  
 
Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και 
μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η 
συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα 
και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε 
αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.  

Οι γονείς-κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή 
συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή 
συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών μέσα στην τάξη 

 Μέσα στην τάξη έχουμε όλοι μας τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 
υποχρεώσεις.  Σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου και δεν προβαίνουμε σε 
διακρίσεις. Λειτουργούμε ως ομάδα, τα μέλη της οποίας αλληλοεπηρεάζονται και 
αλληλεπιδρούν. 

 Μιλάμε ελεύθερα, διατυπώνουμε τη γνώμη μας χωρίς φόβο και εκφράζουμε τις 
πεποιθήσεις μας, σεβόμενοι πάντα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των 
άλλων. Συμπεριφερόμαστε με ευγένεια αποφεύγοντας την εριστική συμπεριφορά, τη 
βιαιοπραγία και την επιθετικότητα.  Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου και 
φροντίζουμε να μην καταπατούμε τα δικαιώματα των συμμαθητών μας. 

 Σεβόμαστε όλους τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου μας 
(νοσηλεύτρια, καθαρίστριες κλπ) 

 Ζητάμε τη βοήθεια του δασκάλου μας αν κάτι μας ενοχλεί ή είναι δυσάρεστο και 
μοιραζόμαστε μαζί του τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. 
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 Κοινωνικοποιούμαστε, αναπτύσσουμε φιλικές σχέσεις και συμμετέχουμε σε 
ομαδικές εργασίες, σε σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

 Φροντίζουμε τη σωματική μας υγιεινή:  πλένουμε συχνά τα χέρια μας και κάνουμε 
χρήση του αντισηπτικού διαλύματος όταν χρειάζεται. 

 Διατηρούμε την τάξη μας καθαρή και τακτοποιημένη. Χρησιμοποιούμε με προσοχή 
τα διάφορα υλικά της και αφού τελειώσουμε την εργασία μας τα ξαναβάζουμε στη θέση 
τους. 

 Συμμετέχουμε στο μάθημα και είμαστε επιμελείς στις μαθητικές μας υποχρεώσεις 
κάθε μέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου μας και τις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Είμαστε υπεύθυνοι για τον εφοδιασμό της σχολικής μας τσάντας με τα βιβλία και τα 
τετράδια του καθημερινού προγράμματος και τη διατήρηση του μαθητικού υλικού σε καλή 
κατάσταση. 

 Φροντίζουμε τα προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμό που φέρνουμε στο Σχολείο, 
είμαστε υπεύθυνοι γι’  αυτά και φροντίζουμε να μην τα ξεχνάμε στους χώρους του 
Σχολείου. 

 Βγαίνουμε από την τάξη την ώρα του μαθήματος μόνο αν συντρέχει ουσιαστικός 
λόγος και μόνο με την άδεια του δασκάλου. 

 Δεν απουσιάζουμε από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. 

 Σε περίπτωση απουσίας μας από τα μαθήματα ο δάσκαλος της τάξης θα φροντίσει 
να πάρουμε τη διδακτέα ύλη και τις εργασίες από κάποιον συμμαθητή μας όποιο τρόπο 
κρίνει κάθε φορά πρόσφορο. 

 

5.  Ο Δ/ντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και η συνεργασία με τους γονείς και 
μαθητές/τριες 

Το σχολείο αποτελεί κοινότητα ανθρώπων. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση, η 
πνευματική καλλιέργεια και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Στο 
σχολείο μας πραγματοποιούνται καινοτόμα προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. 

Ο Δ/ντής συνεργάζεται με τη σχολική κοινότητα και φροντίζει για τον συντονισμό και τη 
καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
οργανώνουν καθημερινά τη σχολική ζωή και εστιάζουν σε θέματα καθαριότητας και 
φροντίδας του σχολικού περιβάλλοντος. Καταρτίζουν και εφαρμόζουν το Εβδομαδιαίο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, τα διαλείμματα και τις ζώνες των εφημεριών. 
Καταχωρούν τις απουσίες των μαθητών/τριών καθώς και τις βαθμολογίες τους στο 
πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ.  

Φροντίζουν για την πρόοδο των μαθητών/τριών εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους 
διδασκαλίας και αξιοποιώντας τα εποπτικά μέσα που παρέχει η σχολική μονάδα. 
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Συνεργάζονται και ενισχύουν τους/τις μαθητές/τριες για την επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων.  

Ενημερώνουν τους γονείς για θέματα φοίτησης, διαγωγής και επίδοσης των 
μαθητών/τριών συγκεκριμένη μέρα  με τηλεφωνική ή διά ζώσης επικοινωνία.  

Οι γονείς είναι καλό να γνωστοποιούν στον υπεύθυνο δάσκαλο της τάξης και στον 
Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. 

Η στενή συνεργασία και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των γονέων και των 
εκπαιδευτικών, η ουσιαστική σχέση δάσκαλου – γονιού,  εκτός του ότι μπορεί να βοηθήσει 
στην αρμονική επίλυση πολλών και σοβαρών προβλημάτων του σχολείου, μπορεί να 
συντελέσει στην επίτευξη περισσότερο ουσιαστικών αποτελεσμάτων στο τομέα της αγωγής 
των μαθητών. 

Οι γονείς ενημερώνονται για τις ώρες και ημέρες συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς με 
σχετική ανακοίνωση. Η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων γίνεται σε καθορισμένη ημέρα από 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της κάθε τάξης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και με την 
παράδοση της βαθμολογίας. 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει, να τιμωρεί ή να νουθετεί κανένα παιδί 
στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνουμε τον υπεύθυνο 
δάσκαλο της τάξης ή τον Διευθυντή, οι οποίοι και θα το διευθετήσουν. 

Για οποιεσδήποτε αλλαγές ή άλλες πληροφορίες στον κανονισμό λειτουργίας 
ενημερώνεται η ιστοσελίδα του σχολείου. 

Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς θα ενημερώνονται με έντυπες ανακοινώσεις 
που αναρτώνται στις εισόδους του σχολείου ή που διανέμονται στους μαθητές,  μέσω της 
ιστοσελίδας του σχολείου καθώς και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου, όταν 
κρίνεται αναγκαίο. 

 Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να γίνεται στα πλαίσια 
αμοιβαίας εκτίμησης και κατανόησης και με στόχο την πρόοδο των παιδιών. 

 

6. Αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος 

     Σε περίπτωση που κάποιος/α  μαθητής/τρια παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα 
οδηγείται σε ειδικό χώρο μέχρι να παραληφθεί το συντομότερο από τους γονείς του. 
Συνιστάται στους γονείς να θερμομετρούν τα παιδιά τους πριν την προσέλευσή τους στο 
σχολείο.  
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   Επίσης αν ένα παιδί δεν αισθάνεται καλά πριν έρθει στο σχολείο, οι γονείς πρέπει να 
ενημερώνουν τον παιδίατρο και το σχολείο. Απαγορεύεται τα παιδιά να έρχονται στο 
σχολείο με συμπτώματα ίωσης και πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες 
του ΕΟΔΥ που αφορούν τον COVID-19. Η συνεργασία σας με τον Παιδίατρο και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες υγείας είναι απαραίτητη. 

Σε περίπτωση ασθένειας εκπαιδευτικού οι γονείς θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο 
μέσο.  

Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος γίνονται από τον υπεύθυνο Covid19 του Σχολείου 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος. 

 

7. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων – Φορείς 

Η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποιείται στον ειδικό χώρο που 
έχει παραχωρηθεί από το Σχολείο και είναι αυτόνομος ως προς την επαφή του με τη 
σχολική μας κοινότητα και μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου τηρώντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης μάσκας. 

Ο Δ/ντής του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων, τον Δήμο Αιγάλεω και άλλους φορείς για την επίλυση σχολικών προβλημάτων. 
Στο σχολικό συμβούλιο συζητούνται θέματα που αφορούν τη υγιεινή, την ασφάλεια, την 
πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Είναι πολύ σημαντικό 
οι γονείς/κηδεμόνες να συμμετέχουν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στις δραστηριότητες 
και στις συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, με ιδέες, 
δημιουργικές πρωτοβουλίες και συνεργατικό πνεύμα.  Έτσι βοηθάμε όλοι/ες τη λειτουργία 
και την επίτευξη των στόχων του σχολείου μας. 

Το σχολείο σε συνεργασία με τους φορείς λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
(καθαριότητα, προμήθεια των απαραίτητων ειδών, διαμόρφωση αιθουσών και αυλής, κτλ), 
προκειμένου να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία των μαθητών/τριών σε 
αυτό. 

 

8.  Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Το σχολείο έχει φροντίσει για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των σεισμών. Το σχέδιο δράσης 
επικαιροποιείται κατά την έναρξη του σχολικού έτους και τροποποιείται, αν χρειαστεί, στη  
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
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Πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας με τη 
συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
οι γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το χώρο του σχολείου σύμφωνα 
με το σχέδιο αποχώρησης. 

 

Άλλα θέματα 

– Τηρείται η νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. 

– Ο προβλεπόμενος εμβολιασμός του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών είναι 
υποχρεωτικός για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη. 

– Για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει ακολουθούνται οι οδηγίες, οι εγκύκλιοι και η 
κείμενη νομοθεσία. 

Επικαιροποιήθηκε στις 29-11-2021 
 

Ο προσωρινός αναπληρωτής Δ/ντής 

 

 

Μπούζοντιτς Ιωάννης 

Εγκρίνεται 
  

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 
 

Ημερομηνία:  …………………………………………………. 
  

Διευθυντρια Εκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
 
 

Ημερομηνία:  …………………………………………………. 
  


