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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Αγαπητοί γονείς-

κηδεμόνες, για  τη σχολι-

κή χρονιά 2015-2016, θα 

θέλαμε να σας γνωρί-

σουμε τα εξής: 

● Το σχολείο εί-

ναι ο χώρος όπου οι μα-

θητές
1
 με την καθοδήγηση του διευθυντή και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σχολείου περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, 

δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμε-

τωπίζουν και δυσκολίες.  

● Η ζωή στο σχολείο καλό είναι να ρυθμίζεται από κα-

νόνες που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 

να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική δια-

δικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια ασφαλής κοινότητα 

αγωγής και μάθησης.  

● Κοινός στόχος στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η 

πρόοδος των μαθητών αλλά και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, 

όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η 

αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», ο σεβασμός όλων σε 

κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, 

η αγωγή υγείας κ.λπ.  

1
Χάριν οικονομίας του λόγου όπου αναφέρεται μαθητής, δάσκαλος εννοείται 

μαθητής/μαθήτρια,  δάσκαλος/δασκάλα. 
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 Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυ-

τούς τους κανόνες. 

Η φοίτηση των μαθητών 

● Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, 

γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης 

προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει 

η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. 

Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο δυ-

σχεραίνει την πρόοδο τους. 

● Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομο-

θεσία, είναι υποχρεωτική και συνεχής, σε αντίθετη περίπτωση ελέγ-

χονται οι γονείς. 

● Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμμα-

τος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης 

σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκ-

δρομές, παρελάσεις κ.ά.). 

● Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συ-

ντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα 

κ.ά.). 

● Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο 

Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βε-

βαίωση. 

● Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λό-

γο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να 

ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης. 

● Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι 

οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για 

τους μαθητές των Α' και Δ΄ Τάξεων. 
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Άφιξη στο σχολείο 

● Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από 

τις 7.55 ως 8.10 από τις εισόδους-εξόδους του σχολείου της οδού 

Σουλίου και του πεζόδρομου της Μπουμπουλίνας. Στη συνέχεια οι 

είσοδοι-έξοδοι του σχολείου κλείνουν για λόγους ασφαλείας. 

● Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου.  

● Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το 

πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο, αποχωρούν α-

μέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. 

● Οι μαθητές αφήνουν την τσάντα τους στο σημείο που παρα-

τάσσονται για την πρωινή προσευχή και τις ανακοινώσεις.  

● Κανένας μαθητής αλλά και γονέας δεν εισέρχεται στο κτίριο 

και στις αίθουσες διδασκαλίας, εκτός ΜΟΝΟ από τους έχοντας σχέση 

με το Ολοήμερο για να παραδώσουν το τσαντάκι φαγητού στο κυλι-

κείο,.  

● Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας κ.τ.λ. τα παιδιά παραμένουν στο 

ισόγειο. 

 

 

Προσευχή 

● Στην προσευχή οι μαθητές στέκονται σιωπηλοί για να προ-

σευχηθούν και στη συνέχεια ακούνε προσεκτικά τις ανακοινώσεις του 

Διευθυντή ή των εκπαιδευτικών τους. 

● Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη 

μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο 

χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της 

στιγμής. 
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Αποχώρηση από το σχολείο 

● Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λή-

ξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρη-

σης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται 

πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημε-

ρωθεί γι' αυτό ο εκπαιδευτικός του τμήματος ή ο διευθυντής. 

● Η ενδιάμεση αποχώρηση μαθητή από το σχολείο γίνεται 

ΜΟΝΟ από την είσοδο-έξοδο της Βόρειας πλευράς (πεζόδρομος 

Μπουμπουλίνας) για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας. 

● Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λει-

τουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-

κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών 

τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. 

● Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώ-

ρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδε-

μόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει. 

● Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά 

την αναχώρησή τους, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παρα-

λαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφά-

λεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και 

για όσους συνεχίζουν το μάθημα. 

● Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται κατά τα 

ακόλουθα χρονικά διαστήματα: 

- 14.00-14.05 Μαθητές Α΄ -  Στ΄ τάξη εκτός Ολοήμερου*. 

- 15.30-15.40 Μαθητές 1
ου

 τμήματος Ολοήμερου*. 

- 16.15-16.20 Μαθητές 2
ου

 τμήματος Ολοήμερου*. 

* Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα α-

ποχωρούν με βάση τη σχετική δήλωση που έχουν κάνει οι γονείς-

κηδεμόνες τους. Όλες τις άλλες ώρες η είσοδος του σχολείου παραμέ-

νει κλειστή.  
 Η αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος από 

το σχολείο γίνεται ΜΟΝΟ από την είσοδο-έξοδο της Βόρειας πλευράς 

(πεζόδρομος Μπουμπουλίνας). 
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Γενικά 

● Το ντύσιμο των 

μαθητών πρέπει να εί-

ναι ανάλογο με την ε-

ποχή και τις καιρικές 

συνθήκες. 

● Οι μαθητές δεν 

επιτρέπεται να φέρνουν 

στο σχολείο αντικείμε-

να πολύτιμα ή επικίν-

δυνα. 

● Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχε-

τική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για 

τους μαθητές. 

● Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας 

του είναι υπόθεση όλων μας. 

● Η οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο νερό, στο σα-

πούνι, στο χαρτί είναι επιβεβλημένη. Έτσι εξοικονομούμε χρή-

ματα και προστατεύουμε το περιβάλλον. 

● Η καθαριότητα των σχολικών χώρων είναι ευθύνη όλων 

μας. Δε γράφουμε ποτέ σε καρέκλες, θρανία και τοίχους. Σε 

πολλά σημεία της αυλής και των διαδρόμων υπάρχουν κάδοι 

για απορρίμματα. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να 

διατηρούνται καθαροί κυρίως για λόγους υγείας. Η καθαριότητα 

είναι μισή αρχοντιά. 

● Ακολουθώντας τον κανονισμό του σχολείου μπορούμε 

να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία μιας υγιούς, δημιουργι-

κής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. 
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Συμπεριφορά - Υποχρεώσεις Μαθητών 

● Μια    από    τις    βασικές    αποστολές της εκπαιδευτικής δι-

αδικασίας είναι και η σωστή αγωγή των παιδιών. Για το λόγο αυτό, τα 

παιδιά οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες της σχολικής μας κοι-

νότητας. 

● Φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, τους συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν 

στο έργο του Σχολείου. 

● Οι μαθητές σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να πα-

ραμένει καθαρός. 

● Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δι-

καίωμα   των   συμμαθητών   τους   για   μάθηση. 

● Παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν στο μάθημα, 

ζητάνε το λόγο για να μιλήσουν και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές 

τους.  

● Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία. Προσπαθούμε να λύσου-

με τις διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο. Δε φωνάζουμε, δε χτυπάμε, 

δεν εκβιάζουμε και δε χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις. Αν δεν μπορώ 

να λύσω τη διαφωνία μου ζητάω βοήθεια από τους δασκάλους που 

εφημερεύουν. 

● Η καθημερινή εργασία, που τους ανατίθεται για το σπίτι και 

είναι προέκταση της εργασίας στην τάξη, πρέπει να ετοιμάζεται από 

το μαθητή με υπευθυνότητα. Φέρνουν τις εργασίες στην ώρα τους και 

τα απαραίτητα  υλικά για κάθε μάθημα. 

● Οι μαθητές του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα να α-

πευθύνονται πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και εφό-

σον αυτός κρίνει σκόπιμο, στον διευθυντή. 



 6
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σελίδα 7 

 

Διάλειμμα 

● Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο 

προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους 

διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εκπαιδευ-

τικούς ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα 

λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. 

● Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρό-

ληψη ατυχημάτων. Οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους 

που τους έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημε-

ρευόντων εκπαιδευτικών. 

● Οι μαθητές κινούνται προσεκτικά στα σκαλοπάτια, χωρίς να 

τρέχουν, ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα. 

● Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνι-

κών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι 

μαθητές βγαίνουν έξω για να κινηθούν, να φάνε, να παίξουν, να μιλή-

σουν με τους φίλους τους.  

● Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται 

στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε προκαθορι-

σμένες θέσεις στο προαύλιο. Στην τουαλέτα πηγαίνουν κατά τη διάρ-

κεια του διαλείμματος κι όχι αφού χτυπήσει το κουδούνι για την επι-

στροφή στις τάξεις. 

Επισκέψεις – γιορτές 

● Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην απο-

τελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές 

απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.  

● Η συμπεριφορά των μαθητών δε κι οι υποχρεώσεις τους εί-

ναι ανάλογη κατά τη διάρκειά των επισκέψεων ή εορτών, όπως και 

στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα.  

● Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ 

σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις 

Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουρ-

γεί το Ολοήμερο. 



 6
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σελίδα 8 

 

Γονείς – κηδεμόνες 

● Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τα-

κτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το 

δάσκαλο του τμήματος. Η ημερομηνία της συνάντησης ορίζεται 

από το Σχολείο. 

● Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι 

μαθητές ή δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου κι ενη-

μερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. 

● Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και 

στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και 

ψυχική υγεία του μαθητή. 

● Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί 

ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο 

του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το 

δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετή-

σουν το θέμα. 

● Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έ-

γκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο θα επικοινωνεί με 

την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επανα-

λαμβανόμενης απουσίας.  

● Το τηλέφωνο του σχολείου ( 2310650852 ) είναι στη διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας. 

● Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει 

πια την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. 

● Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας 

σχολείου – οικογένειας  με κοινό στόχο την πρόοδο των μαθητών. 

 Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία σας 

και σας ευχόμαστε προπαντός υγεία και μια καλή και δημιουργική 

Σχολική Χρονιά.                                    

                                                 Για το εκπαιδευτικό προσωπικό 

ο Διευθυντής του  σχολείου 
 

ΠΕΚΡΙΔΗΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ 


