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Εσωτερικός Κανονισμός Κανονισμός Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός

Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37,

.4692/2020) Ν βασίζεται σε  όσα προβλέπονται από τη,ν πολιτεία για

τη,ν εκπαίδευση, και τη, λειτουργία των δη,μόσιων και ιδιωτικών

Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές ,αρχές

λαμβάνοντας υπόψη, τις  ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του

Σχολείου και τα χαρακτη,ριστικά τη,ς τοπικής σχολικής και

 .ευρύτερη,ς κοινότη,τας

Η  συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη, σχολική ζωή ση,μαίνει

αυτόματα τη,ν  ανεπιφύλακτη, αποδοχή  και σχολαστική τήρη,ση, του

σχολικού , κανονισμού στο σύνολό .του

,Σύνταξη,  έγκριση, και τήρη,ση, του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθη,κε ύστερα από

εισήγη,ση, του  τη,ς Διευθύντριας του ,Σχολείου  με τη, συμμετοχή όλων

των μελών του Συλλόγου / ,  Διδασκόντων ουσών των μελών του

Διοικη,τικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και ,Κη,δεμόνων  του

προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθη,τικού συμβουλίου του

Σχολείου και του εκπροσώπου του /  .Δήμου τη,ς κοινότη,τας

,Επιπλέον  έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή  Εκπαιδευτικού Έργου

 που έχει τη,ν παιδαγωγική ευθύνη, του Σχολείου ,μας  καθώς

και από τη,ν   (Διευθύντρια Εκπαίδευση,ς άρθρο 37, .4692/2020).Ν

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τη,ν έναρξη, του

σχολικού έτους κοινοποιείται  σε όλους του /γονείς κη,δεμόνες και

αναρτάται στον ιστότοπο του .Σχολείου  Μια συνοπτική μορφή του

διανέμεται   και συζη,τείται διεξοδικά με  /όλους τους τις /μαθη,τές ριες

 του .Σχολείου

Η  ακριβής τήρη,σή του αποτελεί ευθύνη, και υποχρέωση, τη,ς

διεύθυνση,ς του ,Σχολείου   ,των εκπαιδευτικών  των μαθη,τών και

 των /γονέων  .κη,δεμόνων
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Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά ,διαστήματα

μέσω τη,ς προβλεπόμενη,ς  από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας

όλων των μελών τη,ς σχολικής ,κοινότη,τας  έτσι ώστε να

συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ,ρυθμίσεις  να ανταποκρίνεται

στις αλλαγές των  συνθη,κών λειτουργίας του Σχολείου και ,τις

κατά ,καιρούς  αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών  .οργάνων του

1.Βασικές Κανονισμός αρχές Κανονισμός και στόχοι του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας Κανονισμός

Το Σχολείο αποτελεί μια δη,μοκρατικά οργανωμένη, κοινότη,τα που

διασφαλίζει τη,  συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και

συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή τη,ς

 προσωπικότη,τας κάθε  μέλους τη,ς σχολικής .κοινότη,τας

Ο ,Κανονισμός  περιλαμβάνει όρους και ,κανόνες  κατανομή

αρμοδιοτήτων και ,  ευθυνών δικαιωμάτων και ,υποχρεώσεων  για

όλα τα μέλη, τη,ς σχολικής ,κοινότη,τας  οι οποίοι αφενός

εμπεδώνουν τη, δη,μοκρατική λειτουργία του σχολείου και

αφετέρου διαμορφώνουν  ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα

που διευκολύνει τη,ν ,απρόσκοπτη,  μεθοδική και αποτελεσματική

λειτουργία .του

Μέσω των συμφωνη,μένων όρων  και κανόνων του Κανονισμού του

Σχολείου :επιδιώκεται

 Η  εξασφάλιση, τη,ς σωματικής και συναισθη,ματικής

ασφάλειας όλων των μελών τη,ς  .σχολικής κοινότη,τας

 Η  διαμόρφωση, προσωπικοτήτων που λειτουργούν ,υπεύθυνα

σέβονται τις ελευθερίες  των άλλων  και συνεργάζονται

αρμονικά  .μεταξύ τους

 Η  θεμελίωση, ενός πλαισίου που υποστη,ρίζει το εκπαιδευτικό

έργο και τη,ν  απρόσκοπτη, συμμετοχή όλων στη,ν εκπαιδευτική

.διαδικασία
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 Η  διαμόρφωση, κλίματος που στη,ρίζει τη,ν ολόπλευρη,

ανάπτυξη, τη,ς  /προσωπικότη,τας του τη,ς κάθε / ,μαθη,τή ριας

αλλά  και όλων των μελών τη,ς  .σχολικής κοινότη,τας

 Η  δη,μιουργία ,εύρυθμων  ευχάριστων και αποδοτικών

συνθη,κών ,διδασκαλίας  μάθη,ση,ς  .και εργασίας

2.Λειτουργία του  Σχολείου

. Ι. Διδακτικό ωράριο

 Η         8:10 έναρξη, μαθη,μάτων στη, δια ζώση,ς διδασκαλία είναι και

η,  14:00.λήξη,

      8:00  13:40. Στη,ν εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι έως

 Η  διάρκεια μαθη,μάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και

  τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση, του

ΥΠΑΙΘ.): και ανακοινώνονται στη,ν ιστοσελίδα του .Σχολείου  

II.  Προσέλευση, στο σχολείο

  /       Οι μαθη,τές τριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από τη,ν

  .  /    έναρξη, των μαθη,μάτων Μαθη,τές τριες και καθη,γη,τές

       οφείλουν να παρευρίσκονται στη, σύνταξη, και προσευχή στο

  .προαύλιο του σχολείου

     ,    Όσοι προσέρχονται με καθυστέρη,ση, για να μη,ν δη,μιουργείται

  /  ,αναστάτωση, στη, διδακτική μαθη,σιακή διαδικασία

παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο τη,ς .Διεύθυνση,ς

,Κατόπιν  παραμένουν σε κατάλλη,λο  χώρο του Σχολείου και

εισέρχονται στη,ν τάξη, τους μετά  τη,ν ολοκλήρωση, τη,ς

τρέχουσας  διδακτικής .    ώρας Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που

   . υπάρχει σοβαρός λόγος αργοπορίας

.Ι. Ι. Ι.  Παραμονή στο σχολείο

 Οι /   μαθη,τές τριες πρέπει να  εισέρχονται στη,ν τάξη, αμέσως

  μόλις χτυπήσει το .κουδούνι  Εφόσον  εισέλθει ο διδάσκων στη,ν
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αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η, είσοδος σε κανέναν

/ ,        μαθη,τή τρια εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι κατά τη,

  .κρίση, του εκπαιδευτικού

 Οι θέσεις των /μαθη,τών τριων μέσα στη,ν αίθουσα

διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο

καθη,γη,τή του .τμήματος  Αλλαγή θέση,ς επιτρέπεται μετά

από συνεννόη,ση,     με τον διδάσκοντα .καθη,γη,τή

 Κατά τη, διάρκεια των μαθη,μάτων κανένας / ,μαθη,τής τρια  από

τους προσελθόντες στο ,σχολείο   δεν επιτρέπεται να

   απουσιάζει αδικαιολόγη,τα από τη,ν αίθουσα .  διδασκαλίας Αν

       απουσιάζει καταχωρείται απουσία που δεν μπορεί να

.δικαιολογη,θεί

 Δεν  επιτρέπεται η, κατανάλωση, ,  φαγη,τού χυμού,  καφέ και

, αναψυκτικού στη,ν αίθουσα .διδασκαλίας

Ι. V.  Αποχώρη,ση, από το σχολείο

 Οι /μαθη,τές τριες σε καμία περίπτωση, δεν φεύγουν από το

Σχολείο πριν τη, λήξη, των  μαθη,μάτων χωρίς .άδεια  

 Αν παρουσιαστεί ανάγκη, έκτακτη,ς αποχώρη,ση,ς κατά τη,

διάρκεια του  σχολικού ωραρίου ( . .π χ  ),ασθένεια  ενη,μερώνεται

ο /  γονέας κη,δεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να

  παραλάβει το παιδί . του

   /        Αν κάποιος μαθη,τής τρια φύγει χωρίς άδεια από το σχολείο

        τότε οι απουσίες του δεν δικαιολογούνται ο δε υπεύθυνος

      . καθη,γη,τής του τμήματος ενη,μερώνει τον κη,δεμόνα του

  /       Κανένας μαθη,τής τρια δεν εγκαταλείπει τη,ν τάξη, του χωρίς

     .τη,ν άδεια του καθη,γη,τή τη,ς ώρας

 ,Τέλος  εάν κάποιος /  ,γονέας κη,δεμόνας χρειαστεί  για ειδικό

λόγο να πάρει το παιδί του πριν  τη, λήξη, των ,μαθη,μάτων

χρειάζεται να ενη,μερώσει τη, Διεύθυνση, του .Σχολείου

V. Ωρολόγιο  Πρόγραμμα του Σχολείου

 Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο ,Πρόγραμμα  όπως αυτό

ορίζεται από τις εγκυκλίους του .ΥΠΑΙΘ.):  

7



 Οι /   μαθη,τές τριες ενη,μερώνονται έγκαιρα για

 προγραμματισμένες ή  έκτακτες αλλαγές που προκύπτουν στο

Ωρολόγιο ,Πρόγραμμα  κατά τη,  διάρκεια του σχολικού ,έτους

όπως επίση,ς και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή

/  διδασκόντων ουσών  ως προς  τα γνωστικά .αντικείμενα

VI.  Απουσίες μαθη,τών

 Για τη,ν τακτική παρακολούθη,ση, τη,ς φοίτη,ση,ς των

/μαθη,τών τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου  οι κη,δεμόνες .τους

Οι /γονείς κη,δεμόνες οφείλουν να ενη,μερώνουν το Σχολείο για

τη,ν απουσία  των παιδιών . τους

       Οι υπεύθυνοι καθη,γη,τές τμη,μάτων οφείλουν να ενη,μερώνουν

 /      email,   sms  τους γονείς κη,δεμόνες για τις απουσίες με και

.τη,λέφωνο

VII. Διαδικασίες  ενη,μέρωση,ς  ,μαθη,τών  γονέων και

κη,δεμόνων

 Η ενη,μέρωση, ,μαθη,τών  γονέων  και κη,δεμόνων   από το σχολείο

 γίνεται μέσω των ακόλουθων :τρόπων

  Ιστοσελίδας  του .Σχολείου

 Ενη,μερωτικών ση,μειωμάτων /ή και βεβαιώσεων για τη,ν

πραγματοποίη,ση,  ,εκπαιδευτικών εκδρομών  για τη,ν

παρακολούθη,ση, εκπαιδευτικών θεαμάτων . .κ λπ

 ,Τη,λεφωνικά  σε  .έκτακτες περιπτώσεις

 Μέσω τη,ς επίσκεψής τους στο σχολείο στις

,προγραμματισμένες  από τον  / ,Σύλλογο Διδασκόντων ουσών

  .η,μέρες και ώρες

 Μέσω my school με email και sms.

3.  Σχολική και  Κοινωνική Ζωή

. Ι. Φοίτη,ση,

   /          Οι μαθη,τές τριες πρέπει να έχουν καθη,μερινά μαζί τους τα

    ,      τετράδια και τα βιβλία τους τα οποία θα πρέπει να διατη,ρούν

  . σε καλή κατάσταση,
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  /         Οι μαθη,τές τριες πρέπει να έχουν μαζί τους τα βιβλία που

      θεωρούνται απαραίτη,τα για τη, διεξαγωγή συγκεκριμένων

 ( . , .  . .).  μαθη,μάτων Ν Ελλη,νικά Ξ. Γλώσσα κ.α.). Όταν εξακολουθούν Γλώσσα κα Όταν εξακολουθούν

   ,     να μη,ν τα φέρνουν μολονότι έχουν προη,γη,θεί σχετικές

,       συστάσεις ουσιαστικά καθίσταται αδύνατη, η, συμμετοχή τους

 ,     (  ).στο μάθη,μα οπότε υφίστανται τις συνέπειες ωριαία απουσία

II. Σχολικοί χώροι

  /  Οι μαθη,τές τριες σέβονται τη,ν κινη,τή και ακίνη,τη, περιουσία

του Σχολείου καθώς και το φυσικό  περιβάλλον τη,ς αυλής του

.Σχολείου

 Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό ,χώρο  δεν γράφουν σε θρανία και

,τοίχους  χρη,σιμοποιούν  τα καλάθια .απορριμμάτων

     ,   .Διατη,ρούν το θρανίο τους καθαρό σε άριστη, κατάσταση,

 Επιση,μαίνεται ,ότι  /μαθη,τής τρια που προκαλεί φθορά στη,ν

περιουσία του ,Σχολείου  ελέγχεται  για τη, συμπεριφορά αυτή

και η, δαπάνη, αποκατάσταση,ς βαρύνει τον κη,δεμόνα .του

III. Διάλειμμα

 Κατά τη, διάρκεια του διαλείμματος οι /μαθη,τές τριες

οφείλουν        να μη,ν παραμένουν στους διαδρόμους των ορόφων

  και να βγαίνουν στον αύλειο ,      χώρο μιας και οι πόρτες των

 .  ,      αιθουσών κλειδώνουν Επίση,ς να μη,ν τρέχουν στις σκάλες

       και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των

  εφη,μερευόντων καθη,γη,τών και  να μειώνεται  η, πιθανότη,τα

.ατυχη,μάτων

 Με τη,ν ολοκλήρωση, κάθε διδακτικής ,ώρας  /ο η,

εκπαιδευτικός εξέρχεται / ,τελευταίος α    αφού κλειδώσει τη,ν

.αίθουσα

  Σε περίπτωση, κακοκαιρίας    επιτρέπεται η, παραμονή των

    .μαθη,τών στους διαδρόμους του σχολείου

 Το διάλειμμα είναι  χρόνος ανάπτυξη,ς κοινωνικών σχέσεων

αλλά και   χρόνος ικανοποίη,ση,ς σωματικών αναγκών

( ,φαγη,τό  ,νερό  ).τουαλέτα  Οι /  μαθη,τές ριες αλλη,λοεπιδρούν
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αρμονικά και     για οποιοδήποτε πρόβλη,μα ή δυσκολία

,     αντιμετωπίζουν απευθύνονται τον εφη,μερεύοντα

   .      εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί Για το σκοπό αυτό κάθε μήνα

      καταρτίζεται πρόγραμμα εφη,μεριών και επίβλεψη,ς των

     .χώρων του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς

IV. Εμφάνιση,

 Η  εμφάνιση, των /μαθη,τών τριών    και καθη,γη,τών οφείλει να

  . χαρακτη,ρίζεται από ευπρέπεια

        Στο μάθη,μα τη,ς Φυσικής Αγωγής οι μαθη,τές προσέρχονται

      πάντοτε με φόρμα και αθλη,τικά παπούτσια κατόπιν

   .    συνεννόη,ση,ς με τον γυμναστή Σε διαφορετική περίπτωση,

      χρεώνονται με αδικαιολόγη,τη, απουσία και παραμένουν στο

    .χώρο όπου γίνεται το μάθη,μα

V.  -Συμπεριφορά  Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

Ο Διευθυντής 

  ,     ,   Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για τη,ν

      καθαριότη,τα και για τη,ν αισθη,τική των χώρων του ,σχολείου

καθώς και για τη,ν προστασία τη,ς υγείας και ασφάλειας των

.μαθη,τών

     Συμβάλλει στη, δη,μιουργία κλίματος δη,μιουργικής

  /συμπεριφοράς των διδασκόντων ουσών και των μαθη,τών

και είναι ,υπεύθυνος  σε συνεργασία με  ,τους διδάσκοντες

για τη,ν τήρη,ση, τη,ς .πειθαρχίας

 Λαμβάνει μέριμνα για τη,ν εξασφάλιση, παιδαγωγικών

μέσων και ,εργαλείων  τη,ν  καλή χρήση, τους στη, σχολική

,τάξη,  τη, λειτουργικότη,τα και τη,ν αντικατάστασή ,τους  σε

περίπτωση, .φθοράς

Οι εκπαιδευτικοί
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Ειδικότερα  οι εκπαιδευτικοί οφείλουν :να

 Διασφαλίζουν τη,ν ασφάλεια και τη,ν υγεία των μαθη,τών εντός

του ,σχολείου  καθώς και  κατά  τις σχολικές εκδη,λώσεις και

.εκδρομές

 Αντιμετωπίζουν τους μαθη,τές με ,ευγένεια  κατανόη,ση,

και σεβασμό προς  τη,ν  προσωπικότη,τά .τους

 Συμβάλουν στη,ν διαμόρφωση, ενός σχολικού κλίματος που

δη,μιουργεί στους  μαθη,τές αισθήματα ,ασφάλειας

εμπιστοσύνη,ς και άνεση,ς να απευθύνονται στους

εκπαιδευτικούς  για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν

.πρόβλη,μα

      , Αντιμετωπίζουν τους μαθη,τές με δη,μοκρατικό πνεύμα ισότιμα

          και δίκαια και να μη,ν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος

 . ορισμένων μαθη,τών

 Αξιολογούν αντικειμενικά τη,ν πρόοδο και τη,ν επίδοση, των

μαθη,τών και  ενη,μερώνουν σχετικά τους  γονείς ή κη,δεμόνες

καθώς  και τους ίδιους τους .μαθη,τές

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθη,τών τους στη,ν

οικογένεια και στο  ευρύτερο κοινωνικό ,περιβάλλον

λαμβάνουν υπόψη, τους παράγοντες που επη,ρεάζουν τη,ν

πρόοδο και  τη, συμπεριφορά των μαθη,τών τους και υιοθετούν

κατάλλη,λες παιδαγωγικές ,ενέργειες  ώστε να

αντιμετωπισθούν πιθανά .προβλήματα

 Είναι συνεπείς στη,ν προσέλευσή τους στο σχολείο και στη,ν

ώρα έναρξη,ς και λήξη,ς  των .μαθη,μάτων

 Συμβάλλουν στη,ν επιτυχία όλων των εκδη,λώσεων που

οργανώνονται από τη,ν τάξη, και   .το Σχολείο

 Μεριμνούν για τη, δη,μιουργία κλίματος αρμονικής

,συνεργασίας  συνεχούς και  αμφίδρομη,ς επικοινωνίας με τους

γονείς και κη,δεμόνες των μαθη,τών και τους ενη,μερώνουν για

τη, , φοίτη,ση, τη, διαγωγή  και τη,ν επίδοση, των παιδιών .τους

Οι  /μαθη,τές μαθήτριες 

11



Οι /   μαθη,τές τριες θα  :πρέπει να

   ,     Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια σεβασμό και ευγένεια προς το

 ,      Εκπαιδευτικό Προσωπικό τους συμμαθη,τές τους και προς όλα

       . τα πρόσωπα που βοη,θούν στο έργο του Σχολείου

     /- ,   ,  Η απρεπής συμπεριφορά του μαθη,τή τριας η, χειροδικία η,

,          αυτοδικία η, άσκη,ση, βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους

,       μαθη,τές καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις θεωρούνται

     παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά

         περίπτωση, από το Διευθυντή του Σχολείου ή από τον Σύλλογο

 ,      των Διδασκόντων σύμφωνα με τη,ν εκπαιδευτική νομοθεσία

    . και τις αρχές τη,ς εκπαίδευση,ς

         Τα παραπάνω ισχύουν και για τη, συμπεριφορά των μαθη,τών

         κατά τη, μετακίνη,σή τους με τα λεωφορεία κατά τις διάφορες

     .εκπαιδευτικές και άλλες εκδη,λώσεις του Σχολείου

       Υποστη,ρίζουν και διεκδικούν τη, δη,μοκρατική συμμετοχή τους

   στις διαδικασίες λήψη,ς αποφάσεων στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων που τους δίνει η, ,νομοθεσία  συμβάλλοντας

στη,ν εφαρμογή αυτών των .αποφάσεων

 Συμβάλλουν στη,ν εμπέδωση, ενός ,ήρεμου  ,θετικού

,συνεργατικού  ,  συμπεριλη,πτικού εποικοδομη,τικού σχολικού

.κλίματος

 Προσέχουν   και να διατη,ρούν  καθαρούς όλους   τους χώρους του

.       Σχολείου Να ρίχνουν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους

         και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτήριο και τον προαύλιο

.       , χώρο Φροντίζουν να κάνουν σωστή χρήση, των τουαλετών να

     ,   ρίχνουν τα χαρτιά καθαριότη,τας στους κάδους να τραβούν το

      .    καζανάκι και να πλένουν τα χέρια τους Σε καμιά περίπτωση,

       δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τις τουαλέτες του άλλου

.φύλου

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με

,διάλογο  ακολουθώντας  διαδοχικά τα παρακάτω :βήματα

1. Συζη,τούν άμεσα  και ειρη,νικά με αυτόν που έχουν τη,

.διαφορά
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2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή

στον Σύμβουλο  .Σχολικής Ζωής

3.   Απευθύνονται στη,ν  .Διευθύντρια

 Κατά τη, διάρκεια των μαθη,μάτων τη,ρούν τους κανόνες τη,ς

.τάξη,ς  Συμμετέχουν ενεργά  στη,ν καθη,μερινή παιδευτική

διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το ,μάθη,μα

 σεβόμενοι το δικαίωμα των /συμμαθη,τών ριών για .μάθη,ση,

        Μέσω τη,ς λειτουργίας των μαθη,τικών κοινοτήτων οι μαθη,τές

        θέτουν στον σύλλογο των καθη,γη,τών ή στη, διευθύντρια τα

   .     θέματα που τους απασχολούν Η διεκδίκη,ση, των αιτη,μάτων

         τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των

 .ισχυόντων νόμων

 Απευθύνονται /στους στις /καθη,γη,τές ριες και στη, Διεύθυνση,

του Σχολείου και ζη,τούν  τη, βοήθειά ,τους  για κάθε πρόβλη,μα

που τους απασχολεί και τους δη,μιουργεί εμπόδιο  ,στη,ν ήρεμη,

αποδοτική σχολική  ζωή  και πρόοδό .τους

 Όταν υπάρχει ,ανάγκη,  μπορούν να επικοινωνούν με τους

γονείς ,τους  μέσω των  τη,λεφώνων του ,Σχολείου  αφού

ζη,τήσουν .άδεια

 Στις σχολικές εκδη,λώσεις και γιορτές αλλά και στις

διδακτικές επισκέψεις εκτός  Σχολείου ακολουθούν τους

συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με

ευγένεια  .και ευπρέπεια

   , 15   5 ,   Τα μαθη,τικά συμβούλια μελές και μελή που εκλέγονται με

    ,   δη,μοκρατικές διαδικασίες κάθε σχολικό έτος αποτελούν τη,ν

      επίση,μη, εκπροσώπη,ση, του συνόλου τη,ς μαθη,τικής κοινότη,τας

 και συνδέονται     .άρρη,κτα με τη,ν εκπαιδευτική διαδικασία

  ,       Μέσω του διαλόγου τη,ς συμμετοχής στα κοινά και με πνεύμα

,       συνεργασίας τα μαθη,τικά συμβούλια εκφράζουν τη, θέλη,ση,

 /      ,των μαθη,τών τριών για τη, λειτουργία του σχολείου

       υποβάλλουν ειση,γήσεις για τη,ν προώθη,ση, και τη,ν επίλυση,

  ,     των μαθη,τικών προβλη,μάτων τη, βελτίωση, των συνθη,κών τη,ς

 ,       σχολικής ζωής τη,ν υποστήριξη, των συμφερόντων και των
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      / .δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των μαθη,τών τριών

       /Τα μαθη,τικά συμβούλια σε συνεργασία με το Διευθυντή ντρια

 ,       του σχολείου το σύλλογο των εκπαιδευτικών και το σύλλογο

       γονέων και κη,δεμόνων δύναται να ειση,γούνται και να

  ,   συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικές δράσεις επισκέψεις και

      εκδη,λώσεις που συμβάλλουν στη,ν πραγμάτωση, των στόχων

        .του σχολείου και το άνοιγμά του στη,ν τοπική κοινωνία

V . Ι.  Άλλα θέματα

 Επιση,μαίνεται ότι:

 Η  χρήση, κινη,τού τη,λεφώνου για ,συνομιλία  βιντεοσκόπη,ση, ή

οποιαδήποτε άλλη,  χρήση, εντός των σχολικών χώρων –

κτη,ρίων  και υπαίθριων χώρων –  .δεν επιτρέπεται

 To ,κάπνισμα   , ο καφές η, λήψη, αλκοόλ και η, χρήση, άλλων

εξαρτη,σιογόνων ουσιών   δεν επιτρέπονται εντός των

σχολικών .χώρων  

 Η  παρέκκλιση, από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται

τη,ν  άμεση, αξιοποίη,ση, αυστη,ρών παιδαγωγικών .μέτρων

   ,   ,    Συγκεκριμένα για το κάπνισμα τον καφέ στον χώρο του

    ,    σχολείου προτείνεται η,μερήσια αποβολή ενώ για χρήση,

       αλκοόλ ή άλλων εξαρτη,σιογόνων ουσιών μέχρι και αλλαγή

 ,      σχολικού περιβάλλοντος ανάλογα με τη, βαρύτη,τα τη,ς

.παρέκκλιση,ς

         Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του

.      ,   ,Σχολείου Η απαγόρευση, ισχύει για όλους δη,λαδή μαθη,τές

,  -    εκπαιδευτικούς γονείς κη,δεμόνες και επισκέπτες του

.Σχολείου

         Το κυλικείο χρη,σιμοποιείται από τους μαθη,τές μόνο κατά τα

.      διαλείμματα Σε ουδεμία περίπτωση, επιτρέπεται στους

       .  μαθη,τές να βρίσκονται στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος Οι

         ,  μαθη,τές μπορούν να φέρουν τρόφιμα από το σπίτι τους σε

        καμία περίπτωση, όμως δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από το

       σχολείο για τη,ν αγορά από γειτονικά καταστήματα εστίαση,ς
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VI . Ι.  Παιδαγωγικός έλεγχος 

 H ανάπτυξη, θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας

ση,μαντικός παράγοντας τη,ς  διαδικασίας αντιμετώπιση,ς τη,ς

παραβατικότη,τας στον σχολικό .χώρο  

 Το ,Σχολείο  ως φορέας ,αγωγής  έχει καθήκον να λειτουργεί

έτσι ώστε οι /μαθη,τές ριες  να συνειδη,τοποιήσουν ότι κάθε

πράξη, τους έχει ,συνέπειες  να μάθουν να αναλαμβάνουν τη,ν

 ευθύνη, των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι .πολίτες

 Αν η, συμπεριφορά του μαθη,τή και τη,ς μαθήτριας δεν

εναρμονίζεται με τη,ν ιδιότη,τά του και αποκλίνει από τη,ν

τήρη,ση, του  εσωτερικού κανονισμού του ,Σχολείου  τότε

αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό ,έλεγχο  σύμφωνα με τις αρχές

τη,ς      ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν τη,ν η,λικία .του

 ,         Μαθη,τής ο οποίος παρενοχλεί το μάθη,μα και δε

     ,  συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθη,γη,τή αποβάλλεται

       ,  από το μάθη,μα και χρεώνεται με αδικαιολόγη,τη, απουσία η,

     .οποία καταχωρείται στα οικεία βιβλία ποινών

 ,         Επίση,ς με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθη,τές που

        ,τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος

        και δεν πείθονται να διακόψουν τη,ν δραστη,ριότη,τα κατά τις

  . υποδείξεις του διδάσκοντος

        Με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθη,τές που

        χρη,σιμοποιούν το κινη,τό τους τη,λέφωνο κατά τη, διάρκεια τη,ς

.διδασκαλίας

VIII. Σχολικές  Δραστη,ριότη,τες 

 Το Σχολείο επιδιώκει τη,ν ευαισθη,τοποίη,ση, των

/γονέων κη,δεμόνων και τη, συμμετοχή όλων των

/μαθη,τών ριών στις ,επετειακές  ,  ,μορφωτικές πολιτιστικές

 .αθλη,τικές εκδη,λώσεις

IX.  –  Πειθαρχία Κυρώσεις 

  /-      Κάθε μαθη,τής τρια πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες

      συμπεριφοράς όπως αυτοί καθορίζονται από τον παρόντα
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       κανονισμό αλλά και τη, γενικότερη, αντίλη,ψη, περί καλής

.συμπεριφοράς

        Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθη,τές παραβαίνουν αυτούς τους

 ,        κανόνες συμπεριφοράς τότε είναι αναγκαίο ο διευθυντής ή ο

    ,    σύλλογος να προβεί σε υποδείξεις επίπλη,ξη, ή τιμωρία

(    )     ανάλογα με τη,ν περίπτωση, με σκοπό τη,ν παιδαγωγική

  ,     αντιμετώπιση, των παραπτωμάτων σύμφωνα πάντοτε με τη,

       . σχολική νομοθεσία και με τη, σοβαρότη,τα τη,ς παράβαση,ς

         Οι γονείς ενη,μερώνονται από το Σχολείο για τη,ν όποια

      παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και τη,ν

 .επιβολή κυρώσεων

X.  Απώλεια χρη,μάτων  ήαντικειμένων αξίας 

 Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη, σε περίπτωση, απώλειας

χρη,μάτων ή αντικειμένων αξίας που   οι μαθη,τές φέρουν

τυχόν μαζί .τους

4.Επικοινωνία και Συνεργασία /Γονέων Κηδεμόνων-

Σχολείου

.  Ι. Ση,μασία τη,ς  επικοινωνίας  και τη,ς  συνεργασίας  Σχολείου-

οικογένειας 

 Πολύ ση,μαντική παράμετρος τη,ς συνολικής λειτουργίας του

Σχολείου και του κλίματος  που δη,μιουργείται είναι η,

επικοινωνία και η, εποικοδομη,τική συνεργασία με τους

/  γονείς κη,δεμόνες των /μαθη,τών ριών και με τον Σύλλογο

.Γονέων  Η  εμπιστοσύνη, του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται

  από τη, θετική στάση, των /γονέων κη,δεμόνων προς το Σχολείο

 και τον .εκπαιδευτικό

 Οι /γονείς κη,δεμόνες είναι ση,μαντικό να συνεργάζονται

στενά με το ,Σχολείο  προκειμένου να παρακολουθούν τη,ν

αγωγή και τη,ν επίδοση, των παιδιών τους σε τακτική ,βάση,

 συμμετέχοντας στις ενη,μερωτικές συναντήσεις που
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οργανώνονται από το .Σχολείο  Θ.):εωρείται αυτονόη,τη, η, στενή

συνεργασία και επικοινωνία των /γονέων κη,δεμόνων με

τους εκπαιδευτικούς και  τη, Διευθύντρια του Σχολείου στη,ν

επίλυση, ζη,τη,μάτων που τυχόν .προκύψουν

II.  Η ση,μασία τη,ς  σύμπραξη,ς  όλων

 Ένα ,ανοιχτό  ,συνεργατικό  συμπεριλη,πτικό και

δη,μοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη, από   τη, σύμπραξη, όλων

/ ,μαθη,τών ριών  ,εκπαιδευτικών  / ,Διευθυντή ριας  Συλλόγου

Γονέων  ,και Κη,δεμόνων   ,  Σχολικής Επιτροπής Τοπικής

−,Αυτοδιοίκη,ση,ς  για να  επιτύχει στη,ν αποστολή .του

5.   Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από

 πιθανούς Κανονισμός κινδύνους Κανονισμός

. Ι.  Αντιμετώπιση, έκτακτων αναγκών

 /Ο Η  /Διευθυντής ρια του ,Σχολείου  στη,ν αρχή του σχολικού

έτους σε συνεργασία με τον  /Σύλλογο Διδασκόντων ουσών

του ,Σχολείου  προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες

ενέργειες που  προβλέπονται για τη,ν αντιμετώπιση, των

έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού .χώρου

 Στις περιπτώσεις έκτακτη,ς ,ανάγκη,ς  κανένα παιδί δεν

αποχωρεί από το Σχολείο μόνο .του   Τα παιδιά παραδίδονται

στους /γονείς κη,δεμόνες .τους  

 Όσον αφορά τη,ν προστασία από σεισμούς και φυσικά

,φαινόμενα  επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνη,μονίου

Ενεργειών για τη,  Διαχείριση, του Σεισμικού Κινδύνου του

,Σχολείου  με τη,ν υλοποίη,ση, ασκήσεων  ετοιμότη,τας κατά τη,

 διάρκεια του σχολικού .έτους  

 ,Επίση,ς  /ο η, /Διευθυντής ρια ενη,μερώνει /τους τις

/ ,μαθη,τές τριες  καθώς και τους / ,γονείς κη,δεμόνες  για τους

βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδραση,ς κατά τη,ν

 εκδήλωση, των φαινομένων .αυτών
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 ,Τέλος  σε καταστάσεις πανδη,μίας ή -ακραίων επικίνδυνων

φαινομένων οι ,  / ,εκπαιδευτικοί μαθη,τές μαθήτριες

/ ,γονείς κη,δεμόνες  / ,Διευθυντές Διευθύντριες  /Προϊστάμενοι

 Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να

ακολουθούν ρη,τά τις οδη,γίες που εκδίδουν οι εκάστοτε

αρμόδιοι / :φορείς υπη,ρεσίες  . .π χ  ,ΕΟΔΥ  ,ΥΠΑΙΘ.):  Υπουργείο

Πολιτικής ,Προστασίας  . . .κ λ π  για τη,ν εύρυθμη, λειτουργία τη,ς

   σχολικής μονάδας και τη,ν ασφάλεια των μελών .τη,ς

II. Ειδικό  σχέδιο αποχώρη,ση,ς   λόγω έκτακτων συνθη,κών

 Σε περίπτωση, έκτακτη,ς ,ανάγκη,ς  για τη,ν ασφάλεια των

παιδιών έχει καταρτιστεί    σχέδιο διαφυγής και προς τούτο

 πραγματοποιούνται τακτικά  .ασκήσεις ετοιμότη,τας
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6.     - Εσωτερικός Κανονισμός Κανονισμός Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός

 Διαδικασίες Κανονισμός διασφάλισης Κανονισμός της Κανονισμός εφαρμογής Κανονισμός του

 Ο κοινά συμφωνη,μένος Κανονισμός βασίζεται  στη,ν ισχύουσα

νομοθεσία και στις  σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές

.αρχές  Η  τήρη,ση, του από /τους τις / ,μαθη,τές ριες  τους

 εκπαιδευτικούς και τους /γονείς κη,δεμόνες με αμοιβαίο

σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο ,τους  ώστε να έχει

,πλη,ρότη,τα  γενική αποδοχή και ,εφαρμογή  αποτελεί

προϋπόθεση, τη,ς εύρυθμη,ς λειτουργίας του .  Σχολείου Είναι το

θεμέλιο πάνω στο οποίο   μπορεί το Σχολείο να  οικοδομήσει για

να πετύχει  τους στόχους   και το όραμά .του

 Θ.):έματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον

,Κανονισμό  αντιμετωπίζονται  κατά περίπτωση, από /τον τη,

/Διευθυντή ρια και τον Σύλλογο / ,Διδασκόντων ουσών

σύμφωνα με  τις αρχές τη,ς παιδαγωγικής επιστήμη,ς και τη,ν

εκπαιδευτική ,νομοθεσία  σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα

μέλη, τη,ς  .σχολικής κοινότη,τας

 Ο κανονισμός  κοινοποιείται σε  όλους τους /  γονείς κη,δεμόνες των

/μαθη,τών ριών προς  .ενη,μέρωσή τους

 19 Φλώρινα Απριλίου 2021

Η    1Διευθύντρια του ου  ΕΠΑΛΦλώρινας

 Μακατσώρη, Αγγελική
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Εγκρίνεται
  ΟΣυντονιστής Παιδαγωγικού

Έργου
 Παπαγιάννη,ς Γεώργιος

………………………………………………………..
.

:Η μερομη,νία
……………………………………..

  /Η Διευθύντρια Β θμιας
Εκπαίδευση,ς

 Μαρνέρη, Ευγενία

………………………………………………………..

:Η μερομη,νία
…………………………………….
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