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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και 
αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών 
και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Η δημιουργία 
ισορροπημένων και ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων. 

 
Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές 
ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, 
παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, 
στάσεις και αξίες ζωής. 

 
Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το 
πολυδιάστατο έργο του σχολείου απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων, για μια ομαλή 
σχολική ζωή. Επίσης, η επικοινωνία και η 
συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας: 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, βελτιώνει τη 
μαθησιακή διαδικασία. 

 
Οι κανόνες βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, 
ακολουθούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές και 
διαμορφώθηκαν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
σχολικής μας κοινότητας. 



Σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή του Εσωτερικού 
Κανονισμού 

 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από 

εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των 

μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου 

του Δήμου μας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού 

έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες του Σχολείου μας και 

βρίσκεται αναρτημένος σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των 

μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των 

εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των 

γονέων και κηδεμόνων. 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται κάθε χρόνο, μέσω της 

προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του 

Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών 

οργάνων του . 

 
Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας 

 
Ο Κανονισμός του Σχολείου αναφέρεται στις γενικές αρχές 

δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου, συμβάλλει στην εφαρμογή των 

αρχών του αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης της 

συλλογικής δράσης και βελτιώνει τη σχολική ζωή. Περιλαμβάνει όρους και 

κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να 



διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που 

διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία 

του και να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

προκύπτουν ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης. 

Βασικοί στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό της σχολικής κοινότητας, να λειτουργήσει σε ένα γνωστό 

πλαίσιο κανόνων, όπου οι μαθητές/τριες θα διαμορφώσουν την 

προσωπικότητά τους, θα διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και θα αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο 

ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες 

ζωής, όπως ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα, η συναίσθηση της ευθύνης, 

η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η 

αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε 

κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η 

προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της 

αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν σε ένα 

υγιές σχολικό περιβάλλον με την συνεργασία των ενήλικων μελών της 

σχολικής κοινότητας. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού 

του Σχολείου μας, επιδιώκεται: 

 Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να 

πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η 

απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας. 



 Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών 

συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας. 

 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

 
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου βρίσκεται στο Ναύπλιο. Ο μαθητικός 

πληθυσμός του προέρχεται κυρίως από την συνοικία της Νέας Πόλης. Το 

μαθητικό δυναμικό είναι μεικτό και σε αυτό φοιτούν αλλοδαποί και 

ΡΟΜΑ. Το Σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23 έχει στο δυναμικό 

του 303 μαθητές, 41 εκπαιδευτικούς, 1 εκπ/κό παράλληλης στήριξης, 1 

Σχολική Νοσηλεύτρια, 1 Σχολική Ψυχολόγο, 3 καθαρίστριες, 1 σχολική 

φύλακα. Την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2022-23, θα λειτουργήσει με 16 

τμήματα μαθητών στο πρωινό πρόγραμμα και με 4 τμήματα ολοήμερου 

προγράμματος . 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Η λειτουργία του σχολείου καθορίζονται από τις κείμενες 

διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Για το σχολικό έτος 2022-2023 το 

πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 

 

08.00' - 08.15' 
  

Υποδοχή μαθητών 

08.15' - 09.40' 85' 1η διδακτική περίοδος 

09.40 - 10.00' 20' Διάλειμμα 

10.00' - 11.30' 90' 2η διδακτική περίοδος 

11.30'- 11.45' 15' Διάλειμμα 

11.45' - 12.25' 40' 5η ώρα 

12.25' - 12.35' 10' Διάλειμμα 



12.35' - 13.15' 40' 6 η ώρα 

 
 

 

13.20' - 
14.00' 

40' 1η ώρα - Σίτιση 

14.00' - 
14.15' 

15' Διάλειμμα 

14.15' - 
15.00' 

45' Μελέτη- Προετοιμασία 

15.00' - Αποχώρηση μαθητών 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό 

ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και μορφοποιείται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων.  

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα 

που εφαρμόζεται και για τις 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. 

Το Α.Ω.Π βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα τους Σχολείου μας. 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Η κεντρική αυλόπορτα του σχολείου παραμένει ανοιχτή μόνο 

κατά την ώρα εξόδου των μαθητών. Η αποχώρηση των 



μαθητών του ολοημέρου γίνεται από την μικρή πόρτα. 

Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου χρησιμοποιείται η 

μικρή πόρτα για την είσοδο των επισκεπτών. 

Η πόρτα της αυλής παραμένει κλειδωμένη κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων. 

Η φύλακας του σχολείου είναι υπεύθυνη για την είσοδο και έξοδο των 

επισκεπτών. Επίσης, έχει την εποπτεία της αποχώρησης των μαθητών που 

αποχωρούν έκτακτα. 

Ο εφημερεύων εκπαιδευτικός, που βρίσκεται κοντά την 

αυλόπορτα, έχει την ευθύνη να ρωτήσει ποιος εισέρχεται 

στο σχολείο και για ποιο λόγο. 

Οι γονείς δεν επιτρέπεται να εισέρχονται ή να παραμένουν 

εντός του σχολικού χώρου. Η παραμονή των γονέων γίνεται 

ύστερα από άδεια της Διευθύντριας ή μετά τις 13.15 την 

ημέρα της ενημέρωσης. 

Κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών 

που φοιτούν στην πρωινή ζώνη, στο ολοήμερο και στις 

δραστηριότητες του Συλλόγου, οι γονείς συνοδεύουν τα 

παιδιά τους μέχρι την κεντρική αυλόπορτα και περιμένουν 

για να  τα παραλάβουν, έξω απ’ αυτήν. 

Το σχολείο έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

Σε περίπτωση που ο καιρός είναι άστατος την ημέρα μιας 

προγραμματισμένης μετακίνησης (επίσκεψης) οι μαθητές 

θα έρχονται στο σχολείο με την εκδρομική αλλά και με τη 

σχολική τσάντα, σε περίπτωση που ακυρωθεί η επίσκεψη. 

Σε κάθε περίπτωση το ωράριο του πρωινού κύκλου ( 8:15 - 

13:15) αλλά και του ολοήμερου ( 13:20 -15:00) θα τηρείται 

κανονικά. 

Σε περίπτωση απεργίας   τα   ονόματα   των   απεργών 



εκπαιδευτικών ανακοινώνονται επίσημα από την 

Διευθύντρια ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κατά την ημέρα 

εκείνη και ποτέ πριν τις 8:00 (χρόνος έναρξης λειτουργίας 

του σχολείου). 

Για επείγουσες περιπτώσεις, θα αναρτάται ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Η ενημέρωση των γονέων από τη Διεύθυνση θα γίνεται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 Η προσέλευση των μαθητών το πρωί αρχίζει στις 8:00 και 

ολοκληρώνεται στις 8:15, στο χτύπημα του κουδουνιού.  

 Η αποχώρηση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 13:15 και γίνεται 

τμηματικά. Πρώτοι αποχωρούν οι μαθητές του Α1 και ακολουθούν 

τα άλλα τμήματα. 

 Οι μαθητές συνοδεύονται από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα 

της τελευταίας διδακτικής ώρας και περιμένουν μέχρι την 

αποχώρηση όλων των μαθητών. 

 Οι μαθητές που παρακολουθούν ολοήμερο δεν μπορούν να 

αποχωρήσουν πριν από τις 15:00. 

 Η έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση βοηθά στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου και εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

μαθητών. 

 Οι ενήλικες, που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή 

τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και αποχωρούν 

μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την 

παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών, παραμένουν 

μακρύτερα από την είσοδο του σχολείου, στα πεζοδρόμια 



χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. 

 Η εξώπορτα του σχολείου κλειδώνει μετά την ολοκλήρωση της 

πρωινής συγκέντρωσης. 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές παρευρίσκονται στην 

πρωινή συγκέντρωση και παρακολουθούν με τον πρέποντα 

σεβασμό και προσοχή. 

 Οι καθυστερημένοι, κατά την προσέλευση, μαθητές, 

παραμένουν έξω από την κεντρική είσοδο κατά τη διάρκεια 

της συγκέντρωσης τηρώντας την ησυχία. Εισέρχονται μετά την 

ολοκλήρωση της πρωινής ενημέρωσης. 

 Μετά το κλείδωμα της εισόδου, οι μαθητές θα μπουν στο 

σχολείο, στο πρώτο διάλειμμα, εκτός κι εάν οι γονείς έχουν 

ενημερώσει για την καθυστέρηση. 

 Η ευθύνη για τη ασφάλεια των παιδιών πριν την ώρα 

προσέλευσης και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας 

ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. 

 Με τη λήξη των μαθημάτων η αποχώρηση και η παραλαβή 

των μαθητών γίνεται με ευθύνη των γονέων από την κεντρική 

είσοδο. 

 Η αποχώρηση ενός μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη των 

μαθημάτων γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του/της 

εκπαιδευτικού της τάξης ή της Διευθύντριας, με τη συνοδεία 

γονέα ή κηδεμόνα, αφού υπογραφεί σχετική υπεύθυνη 

δήλωση πρόωρης αποχώρησης από τον ενήλικα που 

παραλαμβάνει το παιδί. 

 Κατά την παραμονή των μαθητών στην τάξη υπεύθυνος είναι 

ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα, ενώ κατά 

τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι εφημερεύοντες 

εκπαιδευτικοί. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική και την καταγραφή 
της παρουσίας/απουσίας του μαθητή έχει ο εκπαιδευτικός. 
Η φοίτηση και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων πρέπει να 
είναι τακτική. 

Απουσία των παιδιών από τα μαθήματα δικαιολογείται 
μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου (ασθένεια, 
οικογενειακά γεγονότα). 

Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνεται το σχολείο από τους 
γονείς/κηδεμόνες για την αιτίας απουσίας. 
Για την τακτική φοίτηση του μαθητή την ευθύνη έχει ο 
γονέας ή κηδεμόνας του με τις συνέπειες που ορίζει ο 
νόμος. 
Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει 
τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των 
μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη 
απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 
μαθητών φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 
Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις 

αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η 

συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους 

μαθητές των Α' και Δ' τάξεων και θα πρέπει να προσκομίζεται 

έγκαιρα, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί το ΑΔΥΜ, ο 

μαθητής δεν μπορεί να συμμετέχει στις αθλητικές 

δραστηριότητες. 

 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

 
Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις, 
που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη. 



Πρέπει να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου για την πρόοδο του παιδιού τους στη συγκεκριμένη 
ώρα και ημέρα που ο εκπαιδευτικός έχει ορίσει για το σκοπό 
αυτό και αυστηρά στο χώρο που έχει υποδειχθεί. 

Προκειμένου οι γονείς να συζητήσουν για κάποιο θέμα 
μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και να 
κλείνουν σχετικό ραντεβού σε μέρα και ώρα που είναι 
δυνατόν να τους δεχτεί ο/η εκπαιδευτικός. 

Αν επιθυμούν να συναντηθούν με την Διευθύντρια 
επικοινωνούν τηλεφωνικά ώστε να οριστεί σχετικό ραντεβού. 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία, στην 
λήξη των τριμήνων, κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν 
από τους εκπαιδευτικούς των Α’ και Β’ τάξεων για την πρόοδο 
των παιδιών τους και οι γονείς των Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων θα 
πάρουν τους ελέγχους προόδου. 

 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

• Συμβάλλει στη δημιουργία δημοκρατικού κλίματος στους 

διδάσκοντες/διδάσκουσες και των μαθητών/μαθητριών και είναι 

υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την 

τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. 

• Ενημερώνει τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική 

νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη 

λειτουργία του Σχολείου. 

• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και 

εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη 

λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς, 

με βάση πάντα τις οικονομικές δυνατότητες του σχολείου. 

• Είναι υπεύθυνος, μαζί   με   τους/τις   εκπαιδευτικούς,   για   την 



καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και 

για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

μαθητών/μαθητριών. 

• Συζητάει με τους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι 

απαραίτητο, για παιδαγωγικά θέματα, με πνεύμα συναδελφικής 

αλληλεγγύης. 

 
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

• Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους 

σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης. 

• Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, 

εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με 

βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των 

γνωστικών αντικειμένων. 

• Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την 

προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως 

με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 

• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και 

συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες 

των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν εμπεριστατωμένα 

για τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών τους. 

• Φροντίζουν όσο είναι δυνατόν, για την πρόοδο όλων των μαθητών 

/μαθητριών τους και τους προσφέρουν το κατάλληλο παιδαγωγικό 

περιβάλλον για πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, 

δυνατότητες αυτενέργειας και αυτομάθησης σε ένα πλαίσιο 

παιδαγωγικής ελευθερίας μπολιασμένο με τις αρχές της δημοκρατίας 

και τις πανανθρώπινες αξίες. 

• Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 

συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 



• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους 

στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Λαμβάνουν 

υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και 

συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και προσπαθούν να 

υιοθετήσουν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 

αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

• Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους 

ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα 

αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

• Συνεργάζονται με την Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη 

για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση των όποιων 

προβλημάτων, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των 

μαθητών/μαθητριών. 

 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ και … 

Ενημερώνουν υπεύθυνα αληθή στοιχεία τη Διευθύντρια του 
Σχολείου για τη   διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, τα 
τηλέφωνα, την ηλεκτρονική διεύθυνση, στα οποία θα 
μπορεί το Σχολείο να επικοινωνεί μαζί τους σε κάθε 
περίπτωση. 
Σε περίπτωση αλλαγής ενός από τα παραπάνω στοιχεία 
είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν άμεσα στο σχολείο. 
Επικοινωνούν με το Σχολείο και ενημερώνουν τη 
Διευθύντρια και τους δασκάλους για ζητήματα που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών. 
Ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε 
θέμα που αφορά το παιδί τους και τη σωστή 
διαπαιδαγώγησή τους. 
Οφείλουν να ενημερώνουν τους διδάσκοντες για τυχόν 
θέματα υγείας των παιδιών τους καθώς και να 
συνεργάζονται μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα 



παιδιά. Παραλαμβάνουν τους ελέγχους προόδου των 
μαθητών και συζητούν με τους διδάσκοντες για την επίδοση, 
την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους, μετά το τέλος 
του Α’ και Β΄ τριμήνου. 
Απευθύνονται στο γραφείο της Διεύθυνσης για 
οποιοδήποτε αίτημά τους. 
Δεν παρευρίσκονται αναίτια στο χώρο του Σχολείου. 
Εγκρίνουν με ευθύνη και προσοχή τη συμμετοχή των 
παιδιών τους σε σχολικές εκδηλώσεις. 
Ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του 
παιδιού τους τη μέρα που ορίζει ο/η δάσκαλος/α του. 
Οι γονείς οφείλουν να συμμετέχουν στις συναντήσεις 
δασκάλου – γονέων για την ενημέρωση της προόδου των 
παιδιών τους αλλά και ζητημάτων που αφορούν τη 
διδακτική διαδικασία. 
Είναι υπεύθυνοι για την ώρα άφιξης των παιδιών στο 
σχολείο. Σε περίπτωση αργοπορίας για σοβαρό λόγο πρέπει 
να ενημερώνεται η Διεύθυνση. 
Παραλαμβάνουν τα παιδιά τους άμεσα, με τη λήξη των 
μαθημάτων από το σχολείο. Ενημερώνουν για πιθανή 
αργοπορία τους. 
Γνωρίζουν πως απουσία των παιδιών από τα μαθήματα 
δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου 
(ασθένεια, οικογενειακά γεγονότα). 
Ενημερώνουν το δάσκαλο του παιδιού τους για 
οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα (ιατρικής φύσεως, οικογενειακή 
κατάσταση). 
Ενημερώνουν έγκαιρα το δάσκαλο της τάξης ή τη 
διεύθυνση, για πρόωρη αποχώρηση του παιδιού και δεν 
ξεχνούν να υπογράψουν τη υπεύθυνη δήλωση πρόωρης 
αποχώρησης. 
Δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να φέρουν κινητό 
τηλέφωνο στο σχολείο και άλλου είδους gadget (smart 
watch) 
Προσέχουν ώστε η εμφάνιση των   παιδιών   να   είναι 



φροντισμένη 
Τα συμβουλεύουν για τη συμπεριφορά τους (κόσμια και 
ευγενής). 
Επιβλέπουν την προετοιμασία των παιδιών τους ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σχολικές τους υποχρεώσεις 
Φροντίζουν για τη σωστή διατροφή των παιδιών τους 
Συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και 
συνεργάζονται συλλογικά με το σχολείο για την προαγωγή 
του σχολικού έργου. 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου αποτελεί 
τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και 
Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου . 

 

Το Σχολείο μας επιδιώκει τη συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων για την προαγωγή του σχολικού έργου, γιατί ενώ 

είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα 

και ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του 

Σχολείου, τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας των 

ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο 

κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία του 

Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του Σχολείου. 

Στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο 

οποίο συμμετέχουν μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, εκπρόσωποι 

του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, εκπρόσωποι της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και 

προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην 

διασφάλιση της υγιεινής στη σχολική μονάδα, της ασφάλειας και της 

πρόληψης ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα 

βελτίωσης και συντήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής. Η σωστή 

λειτουργία επίσης του Σχολικού Συμβουλίου συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής της σχολικής κοινότητα. 



ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ … 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ … 

 
 Σέβομαι την ώρα έναρξης των μαθημάτων, γι’ αυτό έρχομαι 

στο σχολείο έγκαιρα και παρευρίσκομαι στην πρωινή 
συγκέντρωση. 

 Γνωρίζω ότι κατά την πρωινή συγκέντρωση και τα 
διαλείμματα κανείς δε μένει μέσα στις τάξεις, αλλά όλοι 
συγκεντρωνόμαστε στην αυλή του σχολείου. 

 Ακούω τις ανακοινώσεις της Διευθύντριας και στη συνέχεια 
ακολουθώντας το τμήμα μου, πηγαίνω στην τάξη μου 
ήρεμα. 

 Μπαίνω στην τάξη χωρίς να καθυστερώ ή να διακόπτω το 
μάθημα. 

 Τηρώ ησυχία στους κοινόχρηστους χώρους, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. 

 Σέβομαι και συμπεριφέρομαι ευγενικά στους δασκάλους 
μου, στους συμμαθητές μου και στο υπόλοιπο προσωπικό 
του σχολείου. 

 Χρησιμοποιώ ευπρεπείς και ευγενείς φράσεις, 
 δεν χρησιμοποιώ βία. 
 Θεωρώ ότι όλοι στην σχολική μας κοινότητα είμαστε ισότιμοι 

και δεν υπάρχει διάκριση προς άλλους μαθητές που έχουν 
διαφορετική εμφάνιση, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα ή 
οικονομική κατάσταση από εμένα. Όλοι έχουμε τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 

 Συμμετέχω με την άδεια των γονιών μου στις 
δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές και τα 
προγράμματα που οργανώνει το σχολείο. 

 Δε φέρνω στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, είδη αξίας, πολλά 
χρήματα, παιχνίδια. 

 Προσέχω στα διαλείμματα για να προλαμβάνω ατυχήματα. 
 Φροντίζω και νοιάζομαι το σχολείο μου, γι’ αυτό διατηρώ τους 

χώρους καθαρούς ( αίθουσες, τουαλέτες, αυλή). 
 Ιδιαίτερα προσέχω την καθαριότητα των τουαλετών αφήνοντας 



πάντα το χώρο καθαρό. Ρίχνω τα χαρτιά στους κάδους, δεν ξεχνώ 
να τραβήξω το καζανάκι και φεύγοντας πάντα πλένω τα χέρια 
μου. 

 Τηρώ τους κανόνες του Σχολείου και αισθάνομαι ασφαλής. 
 Επιθυμώ η συμπεριφορά μου να τιμά εμένα, την οικογένειά 

μου, το Σχολείο μου και να δείχνει την καλή διαγωγή μου. 
 

ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ … 
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ … 

 
 Φέρνω πάντα μαζί μου τα βιβλία μου, τα τετράδιά μου και 

τις σχολικές εργασίες. 
 Προσέχω τα βιβλία μου και τα διατηρώ σε καλή 

κατάσταση. 
 Ετοιμάζω καθημερινά στο σπίτι τις εργασίες που μου 

αναθέτουν. Θέλω να είμαι συνεπής, εργατικός, να 
γυμνάζω και να ασκώ το μυαλό μου. 

 Παρακολουθώ το μάθημα και συμμετέχω σ’ αυτό. Θέλω 
να μάθω και δεν εμποδίζω τους άλλους να μαθαίνουν. 

 Μιλάω μόνο όταν παίρνω το λόγο χωρίς να ψιθυρίζω με 
τους συμμαθητές μου. Οι ψίθυροι και κάθε είδους 
ενόχληση εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του 
μαθήματος. 

 Συνεργάζομαι με το δάσκαλό μου και τους συμμαθητές 
μου για να μπορούμε να λειτουργούμε αρμονικά όλοι 
μαζί στην αίθουσα. Συμμετέχω στη διδασκαλία του 
μαθήματος. 

 Εκφράζω την άποψή μου και γνωστοποιώ τις ιδέες μου, 
όταν μου απευθύνουν το λόγο. 

 Ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον τις ιδέες των 
συμμαθητών μου. 

 Συμμετέχω ενεργά στις δραστηριότητες του σχολείου 
 Κάθομαι στη θέση μου. Δεν μετακινούμαι άσκοπα μέσα στην 

τάξη. Οι άσκοπες μετακινήσεις δημιουργούν θόρυβο και 



αναστάτωση. 
 Χρησιμοποιώ τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών 

μου μόνο με την άδεια τους , μιας και … Δεν κάνω ό,τι δε 
θέλω να μου κάνουν. 

 Προσπαθώ να λύνω τις διαφωνίες με τους συμμαθητές 
μου με ηρεμία. 

 Αν δεν μπορώ να διαχειριστώ μια διαφωνία με άλλους 
μαθητές, απευθύνομαι στους εφημερεύοντες 
εκπαιδευτικούς ή στο δάσκαλό μου. 

 Φροντίζω την αίθουσα να παραμένει καθαρή και 
περιποιημένη. Πετάω τα σκουπίδια στον κάδο. 

 Προσέχω τη σχολική περιουσία (χάρτες, πίνακες, 
υπολογιστές, τηλεοράσεις, παιχνίδια). Είναι περιουσία 
όλων και διευκολύνει την κατανόηση του μαθήματος. 

 Χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές συσκευές του Σχολείου, 
μουσικά όργανα και όργανα γυμναστικής, μόνο με άδεια 
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. 

 Απευθύνομαι στο δάσκαλό μου για κάθε πρόβλημα που 
αντιμετωπίζω μέσα στην αίθουσα. 

 Βγαίνω με προσοχή από την αίθουσα, μόλις χτυπήσει το 
κουδούνι για διάλειμμα, παίρνοντας μαζί μου το φαγητό 
μου ή το πανωφόρι μου. 

 Απευθύνομαι στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό για 
προβλήματα, που πιθανόν να προκύψουν, κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων 

 Μπορώ να παραμείνω στην αίθουσα Πρώτων Βοηθειών 
όταν δε νιώθω πολύ καλά, ώστε οι εφημερεύοντες 
εκπαιδευτικοί να με παρακολουθούν. 

 Δεν ξεχνώ να δίνω στους γονείς μου τις γραπτές 
ανακοινώσεις, που στέλνει ο δάσκαλός μου και το 
Σχολείο σ’ αυτούς για να ενημερωθούν. 

 Εάν βρίσκομαι παρών/ούσα σε περιστατικό βίαιης 
λεκτικής, ψυχολογικής, ρατσιστικής ή προσβλητικής 
συμπεριφοράς σε συμμαθητή μου, ενημερώνω άμεσα 
τον/την εφημερεύοντα εκπαιδευτικό ή τον/την 



εκπαιδευτικό της τάξης τους. 
 Συμβάλλω στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως 

η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών. 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Τα ζητήματα μη επιθυμητής συμπεριφοράς στο σχολείο 
αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με 
τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, τον/την Σχ. Ψυχολόγο, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων και την Συντονίστρια 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. Η καθιέρωση 
κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη και στο σχολικό περιβάλλον 
στοχεύουν στην αυτοπειθαρχία και στην αποφυγή 
προβληματικών καταστάσεων. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία 
είναι οι κανόνες αυτοί να είναι δημοκρατικοί, δίκαιοι, σαφείς και 
να τηρούνται με συνέπεια. Η ενίσχυση της σωστής συμπεριφοράς 
των μαθητών μέσα από σαφείς κανόνες αποτελεί προτεραιότητα 
του σχολείου. 
Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι 
ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε 
πράξη τους έχει αντίκτυπο στους ίδιους και στους γύρω τους, να 
μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να 
γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή ή της 
μαθήτριας δεν συνάδει με όσα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό 
κανονισμό του σχολείου, τότε είναι απαραίτητο να υπάρξει 
παιδαγωγική παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τις 
αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία 
του. 
Η διαχείριση μη επιθυμητής συμπεριφοράς είναι αποτελεσματική 
με τη συνεργασία σχολείου & οικογένειας. Οι γονείς/κηδεμόνες 



ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη επιθυμητή 
συμπεριφορά των παιδιών τους και των παιδαγωγικών ενεργειών 
που πραγματοποιεί το σχολείο. Η ειλικρινής ενημέρωση του γονέα 
για τη συμπεριφορά του παιδιού του στο σχολείο τόσο και η στενή 
συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία 
και επιβεβλημένη για υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. 

 

Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού 

Τα φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού εξαλείφονται όταν στο 

σχολείο επικρατεί θετικό σχολικό κλίμα . Το θετικό κλίμα διαμορφώνεται 

με τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την 

προώθηση της συνεργασίας με φορείς, την εμπλοκή σε ποικίλες δράσεις, 

τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και την έγκαιρη 

αναγνώριση και διαχείριση συμπεριφορών, που μπορεί να υποδαυλίσουν 

τέτοια φαινόμενα. Με αυτή την οπτική επενδύουμε στην πρόληψη 

φαινομένων βίας με τη διαμόρφωση υγιούς και ευχάριστου σχολικού 

κλίματος. 

 

 
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Προσωπικά δεδομένα 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα 

προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 

Το σχολείο ζητά την γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως 
προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού 
υλικού των παιδιών τους όταν υλοποιεί κάποιο 
συγκεκριμένο έργο. 
Σχετικά με την   ανάρτηση,   φωτογραφιών   και   βίντεο 



μαθητών από δράσεις και εκδηλώσεις του τμήματός τους ή 
του σχολείου, στον επίσημο ιστοχώρο του σχολείου είναι 
απαραίτητο να έχει υπογραφεί στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς το σχετικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης. 
Η Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας του Σχολείου μας είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδας μας. 

 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι 

ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Η επίδειξη του 

Βιβλιαρίου Υγείας αποδεικνύει την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων 

εμβολίων. 

 
 

Λειτουργία Κυλικείου 

Το Σχολικό Κυλικείο λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζουν οι 

υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας για τα προϊόντα που 

μπορούν να διατίθενται, με στόχο την προστασία και προαγωγή της 

υγείας των μαθητών/μαθητριών και τη δημιουργία ενός 

υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής 

διατροφής. Το σχολείο σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του 

κυλικείου κοινοποιεί στους γονείς τον κατάλογο των τροφίμων 

τρόφιμα που προσφέρει το κυλικείο και τον τιμοκατάλογο. 

 
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Τα φυσικά βίαια φαινόμενα παρουσιάζουν αυξητικούς ρυθμούς. Για 

την προστασία από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα, η Διευθύντρια 

του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 



προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του 

σχολικού χώρου. 

Επικαιροποιείται κάθε χρόνο το Σχέδιο Ενεργειών για τη 
διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου από το Σύλλογο Διδασκόντων 
και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. 
Ενημερώνονται οι μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες 
και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων 
αυτών. 
Οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους 
αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα 
πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον 
σκοπό αυτό. 
Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, 
Διευθυντές, ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι 
εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών 
της. 
 

«Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανά κατηγορία, τα αναγραφόμενα στην υπ. Αριθμόν 
Πρωτοκόλλου Φ.7/109171/Δ1/08-09-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 
«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2022-23» 

 
 

Ναύπλιο, 30/09/ 2022 
 

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια του Σχολείου       Οι Εκπαιδευτικοί 
 
 
 

 

 

 

 

 



                  Ναύπλιο ………/………/2022 

                      Το Σχολικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

                       ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Τρίπολη,…/…/… 

Ο Συντονιστής 

Εκπαιδευτικού Έργου 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
 
 
 

Ο Δ/ντης  Α/θμιας 

Εκπ/σης Αργολίδας 

 
 
 
 

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


