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Με τον όρο “Σχολικός Κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν 

προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του 

σχολείου. 

Ο Σχολικός Κανονισμός που προβλέπεται από το νόμο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Ο παρών Σχολικός Κανονισμός 

καθορίζει τις αρχές και τους σκοπούς του σχολείου, τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται η πραγμάτωσή 

τους και τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών και γονέων. 

 

1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Ι.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 
Το σχολείο μας είναι Ημερήσιο και λειτουργεί από τις 8.15 μέχρι τις 14.00. Τα τμήματα των τάξεων 

έχουν καθημερινά έξι ή επτά διδακτικές ώρες. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Οι μαθητές/τριες έρχονται το πρωί και αποχωρούν το μεσημέρι. Κανένας μαθητής/τρια δεν έχει το 

δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος. 

2. Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει μαθητής/τρια για λόγους υγείας πρέπει οπωσδήποτε να 

πάρει άδεια από τη Διευθύντρια. Σε περίπτωση άλλων προσωπικών ή οικογενειακών λόγων είναι 

υποχρεωμένος ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση και να ενημερώσει για 

την απουσία του μαθητή ή της μαθήτριας. 

3. Στη διάρκεια των διαλειμμάτων οι  μαθητές/-τριες προαυλίζονται αποκλειστικά στο χώρο που έχει 

οριοθετηθεί ανά τμήμα, τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις. Οι μαθητές/-τριες και στον προαύλιο 

χώρο πρέπει να φορούν μάσκα, την οποία μπορούν να αφαιρούν προσεκτικά μόνο όταν πρόκειται να 

καταναλώσουν φαγητό. 

4. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές/-τριες απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. 

5. Σε περίπτωση που μαθητής/-τρια έχει ύποπτα συμπτώματα συμβατά με τον Covid 19, το αναφέρει 

στους εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του σχολείου και  παραμένει σε ορισμένη από το Σύλλογο 

διδασκόντων αίθουσα με επιτήρηση, μέχρι να τον/την παραλάβουν οι γονείς. 
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6.Σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός), εφόσον συμβούν σε ώρα λειτουργίας του 

σχολείου, οι γονείς οφείλουν να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προβλεπόμενο χώρο 

συγκέντρωσης στην αυλή  του σχολείου. 

 

ΙΙΙ.ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Οι απουσίες των μαθητών/-τριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους είναι 114. Όταν κάποιος μαθητής/-τρια υπερβεί το όριο αυτό, η φοίτησή του/της  θεωρείται 

ανεπαρκής και επαναλαμβάνει την τάξη. Μαθητές/-τριες που καθυστερούν να προσέλθουν στο 

σχολείο ή μετά από τα διαλείμματα καθυστερούν  να εισέλθουν στις τάξεις τους, λαμβάνουν απουσία. 

2. Όλοι οι μαθητές/-τριες της Α΄ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, οφείλουν 

να προσκομίσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους, Ατομικό Δελτίο υγείας από γιατρό, 

προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα. Μετά από την καθορισμένη ημερομηνία δεν 

θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα και θα παίρνουν απουσία. 

 

2.ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
Ι. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Α.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

α)Η κατανάλωση τροφής εντός της τάξης καθώς και η παραγγελία τροφίμων ή ποτών και παραλαβή 

τους  από ταχυμεταφορείς.  

β) Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.  

γ)Η κατοχή στο χώρο του σχολείου, τόσο εντός όσο και εκτός μαθήματος, κινητών τηλεφώνων και  

γενικά συσκευών μετάδοσης ήχου και εικόνας. Στην εξαιρετική περίπτωση που  μαθητής/-τρια έχει 

στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του 

σχολικού χώρου, να το παραδώσει στη δ/νση του σχολείου και να το παραλάβει στο τέλος του 

διδακτικού ωραρίου. Αν μαθητής/-τρια, παρά τις συστάσεις, φέρει και χρησιμοποιήσει το κινητό σε 

χώρους του σχολείου, εντός ή εκτός των αιθουσών ή σε οποιαδήποτε σχολική εκδήλωση, το κινητό 

θα παραμένει στη Δ/νση, αφού το απενεργοποιήσει,  και θα το παραλαμβάνουν οι γονείς του.  

δ) Η διακίνηση φωτογραφιών και άλλων στοιχείων μέσω Facebook ή άλλων χώρων κοινωνικής 

δικτύωσης που αφορούν καθηγητές και μαθητές/-τριες του Σχολείου εντός και εκτός σχολικού χώρου 
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και χωρίς την έγκρισή τους απαγορεύεται, καθώς αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων 

και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. 

Η παρέκκλιση από όλα τα παραπάνω, συνεπάγεται και την άμεση αξιοποίηση παιδαγωγικών μέτρων. 

Β. Οι μαθητές/τριες μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου. Πρέπει να συμπεριφέρονται 

σεβόμενοι την περιουσία του σχολείου και να  μην προκαλούν φθορές εντός του σχολείου (τοίχους, 

πόρτες, θρανία, καρέκλες και άλλο υλικό) αλλά και στον προαύλιο χώρο. Σε περίπτωση 

καταστροφής οι γονείς και κηδεμόνες των υπαιτίων επιβαρύνονται με την αντικατάσταση ή την 

αποκατάστασή τους.  

Γ. Οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα, πέρα από τα 

απολύτως αναγκαία. Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή 

αντικειμένων αξίας, που οι μαθητές/-τριες τυχόν φέρουν μαζί τους, ωστόσο εξετάζει με προσοχή το 

περιστατικό. 

 

ΙΙ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
Α. Βίαιες ενέργειες και πράξεις δεν έχουν σχέση με το παιδαγωγικό και συνεργατικό κλίμα  που πρέπει 

ν’ αναπτύσσονται στο σχολείο και δεν επιτρέπονται. Όλα τα προβλήματα και οι ενδεχόμενες 

αντιπαραθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ή να επιλύονται με διάλογο, επιχειρήματα και σεβασμό 

στις θέσεις και τις απόψεις των άλλων. 'Αν παρά ταύτα εμφανίζονται φαινόμενα βίας ή παραβατικής 

συμπεριφοράς οι πράξεις αυτές  θα τιμωρούνται. 

Β. Η χρήση προσβλητικών εκφράσεων και γενικότερα προσβλητικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές 

ούτε και επιτρεπτές. Τέτοιες συμπεριφορές εφιστούν την άμεση προσοχή και τη λήψη μέτρων, ώστε 

ο μαθητής/-τρια να αντιληφθεί την ακαταλληλότητα της συμπεριφοράς του, ώστε να μην την 

επαναλάβει. 

Γ. Οι μαθητές/-τριες που έχουν ανάγκη ψυχολογικής-συμβουλευτικής υποστήριξης απευθύνονται στη 

Διεύθυνση, η οποία κατόπιν συναίνεσης των γονέων τους, κανονίζει συνάντηση με την ψυχολόγο, η 

οποία έχει τοποθετηθεί από τη ΔΔΕ και βρίσκεται στο σχολείο κάθε Τρίτη. 

Δ. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για γεγονότα- συμπεριφορές μαθητών/-τριών που συμβαίνουν 

εκτός σχολείου . 
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ΙΙΙ.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Α. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε σχολικές εκδηλώσεις, και εθνικές εορτές είναι υποχρεωτική 

και εκπαιδευτικά επιβεβλημένη. Το Σχολείο οργανώνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις εντός και 

εκτός Σχολείου, που στοχεύουν στη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι 

αναγκαίο να προγραμματίζονται έγκαιρα και να σχεδιάζονται με παιδαγωγικά κριτήρια. Μ’ αυτές τις 

δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή 

ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους 

ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το 

Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών/τριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. Το Σχολείο δεν 

φέρει καμία ευθύνη για εκδηλώσεις που οργανώνουν και πραγματοποιούν οι μαθητές/τριες εκτός του 

Σχολείου, με δική τους πρωτοβουλία.  

Β. Οι μαθητές/-τριες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν  σε εκδηλώσεις (π.χ. διοργάνωση πάρτυ, 

λαχειοφόρου αγοράς) χρησιμοποιώντας το όνομα του σχολείου χωρίς την έγγραφη άδεια από την 

Διεύθυνση. 

 

ΙV.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
Το σχολείο θεωρεί σημαντική την επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο 

Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον 

εκπαιδευτικό. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, 

προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, 

συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. Θεωρείται 

αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και 

τη Διευθύντρια του Σχολείου, τις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί, τόσο για την ενημέρωση της 

προόδου των παιδιών τους όσο και για την επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. Είναι 

υποχρέωση των γονέων να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνουν το σχολείο σχετικά 

με τις αλλαγές.  

 

V. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ 

Ο κοινά συμφωνημένος, μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, Κανονισμός βασίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Θέματα που 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

   

6 

 

ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη 

Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Στον κανονισμό δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα θέματα, πού ρυθμίζονται με διατάξεις 

νομοθετικές της Πολιτείας. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                            Ο Δ.Δ.Ε  .ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

                                                                 ΕΚΠ/ΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

ΜΠΑΛΑΝΤΕ ΣΤΕΛΛΑ              ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 


