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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Στο πλαίσιο οργάνωσης και βελτίωσης της σχολικής ζωής,  συντάχθηκε ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών 
του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου ο εσωτερικός κα-
νονισμός του σχολείου. Με τον όρο «εσωτερικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο 
των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται 
ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές   
αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει 
τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, 
με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση. Ελπίζουμε και προσδοκούμε με τον τρόπο 
αυτό, να διαμορφώσουμε από κοινού (εκπαιδευτικοί ,μαθητές/μαθήτριες και γο-
νείς), τις καλύτερες συνθήκες συνεργασίας, γεγονός που θα εξασφαλίσει την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου μας. Ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει τις 
εξής βασικές θέσεις: 
 

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό 
 

1. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο ορίζεται ως εξής: 
8.00 - 8.05 Α1, Α2 
8.00 – 8.10 Β2, Γ2,Δ2, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3 
8.10 – 8.20 Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ε2, Ε3 
 Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές/μαθή-
τριες στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Οι μαθη-
τές/μαθήτριες των τμημάτων Α1, Α2  προτείνεται να εισέρχονται  από την εί-
σοδο του σχολείου στην οδό Στανίση. Οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων 
Β1 , Β2, Γ1 και Γ2 προτείνεται να εισέρχονται  από την είσοδο του σχολείου 
στην οδό Καραϊσκάκη. Οι μεγαλύτεροι/μεγαλύτερες μαθητές/μαθήτριες μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν και τις δύο εισόδους του σχολείου. Κατά τη διάρκεια 
του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς 
άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς, εκτός των μαθητών/μαθητριών και των 
εκπαιδευτικών. Οι μαθητές/μαθήτριες κατευθύνονται στις τάξεις τους, όπου 
βρίσκεται εκπαιδευτικός. Στις 8.20  με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημε-
ρεύουν  κλείνουν οι είσοδοι. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματο-
ποιείται κοινή προσευχή των μαθητών/μαθητριών και του/της εκπαιδευτικού 
στην τάξη. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών άλλου δόγματος στην κοινή 
προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Με τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές/μαθήτριες κατά τμήματα και οργανω-
μένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα. Οι μαθητές/μαθήτριες των 
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τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ αποχωρούν από την έξοδο της οδού Στανίση, ενώ οι μαθη-
τές/μαθήτριες των τάξεων Δ΄, Ε΄, Στ΄ από την έξοδο της οδού Καραϊσκάκη.  

2. Η ώρα αποχώρησης από το σχολείο είναι ορισμένη: α) για τους μαθητές/μα-
θήτριες της Α΄ τάξης στις 13.05, β) για τους μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων 
Β2, Γ2, Δ2, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3 στις 13.10, γ) για τους μαθητές/μαθήτριες των τμη-
μάτων Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ε2, Ε3 στις 13.20 και δ) για τους μαθητές/μαθήτριες του 
ολοήμερου σχολείου είτε στις 15:00  είτε στις 16:00. 

3. Κατά την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή/μαθήτρια 
να απομακρυνθεί από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο χωρίς άδεια από 
τον /την εκπαιδευτικό της τάξης. 

4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προ-
αύλιο, όπως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστι-
σμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Όσοι/όσες μαθητές/μαθή-
τριες δηλώνουν ανάρρωση από ασθένεια, παραμένουν στον εσωτερικό χώρο 
διαλείμματος (1ος όροφος) με άδεια από τον/την υπεύθυνο/υπεύθυνη δά-
σκαλο/δασκάλα της τάξης και υπό την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού που 
εφημερεύει  στο συγκεκριμένο χώρο. 

5. Όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, τα διαλείμματα γίνονται στους εσωτερικούς 
χώρους διαλειμμάτων και στους διαδρόμους του σχολικού κτιρίου. 

6. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές/μαθήτριες ν’ ανεβοκατεβαίνουν στις αίθου-
σες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Φροντίζουν από πριν να παίρνουν 
μαζί τους τροφή και νερό.  

7. Δεν επιτρέπεται σ’ όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες να τρέχουν στο 
διάδρομο και στη σκάλα για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε μετακίνηση εντός του 
σχολείου γίνεται προσεκτικά και με σεβασμό ο ένας στον άλλο. 

8. Στα διαλείμματα οι μαθητές/μαθήτριες παίζουν προσεκτικά χωρίς να ενο-
χλούν τους/τις άλλους/άλλες.  

9. Η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών δεν επιτρέπεται  σε 
καμία περίπτωση (ούτε σε εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εκδρομές). 

10. Η τηλεφωνική επικοινωνία ενός/μιας  μαθητή/μαθήτριας με τους γονείς 
του/της γίνεται στο γραφείο του Δ/ντή με το τηλέφωνο του σχολείου, μόνο σε 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ανάγκη, παρουσία του/ της  δασκάλου/δασκάλας (ή άλλου/ άλ-
λης εκπαιδευτικού). 

11. Επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου μόνο με την πα-
ρουσία εκπαιδευτικού. 

12. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα 
πολύτιμα ή επικίνδυνα. 

13. Οι μαθητές/μαθήτριες που μένουν στο ολοήμερο ,το πρωί αφήνουν τα τσα-
ντάκια με το φαγητό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το κυλι-
κείο. Εάν χρειάζεται τοποθετούν τη συσκευασία με το φαγητό στο ψυγείο.  

14. Οι γονείς - κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παι-
διών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. 

15. Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο είναι υποχρεωτική και επο-
πτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει 
τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα 
του ΥΠΑΙΘ. 
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2. Συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην 
αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών και, ως εκ τούτου, για την Παι-
δαγωγική δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντού-
τοις, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει 
κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβά-
νουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Τα θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικεί-

μενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή Εκπαιδευτι-

κού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή 

τους.  

 

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 
 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικα-
σίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκα-
σμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού 
κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώ-
θηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. 
 

4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 
 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη 
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων 
των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή 
τους σε κοινωνικά θέματα. 
 

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 
 

1. Το σχολείο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μα-
θητή/της μαθήτριας, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φορέων, των 
οποίων όμως ο ρόλος είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το 
οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος 
που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο/η  γονέας/κηδεμόνας, ο ο-
ποίος/η οποία θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.  

2. Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση   των παιδιών 
τους το πρωί αλλά και για την παραλαβή – αποχώρησή τους το μεσημέρι. 

3. Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται τηλεφωνικά, με ηλεκτρονική αλληλογρα-
φία ή με χρήση της πλατφόρμας webex. 

4. Σε κάθε έκτακτη και αναγκαία περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά 
με το σχολείο στο τηλέφωνο 2310696925 ή 2310696185 για να ορίσουν προ-
σωπικό ραντεβού. 

5. Η χρήση μάσκας για τους μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς εί-
ναι υποχρεωτική εντός των χώρων του σχολείου και σε εξωτερικούς χώρους. 
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Τα παιδιά καλό θα είναι να έχουν μαζί τους τουλάχιστον δύο με τρεις μάσκες 
σε ξεχωριστό σακουλάκι και ατομικό δοχείο νερού. 

6. Τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοί-
μωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς 
τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων 
(πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 

7. Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώ-
ματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, τότε θα απομονώνεται σε 
προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπό-
λοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας  και θα ενημερώνο-
νται άμεσα οι γονείς - κηδεμόνες του/της ώστε να τον/την παραλάβουν. 

8. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτε-
ραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το 
παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο 
δωμάτιο. 

9. Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να γνωρίζουν πως εάν δεν υπάρχουν λόγοι υγείας 
ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο είναι αδι-
καιολόγητη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς ο/η δάσκα-
λος/δασκάλα της τάξης ή ο διευθυντής του σχολείου.  

10. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν τον Διευθυντή του σχολείου 
σε κάθε περίπτωση που το παιδί τους θα απουσιάσει από οποιαδήποτε εκδή-
λωση του σχολείου (πχ σχολική γιορτή, παρέλαση). 

11. Για κάθε διαφορά μεταξύ των μαθητών/μαθητριών οι γονείς οφείλουν να ε-
νημερώνουν άμεσα τον/την υπεύθυνο δάσκαλο/δασκάλα ή τον Διευθυντή 
του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου, 
γονέας να ¨συμβουλεύσει¨  ή  να επιπλήξει άλλο παιδί. 

12. Για κάθε αλλαγή στοιχείων (δ/νση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ.) οι γο-
νείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τον/τη δάσκαλο/δασκάλα της τάξης και 
τον Διευθυντή, προσκομίζοντας στο σχολείο το κατάλληλο έγγραφο. 

13. Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν για το φαγητό των διαλειμμάτων από το 
σπίτι ώστε να μη το προσκομίζουν κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχο-
λείου. Στο σχολείο λειτουργεί επίσης κυλικείο. 

14. Θα πρέπει να αποφεύγεται από όλους  η στάση ή η στάθμευση των Ι.Χ. αυτο-
κινήτων στην είσοδο του σχολείου ή πάνω στις διαβάσεις καθ’ όλη τη διάρ-
κεια λειτουργίας του σχολείου ,ειδικά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης 
των μαθητών/μαθητριών. 

15. Το σχολείο δεν εμπλέκεται στη χορήγηση φαρμάκων στους μαθητές/μαθή-
τριες χωρίς την έγγραφη άδεια των γονέων-κηδεμόνων.  

16. Στο Σχολικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ο εκπρό-
σωπος του Δήμου Ωραιοκάστρου.  Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η 
συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονά-
δας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις 
για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της διαδικασίας σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη 
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ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικο-
τεχνικής υποδομής. 

17. Για την προστασία από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα υπάρχει Σχέδιο 
Μνημονίου Ενεργειών και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους.  

18. Το σχολείο διαθέτει  ιστοσελίδα ( http://dim-palaiok.thess.sch.gr) στην οποία 
αναρτώνται ανακοινώσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. 
 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 
 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης 
στους/στις μαθητές/  μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. 
Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της 
σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο 
είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση 
της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και 
παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δη-
μόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 
Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει 
τον κηδεμόνα. 

… … Μαΐου  2021 

Ο Διευθυντής 

Σοϊλεμεζίδης Δημήτριος 

Εγκρίνεται 

 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  (ο-

ποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 
σχολείου) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Ημερομηνία: 

…………………………………………………. 
 

 
Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Ημερομηνία: 

…………………………………………………. 
 

 

http://dim-palaiok.thess.sch.gr/
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