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ΔΙΑΓΩΓΗ

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ βαζίδεηαη ζε όζα
πξνβιέπνληαη από ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ρνιείσλ θαη βαζίδεηαη επίζεο ζηηο απνδεθηέο
παηδαγσγηθέο αξρέο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ρνιείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο ζρνιηθήο θαη επξύηεξεο
θνηλόηεηαο.
Ζ ζπκκεηνρή νπνηνδήπνηε αηόκνπ ζηε ζρνιηθή δσή ζεκαίλεη απηόκαηα ηελ
αλεπηθύιαθηε απνδνρή θαη ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ, ζην
ζύλνιό ηνπ.

Σύνηαξη, έγκπιζη και ηήπηζη ηος Κανονιζμού
θνπόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ (Ν.
4692/2020) είλαη ε ζεκειίσζε ελόο πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθό
έξγν θαη ηελ απξόζθνπηε ζπκκεηνρή όισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε
δηακόξθσζε θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο
αζθάιεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιήξσζεο όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλόηεηαο, θ.ά.
Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε ύζηεξα από εηζήγεζε
ηεο Γηεπζύληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ
ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ δεθαπεληακεινύο
καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ησλ ελειίθσλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ.
Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο ελειίθνπο
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη θεδεκόλεο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη αλαξηάηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζύλε θαη
ππνρξέσζε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ
ελειίθσλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ.
Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο
όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθώλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνύο, απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ. Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ην ζρνιηθό
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θαλνληζκό κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέζσ ησλ καζεηηθώλ
ζπκβνπιίσλ.
Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο βαζίδεηαη ζηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ
ηήξεζή ηνπ από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κε
ακνηβαίν ζεβαζκό ζηνλ δηαθξηηό ζεζκηθό ξόιν ηνπο, ώζηε λα έρεη πιεξόηεηα,
γεληθή απνδνρή θαη εθαξκνγή, απνηειεί πξνϋπόζεζε ηεο εύξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ρνιείν
λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο θαη ην όξακά ηνπ.

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η ζρνιηθή θνηλόηεηα είλαη κηα κηθξή νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη όια
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο. Έλαο από ηνπο ξόινπο ηνπ
ρνιείνπ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο δηδαζθνκέλνπο ηνπ ώζηε λα
εληαρζνύλ νκαιά ζηελ θνηλσλία θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηόρνπο ηνπο.
Δπνκέλσο, ν Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ:
1. ηνρεύεη ζηε ζεκειίσζε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη εξεκίαο αλάκεζα
ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
(εθπαηδεπηηθνί θαη ελήιηθεο καζεηέο).
2. Δλζσκαηώλεη θαη παηδαγσγηθή πιεπξά ζηε «ζρνιηθή πεηζαξρία» κε
έκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πνηλώλ.
3. Δλζαξξύλεη ηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή
θαη πξνάγεη ηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηελ
αηνκηθή επζύλε.
4. Γηακνξθώλεη έλα δεκηνπξγηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη πξνζδίδεη
δεκνθξαηηθό πεξηερόκελν ζηε ζρνιηθή δσή.

4

Πεξηερόκελν ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο– Οη
θεληξηθνί άμνλεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ

1. Πξνζέιεπζε-παξακνλή ζην ρνιείν θαη απνρώξεζε από απηό
Η έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ
πξνγξάκκαηνο θαη ηα δηαιείκκαηα θαζνξίδνληαη από ζρεηηθή απόθαζε
ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. θαη αλαθνηλώλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ. Σν
δηδαθηηθό έηνο νξίδεηαη από ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ
30ε Ινπλίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο.
Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζην ζρνιείν θαζώο θαη ε
ηαθηηθή θαη αλειιηπήο θνίηεζε απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Δηδηθόηεξα:
α. Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν 5 ιεπηά πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ, ε νπνία γίλεηαη ζηηο 18:00 κ.κ.
β. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγεπκαηηλήο ζπγθέληξσζεο ζπληάζζνληαη ζηηο
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ησλ ηάμεσλ, επηδεηθλύνληαο θόζκηα ζηάζε θαη
αλάινγν ζεβαζκό.
γ. Καη νη δύν πόξηεο ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Όζνη πξνζέξρνληαη κε θαζπζηέξεζε, γηα λα κελ
δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε ζηε δηδαθηηθή/ καζεζηαθή δηαδηθαζία,
παξνπζηάδνληαη πξώηα ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο. Καηόπηλ, παξακέλνπλ
ζε θαηάιιειν ρώξν ηνπ ρνιείνπ ππό ηελ επνπηεία εθπαηδεπηηθνύ θαη
εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηδαθηηθήο
ώξαο.
δ. ε όιεο ηηο δηδαθηηθέο ώξεο νη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε κόιηο
ρηππήζεη ην θνπδνύλη. Μεηά ηελ είζνδν ηνπ δηδάζθνληνο ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε καζεηέο.
ε. Οη καζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν παξαθνινπζνύλ όιν ην
δηδαθηηθό σξάξην. Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, πξέπεη λα θύγνπλ, ηνπο
ρνξεγείηαη άδεηα από ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη
απνπζίεο ηνπο θαηαρσξίδνληαη ζην απνπζηνιόγην. ε πεξίπησζε πνπ έλαο
καζεηήο απνβάιιεηαη από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, απεπζύλεηαη ζηε
Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ γηα λα ελεκεξσζεί ην βηβιίν θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ
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θαη παξακέλεη ζε ρώξν πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο.
ζη. Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη ζηα δηαιείκκαηα λα βγαίλνπλ ζην
πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ, εθηόο αλ δελ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.
δ. Οη απνπζηνιόγνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηβιίνπ ύιεο θαη ηνπ
απνπζηνινγίνπ, ηα νπνία είλαη δεκόζηα έγγξαθα.
Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηος Σσολείος
Σν ρνιείν καο εθαξκόδεη ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα όπσο απηό
νξίδεηαη από ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. Οη ελήιηθνη καζεηέο
ελεκεξώλνληαη έγθαηξα γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο (γλσζηέο
εθ ησλ πξνηέξσλ) αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ ζην Ωξνιόγην Πξόγξακκα,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Όπσο επίζεο θαη γηα αιιαγέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε αιιαγή δηδαζθόλησλ/νπζώλ σο πξνο ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα.
Αποςζίερ μαθηηών
Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ ελειίθσλ καζεηώλ/
καζεηξηώλ επζύλνληαη εμ νινθιήξνπ νη ίδηνη θη όηαλ απνπζηάδνπλ
νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ ην ρνιείν γηα ηελ απνπζία ηνπο.
Διαδικαζίερ ενημέπωζηρ ενηλίκων μαθηηών

Η ελεκέξσζε ησλ ελειίθσλ καζεηώλ γίλεηαη κέζσ ησλ αθόινπζσλ
ηξόπσλ:
α. Απηνπξνζώπσο ή ηειεθσληθά, ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο
β. Με ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο myschool
γ. Μέζσ ηεο Ιζηνζειίδαο ηνπ ρνιείνπ

2. πκπεξηθνξά καζεηώλ/ηξηώλ – Παηδαγσγηθόο έιεγρνο
Απνθιίζεηο ησλ καζεηώλ από ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλόλεο
ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο όξνπο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ,
από ηνλ νθεηιόκελν ζεβαζκό ζηνλ/ ζηελ εθπαηδεπηηθό, ζηε ζρνιηθή
πεξηνπζία, ζηνλ ζπκκαζεηή/ ηε ζπκκαζήηξηα, πξέπεη λα ζεσξνύληαη ζρνιηθά
παξαπηώκαηα. Σα ζρνιηθά παξαπηώκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη από ην
ζρνιείν, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε γλώκνλα ηελ αξρή όηη ε
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θαηαζηαιηηθή αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ε
ηειεπηαία επηινγή, ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθό κέηξν.
Σα ζέκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ/ ηξηώλ ζην ρνιείν
απνηεινύλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο κε ηνλ
ύκβνπιν ρνιηθήο Εσήο, ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ ύιινγν
Γηδαζθόλησλ/ Γηδαζθνπζώλ θαη ηνλ πληνληζηή εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιύηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζή ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ από νπνηαδήπνηε απόθαζε, ιακβάλεηαη ππόςε
ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
καζεηή. Οη ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη.
Σν ρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ώζηε νη
καζεηέο/ καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη
ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ησλ επηινγώλ ηνπο θαη λα
γίλνπλ ππεύζπλνη πνιίηεο. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο
δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ θαη απνθιίλεη από ηελ ηήξεζε ηνπ
εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ηνπ ρνιείνπ, ηόηε αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθό
έιεγρν, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ
ηελ ειηθία ηνπ.
Σα ζέκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ/ καζεηξηώλ ζην
ρνιείν αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δηδηθόηεξα:
α. Οη καζεηέο ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο ζηε κάζεζε θαη ην
δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε δηδαζθαιία.
β. Οη καζεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα κελ παξαθσιύνπλ ην κάζεκα.
Οθείινπλ λα θέξνπλ ό,ηη ρξεηάδεηαη γηα ηε δηδαζθαιία.
γ. Γέρνληαη κε επγέλεηα ηηο ππνδείμεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γεληθόηεξα όινπ
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ.
δ. Πξνζέξρνληαη γηα κάζεκα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ρσξίο θαγεηό, πνηά ή
θαθέδεο (εμαηξείηαη ην λεξό).
ε. Γελ θαπλίδνπλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.
Γ1γ/Γ.Π./νηθ. 55959/26-07-2019 ηνπ Τπ. Τγείαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε
ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε αιθνόι θαη
ε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, νη νπνίεο είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ
πλεπκαηηθή θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ καζεηώλ.
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ζη. Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα ή
νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ή θαη παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηθόλαο θαη ήρνπ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ,
ζύκθσλα κε Τ.Α. 103373/Γ1/22-6-2018 ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. ε πεξίπησζε
παξαβίαζεο ηνπ θαλόλα απηνύ, ε ελδερόκελε απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή πνπ
θάλεη ρξήζε ζην κάζεκα ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηβνιή πνηλήο θαη κε ηελ
παξάδνζε ηνπ θηλεηνύ ή ησλ ινηπώλ ζπζθεπώλ ζηε δ-λζε ηνπ ζρνιείνπ έσο
ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηεο εκέξαο.
δ. πκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ, επηδεηθλύνληαο ηνλ αλάινγν
ζεβαζκό. Ζ εκθάληζε-ακθίεζε ησλ καζεηώλ κέζα ζην ζρνιείν απνηειεί
εθδήισζε ηνπ δηθαηώκαηνο αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη, θαηά
ζπλέπεηα, αλήθεη ζην ρώξν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επζύλεο. Ζ άζθεζε,
εληνύηνηο, απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο, πεξηνξίδεηαη από ηα όξηα πνπ επηβάιινπλ ε
καζεηηθή ηδηόηεηα θαη ε εππξέπεηα. Ωο εθ ηνύηνπ δελ επηηξέπεηαη ε έλδπζε κε
ξνύρα αζιεηηθώλ νκάδσλ θαη πνιηηηθώλ θνκκάησλ ή ραξαθηεξηζηηθά απηώλ.
ε. Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κε ηελ
πξνβιεπόκελε έλδπζε.
ζ. Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνδήιαηα, κνηνπνδήιαηα θαη ηδησηηθά
απηνθίλεηα γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο ηα αζθαιίδνπλ ζε ρώξνπο εθηόο ηνπ
ζρνιείνπ.
3.

Πξόιεςε θαηλνκέλσλ Βίαο θαη ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ

Ζ αλάπηπμε ζεηηθνύ ζρνιηθνύ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο
δηαδηθαζίαο πξόιεςεο ή / θαη αληηκεηώπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο,
παξελόριεζεο, εμαλαγθαζκνύ θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζεηηθνύ θαη πγηνύο ζρνιηθνύ θιίκαηνο είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκόο, ε απνδνρή
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε Φνξείο, ε ζπλεξγαζία
ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, θ. ά.
Οη καζεηέο ζέβνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο σο πξνζσπηθόηεηεο θαη ιύλνπλ
ηηο δηαθνξέο ηνπο κε ζπλελλόεζε θαη δηάινγν ρσξίο λα θαηαθεύγνπλ ζηε
ρξήζε βίαο. Ζ ρεηξνδηθία, ε απηνδηθία θαη ε άζθεζε ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο ή
ςπρνινγηθήο βίαο από άηνκα ή νκάδεο απνηεινύλ ζνβαξόηαηα παξαπηώκαηα
θαη επηζύξνπλ πνηλέο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζε απνκάθξπλζε
ηνπ καζεηή από ην ζρνιείν.

Σύμβοςλορ Σσολικήρ Ζωήρ
Με απόθαζε ηνπ πληνληζηή εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ
παηδαγσγηθή επζύλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ
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Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξόηαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ,
νξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνύ έηνπο έλαο κόληκνο εθπαηδεπηηθόο σο
ύκβνπινο ρνιηθήο Εσήο, ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (ΦΔΚ 4183/ 28-09-2020). ηα κεγάια ζρνιεία κπνξνύλ λα
νξίδνληαη δύν ύκβνπινη ρνιηθήο Εσήο.
Ο ύκβνπινο ρνιηθήο Εσήο ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ από ηνλ
πληνληζηή εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζύλε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα κέιε ηνπ
ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ην Κ.Δ..Τ.
Ο ύκβνπινο ρνιηθήο Εσήο παξεκβαίλεη, θαζνδεγεί θαη ελεκεξώλεη
καζεηέο, γνλείο θαη θεδεκόλεο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο αληηκεηώπηζεο
δεηεκάησλ ζε ηνκείο πνπ απαζρνινύλ ηε ζρνιηθή κνλάδα, όπσο ελδεηθηηθά, ε
δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη πξόιεςε αθξαίσλ ζπκπεξηθνξώλ, καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, ζπκπεξίιεςε θαη ελζσκάησζε, καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο,
θιίζεηο θαη ηαιέληα, κεηάβαζε ζε άιιεο βαζκίδεο, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή
θηλεηηθόηεηα, ζπκβνπιεπηηθή θαη νκάδεο γνλέσλ θαη παξάιιεια ζπκβάιιεη
ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο. Αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη
εληζρπηηθά πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο ζεζκνύο ππνζηήξημεο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ, ρσξίο λα ππνθαζηζηά ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ,
ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πληνληζηή εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
ή ηηο αξκνδηόηεηεο ππεξθείκελσλ ζρνιηθώλ δνκώλ ππνζηήξημεο.
Ο ύκβνπινο ρνιηθήο Εσήο βξίζθεηαη ζε άκεζε θαη δηαξθή επηθνηλσλία κε
ηνπο καζεηέο ηεο επζύλεο ηνπο, ηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη εθπαηδεπηηθό
πξνζσπηθό, όπσο επίζεο ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο. Δλεξγεί όπνηε απηό ηνπ
δεηεζεί, αιιά θαη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, εθόζνλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή
ηνπ θαηάζηαζε ε νπνία ρξήδεη ηδηαίηεξεο αληηκεηώπηζεο. ην πιαίζην
επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη
δύλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεκνλσκέλσλ
πεξηζηαηηθώλ ή εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ, όπσο θαη λα παξαπέκςεη ηνλ ρεηξηζκό
ηνπο αξκνδίσο ζε απηέο ή ζηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021 ζην ζρνιείν καο έρεη νξηζηεί σο ύκβνπινο
ρνιηθήο Εσήο ε θαζεγήηξηα άββα Γήκεηξα, θιάδνπ ΠΔ80(Οηθνλνκνιόγνο).
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4. ρνιηθέο Δθδειώζεηο – Γξαζηεξηόηεηεο
Σν ζρνιείν νξγαλώλεη κηα ζεηξά εθδειώζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζηόρν
έρνπλ ηε ζύλδεζε ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ
ππαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ, ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ
δσήο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Οη ελδνζρνιηθέο
εθδειώζεηο, νη ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκα
ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη επζύλε
ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ, δηόηη έηζη απηνί /απηέο αηζζάλνληαη
ππεύζπλνη / ππεύζπλεο, αλαδεηθλύνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ην ηαιέλην ηνπο θαη κε ηε ζπκκεηνρή όζν ην δπλαηό
πεξηζζόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ.
Μέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο εκπινπηίδνπλ ηηο ήδε
ππάξρνπζεο γλώζεηο, ηηο ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνθηνύλ
δεμηόηεηεο δσήο επαηζζεηνπνηνύληαη ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα,
δηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη θάλνπλ πξάμε όζα καζαίλνπλ ζηα
Πξνγξάκκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζηα Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ. Σν
ρνιείν επηδηώθεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ
/ καζεηξηώλ ζηηο επεηεηαθέο, κνξθσηηθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο εθδειώζεηο.
Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξίπαην, εθδξνκή ή κνξθσηηθή επίζθεςε
ηνπ ζρνιείνπ αθνινπζνύλ ην γεληθό πξόγξακκα θαη ηηο νδεγίεο ησλ ζπλνδώλεθπαηδεπηηθώλ. Απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ηελ ππόινηπε νκάδα θαη από
ην ρώξν ηεο επίζθεςεο επηηξέπεηαη κόλν κεηά από άδεηα ηνπ αξρεγνύ ηεο
εθδξνκήο.
5. πλεξγαζία ρνιείνπ – Οηθνγέλεηαο – πιιόγνπ Γνλέσλ /
Κεδεκόλσλ
Σν ρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή / καζήηξηαο, κε ηνλ ύιινγν Γνλέσλ
/Κεδεκόλσλ θαη Φνξέσλ, ησλ νπνίσλ όκσο ν ξόινο πξέπεη λα είλαη
δηαθξηηόο. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε
ζπγθεθξηκέλν καζεηή / καζήηξηα, ν πξώηνο πνπ ζα πξέπεη λα
ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη ν γνλέαο / θεδεκόλαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγαζηεί κε ην ρνιείν.
Σν ζρνιείν απνδίδεη πνιιή ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκόλεο ησλ
καζεηώλ θαη κε ηνλ εθιεγκέλν ύιινγό ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ
ζρνιείνπ δε κπνξεί λα επδνθηκήζεη ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε
βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ελ γέλεη, εθόζνλ ε
εκπηζηνζύλε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν εληζρύεηαη θαη από ηε ζεηηθή
ζηάζε ησλ γνλέσλ πξνο ην ζρνιείν θαη ηνλ δάζθαιν.
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Σύλλογορ Γονέων και Κηδεμόνων
ην ζρνιείν καο θνηηνύλ ελήιηθεο καζεηέο πνπ είλαη θεδεκόλεο ηνπ
εαπηνύ ηνπο νπόηε δελ ππάξρεη μερσξηζηόο ύιινγνο Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ.
Σσολικό Σςμβούλιο
ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθό πκβνύιην, ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ/ νπζώλ, ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ/ Κεδεκόλσλ, ν εθπξόζσπνο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηξεηο εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ
θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπο.
Έξγν ηνπ ρνιηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, ε θαζηέξσζε
ηξόπσλ επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλ/ νπζώλ θαη νηθνγελεηώλ ησλ
καζεηώλ θαη ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο.
Η ζημαζία ηηρ ζύμππαξηρ όλων
Έλα αλνηρηό, ζπλεξγαηηθό, ζπκπεξηιεπηηθό θαη δεκνθξαηηθό ρνιείν
έρεη αλάγθε από ηε ζύκπξαμε όισλ – καζεηώλ/ηξηώλ, εθπαηδεπηηθώλ,
Γηεπζπληή/ληξηαο, πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ρνιηθήο
Δπηηξνπήο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-, γηα λα επηηύρεη ζηελ απνζηνιή
ηνπ.
Δηδηθόηεξα:
α. Δίλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ησλ γνλέσλ ζηηο ελεκεξσηηθέο
παηδαγσγηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ νξγαλώλνληαη από ην ζρνιείν θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ.
β. Οη γνλείο επζύλνληαη εμ νινθιήξνπ γηα ηελ ηειηθή θαη αλειιηπή
θνίηεζε ησλ παηδηώλ ηνπο ή νη ίδηνη νη καζεηέο εθόζνλ είλαη ελήιηθεο.
Οπόηε νη γνλείο ησλ αλήιηθσλ καζεηώλ νθείινπλ ινηπόλ λα βξίζθνληαη
ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην ρνιείν θαη λα ιακβάλνπλ
γλώζε ησλ αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ νδεγηώλ ηνπ.
γ. Καη ην ρνιείν, από ηελ πιεπξά ηνπ, νθείιεη λα εηδνπνηεί εθηάθησο
ηνπο γνλείο γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ παηδηνύ ηνπο πνπ δε ζπλάδεη
κε ηε καζεηηθή ηνπ ηδηόηεηα, όπσο π.ρ. ηελ αλαηηηνιόγεηε απνπζία ηνπ.
δ. Σν ζρνιείν πξνβαίλεη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζε αλαπιήξσζε ησλ
θελώλ αλακνξθώλνληαο ην σξνιόγην πξόγξακκα, αλ απηό είλαη εθηθηό.
ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο δπζθνιίαο ην ηκήκα θάλεη θελό κε
επίβιεςε εθπαηδεπηηθνύ πνπ νξίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή. ε θακηά
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πεξίπησζε νη καζεηέο δελ απνρσξνύλ από ην ζρνιείν αλ δε δνζεί
άδεηα από ηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ.
ε. ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο καζεηή ζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ή
εθδξνκή κε θόζηνο νη καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ θάλνπλ κάζεκα
κε εηδηθά δηακνξθσκέλν πξόγξακκα.

6. Πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ
Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ ρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
αίζζεζεο ηεο επζύλεο ζηνπο καζεηέο/ ζηηο καζήηξηεο ζε ό,ηη αθνξά ηελ
πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. Καζαξνί θαη ζπληεξεκέλνη ρώξνη αηζνπζώλ,
εξγαζηεξίσλ, ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ, ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, θιπ,
δηακνξθώλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηόλ λα
θαιιηεξγεζεί ε ςπρή ηνπ καζεηή. Φζνξέο, δεκηέο θαη θαθή ρξήζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ ρνιείνπ απνδπλακώλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηέο ηνπ
θαη παηδαγσγηθά εζίδνπλ ηνλ καζεηή/ ηε καζήηξηα ζηελ αληίιεςε ηεο
απαμίσζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. Μαζεηήο/ Μαζήηξηα πνπ πξνθαιεί
θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε
δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξύλεη ηνλ θεδεκόλα ηνπ ή ηνλ ίδην.
Δηδηθόηεξα:
α. έβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ.
β. Γελ ξππαίλνπλ ηνλ ζρνιηθό ρώξν (πξναύιην, ηνίρνπο, θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο).
γ. Γελ θαηαζηξέθνπλ ηα ζξαλία ηνπο θαη γεληθόηεξα ζέβνληαη ηελ αίζνπζά
ηνπο θαη θξνληίδνπλ λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
δ. Ο καζεηήο πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ, ειέγρεηαη
πεηζαξρηθά θαη ε δαπάλε βαξύλεη ηνλ ίδην ή ηνλ θεδεκόλα ηνπ.

Ανηιμεηώπιζη έκηακηων αναγκών
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ύιινγν Γηδαζθόλησλ/ νπζώλ ηνπ ρνιείνπ,
πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ.
ηηο πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, θαλέλαο καζεηήο δελ απνρσξεί
από ην ρνιείν κόλνο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία από ζεηζκνύο
θαη θπζηθά θαηλόκελα, επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην ρέδην Μλεκνλίνπ
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Δλεξγεηώλ γηα ηελ Γηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνύ Κηλδύλνπ ηνπ ρνιείνπ, κε
ηελ πινπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ
έηνπο. Δπίζεο ν Γηεπζπληήο ελεκεξώλεη ηνπο/ ηηο καζεηέο/ ηξηεο, γηα ηνπο
βαζηθνύο θαλόλεο θαη ηξόπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ
θαηλνκέλσλ απηώλ.
Σέινο ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ
νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο/καζήηξηεο, νη Γηεπζπληέο/Γηεπζύληξηεο, νη
Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο, νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη θαη λα
αθνινπζνύλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκόδηνη
θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΤ, Τ.ΠΑΙ.Θ., Τπνπξγείν Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, θιπ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ κειώλ ηεο.
Ειδικό ζσέδιο αποσώπηζηρ λόγω έκηακηων ζςνθηκών
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ έρεη
θαηαξηηζηεί ζρέδην δηαθπγήο θαη πξνο ηνύην πξαγκαηνπνηνύληαη
ηαθηηθά αζθήζεηο εηνηκόηεηαο.
Θέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό,
αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη ηνλ
ύιινγν Γηδαζθόλησλ/ Γηδαζθνπζώλ, θαζώο θαη από ηνλ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη
ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο κε όια ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.
Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηζρύεη γηα ην ζρνιηθό έηνο 20202021.
Η εγγξαθή καζεηή/καζήηξηαο ζην ΔΠΔΡΙΝΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ
ΝΑΤΠΛΙΟΤ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.

Ναύπιην 10-5-2021
Η Γηεπζύληξηα
ΟΦΙΑ ΑΡΡΗ, θι. ΠΔ02
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Πεγέο

α. Ν. 4692/2020, «Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
111/Α/12-6-2020)
β. Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/Α/30-9-1985)
γ. Αξηζκ.Τ.Α. 79942/ΓΓ4/31-5-2019 «Δγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη
ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ 2005/Β/31-5-2019)
δ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β/16-10-2002)
ε. Αξηζκ. Τ.Α. 13423/ΓΓ4/4-2-2021 (ΦΔΚ Β΄ 491/9-2-2021)
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