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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

        Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης στο πλαίσιο της συ-

νεργασίας και ενημέρωσης του Σχολείου προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθη-

τών/τριών μας με το παρακάτω κείμενο προσπαθεί να παρουσιάσει συνοπτικά την 

δομή λειτουργίας του Σχολείου και των αρμοδιοτήτων του κάθε επιμέρους οργάνου 

όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. 

             Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτη-

ριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά 

στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και 

να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινω-

νίας. Η οργάνωση της σχολικής κοινότητας βασίζεται σε κανόνες, αναγνωρίζει  ρό-

λους και όρια για τα μέλη της, ενσωματώνοντας στοιχεία που προέρχονται από αυτά 

και τέλος αφήνει περιθώρια για ανάδειξη διαφορών και πλουραλισμό απόψεων. Κάθε 

μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να 

την αναπτύσσει μέσα στην ομάδα. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν δικαίωμα 

να απαιτούν σεβασμό και να τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν δημιουργι-

κές πρωτοβουλίες, από την άλλη όμως υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες στους 

οποίους έχουν δεσμευτεί. 

         

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(Άρθρ. 11, Ν. 1566/85) 

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ο 

Διευθυντής,  ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

       Η ομαλή λειτουργία του Σχολείου, ο συντονισμός της σχολικής ζωής, η τήρηση 

των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών καθώς και των αποφάσεων 

του Συλλόγου Διδασκόντων είναι στην ευθύνη του Δ/ντή. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αποτελεί το συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρ-

μογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει 

την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την 

υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και 

την οργάνωση της σχολικής ζωής. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.    ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  

Στο πρωινό κουδούνι και προσευχή είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι μαθητές 

μιας και η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου αφού 

μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 
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 Η προσευχή γίνεται στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπ/κών που 

εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή 

πραγματοποιείται μέσα στις τάξεις.  

 Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή κοινή προσευχή και 

επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων εκπαιδευτι-

κών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Οι ετερόδοξοι 

μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, 

παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς 

να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται (Άρθρ.18 παρ β1, 

Π.Δ.79/17). 

 Η ώρα προσέλευσης των μαθητών ορίζεται από τις 07:50 έως τις 08:15. 

 Το ωράριο μαθημάτων ορίζεται από τις 08:15  έως τις 13:15. Σε περίπτωση 

που κάποιος μαθητής κατ’ εξακολούθηση έρχεται καθυστερημένα, είτε μόνος 

του είτε συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του,  πηγαίνει στο γραφείο του Δι-

ευθυντή.  

 Κατά την προσέλευση των μαθητών στο Σχολείο οι γονείς τα συνοδεύουν μέ-

χρι την αυλόπορτα. Οι μαθητές της Α΄ Τάξης μπαίνουν στην αίθουσά τους , 

αφήνουν την τσάντα τους και βγαίνουν ήσυχα έξω. Οι μαθητές των υπόλοι-

πων Τάξεων αφήνουν τις τσάντες τους στα πεζούλια και παγκάκια έξω από το 

κτήριο  και τις παίρνουν με την προσευχή και πηγαίνουν στην Τάξη τους  για 

μάθημα. 

  Μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων οι αυλόπορτες του 

σχολείου θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχο-

λείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και απο-

τρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο, καθώς 

και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.  

 Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συνα-

ντήσεων με τους δασκάλους των τμημάτων και μετά από άδεια του Διευθυντή 

του σχολείου (Άρθρο 15 παρ 4β Π.Δ 79/17). 

 Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ω-

ραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου 

γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα α-

παραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων 

ή κηδεμόνων – συνοδεία μαθητών). 

 Οι ώρες αποχώρησης του Ολοήμερου, όπως αυτές αναγράφονται στις υπογε-

γραμμένες δηλώσεις, πρέπει να τηρούνται  και η εξώπορτα κατά τις ώρες α-

ποχώρησης να κλείνει. Την ευθύνη  έχει ο, η Υπεύθυνος του Ολοήμερου και 

οι εκπ/κοί ειδικοτήτων που διδάσκουν στο Ολοήμερο. 

 Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει 

αποκλειστικά το γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι 

να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανα-

κοινώσεις του σχολείου. Εξαίρεση αποτελούν οι μεταφερόμενοι μαθητές που 

μπορούν να μείνουν στο Σχολείο μέχρι και 90 λεπτά 

Επισήμανση: Πριν από τις 07:50 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15  το 

σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς την επιτήρηση 

των γονέων , έξω από την κεντρική πόρτα του σχολείου.  

 Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των 

μαθητών η προσωρινή στάση οχημάτων μπροστά από την είσοδο του σχολείου 
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και η επιβίβαση και αποβίβαση παιδιών. Επισημαίνεται ότι στάση (ολιγόλεπτη) 

των οχημάτων μπορεί να γίνεται στον ειδικό χώρο στάθμευσης του Σχολείου 

και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Σχολικού Τροχονόμου. 

Στην είσοδο του Σχολείου επιτρέπεται να σταματάνε μόνο τα ΤΑΧΙ που μετα-

φέρουν μαθητές από μακριά. 

2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκ-

παιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα ή στο προαύλιο και διδάσκει 

τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούνται οι 

κανόνες που έχουν συμφωνήσει τα μέλη της τάξης. 

 Οι εκπ/κοί δεν αργούν να πηγαίνουν στην Τάξη αλλά και δε φεύγουν 

αν δεν έρθει  συνάδελφος να τους αποδεσμεύσει. 

 Όλοι οι εκπ/κοί έχουν τη υποχρέωση να ενημερώνονται για τις εγκυ-

κλίους και τα διάφορα έγγραφα από το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο 

όπως αυτά τους προωθούνται από τη Διοίκηση του σχολείου. 

 Απαγορεύεται να βγάζουν τους μαθητές έξω από την αίθουσα για τι-

μωρία. 

 Οι βαθμοί αφορούν την ατομική προσπάθεια προόδου του κάθε μαθη-

τή . Δε λειτουργούν ποτέ τιμωρητικά και δεν τροποποιούνται  για θέ-

ματα συμπεριφοράς. Η συνεργασία με τους γονείς για την πρόοδο των 

παιδιών από την αρχή του κάθε τριμήνου κρίνεται αναγκαία. 

 

    3.    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ -ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 Όταν χτυπάει το κουδούνι ο εκπ/κός εξέρχεται, όταν έχουν αποχωρήσει 

όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τα παιδιά στο προαύλιο. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και 

δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η παραμονή τους στις αίθουσες. Γι’ αυτό 

οι μαθητές, με υπενθύμιση του εκπ/κού που είναι στην Τάξη, θα πρέπει  να 

φροντίσουν ώστε να πάρουν το δεκατιανό και το νερό τους και αν κρίνεται 

απαραίτητο την ζακέτα ή το μπουφάν τους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας χώ-

ρος παραμονής των μαθητών ορίζονται οι αίθουσες διδασκαλίας. 

 Όταν οι μαθητές  έχουν Γυμναστική τη 2
η
, 4

η
 ή 5

η
 ώρα να παίρνουν μαζί 

τους το φαγητό τους , το μπουφάν τους. 

 Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, 

αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές για οποι-

οδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στον εφημερεύοντα 

εκπ/κό  που βρίσκεται στο προαύλιο. 

 Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε 

δύο. 

 Η μπάλα (και κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιούν για μπάλα) απαγορεύε-

ται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές, προσέρχονται γρήγο-

ρα στην είσοδο του Σχολείου για γραμμές, έχοντας τελειώσει το φαγητό 

τους και τακτοποιήσει τις ανάγκες τους. 
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Υποχρεώσεις του εφημερεύοντα  

 Χτυπάει του κουδούνι, αφού κατέβει με τους μαθητές του κάτω έτσι ώστε να 

είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα στο προαύλιο. 

 Βρίσκεται στην επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών με ΤΑΧΙ. 

 Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του προαυλίου. 

 Δεν επιτρέπει στους μαθητές να πηγαίνουν στο πίσω μέρος του προαυλίου. 

 Παρατηρεί τις συμπεριφορές των μαθητών και τους τρόπους που συνεργάζο-

νται και παίζουν. 

 Ελέγχει την ακεραιότητα των αθλητικών και λοιπόν εγκαταστάσεων καθώς 

και των σιδερένιων  πορτών,  των καγκέλων, των βρυσών και γενικά οποιου-

δήποτε αντικειμένου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στους μαθητές με 

την τυχόν καταστροφή του. 

 

4.    ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  

Η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται (Απόφ. 

132328/ Γ2/7-12-2006 του ΥΠ.Π.Ε.Θ). Για οποιαδήποτε επικοινωνία γονέα και μα-

θητή μπορεί να χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του σχολείου (2691081204). 

Η απαγόρευση ισχύει και για τους εκπ/κούς ιδιαίτερα την ώρα του μαθήματος είτε 

αυτό πραγματοποιείται μέσα στην Τάξη, είτε στο προαύλιο.  

 5.    ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΘΟΡΕΣ  

 Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. 

Κάθε καταστροφή, εκτός από τη δυσκολία του κόστους αποκατάστασης, ασχημίζει 

και υποβαθμίζει το χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά. 

Οι μαθητές δεν καταστρέφουν και δεν προκαλούν φθορές σε αντικείμενα, παιδαγωγι-

κό υλικό και κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει το γονέα-κηδεμόνα. 

 

 

6.    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Άρθρ.14, Π.Δ.79/17)  

 Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου . Επίσης, 

οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και το Δ/ντή κάθε 

φορά που προκύπτουν προβλήματα. 

 Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς ο δάσκαλος της τάξης συνεργά-

ζεται με το Δ/ντή του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, το Συ-

ντονιστή και τους ενδιαφερομένους γονείς για την καλύτερη δυνατή αντι-

μετώπιση του προβλήματος. 

 

 Η φοίτηση του μαθητή παρακολουθείται και καταγράφεται από το δάσκαλο 

στην πλατφόρμα My School. 
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  Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή θα πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέ-

ρωση σχολείου και οικογένειας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι γονείς να 

ενημερώνουν τηλεφωνικά ή προσωπικά τον εκπαιδευτικό της τάξης του 

παιδιού τους για το λόγο της απουσίας του. 

  

    7.    ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  

  

Το ΑΔΥ αποτελεί σημαντικό θεσμό για την υγεία των μαθητών και την πρόληψη α-

νεπιθύμητων περιστατικών, κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγω-

γής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες. 

Το ΑΔΥ συμπληρώνεται από τους μαθητές της Α’ και Δ’ τάξης. Η μη έγκαιρη ή πα-

ράλειψη κατάθεσης του ΑΔΥ στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί έχει ως απο-

τέλεσμα το Σχολείο να μη γνωρίζει την κατάσταση υγείας του μαθητή και τον απο-

κλεισμό του από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και άλλων σχετικών σχολι-

κών δραστηριοτήτων (Απόφαση 13815/1-8-2006 Υ.Υ.). 

8. ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  

 

 Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

  

 μια φορά το μήνα ή εβδομαδιαία την ημέρα που έχει οριστεί για να πληροφο-

ρούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών, 

 στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία, 

 όσες φορές κληθούν εκτάκτως από το Δ/ντή ή τον/την Εκπ/κό της Τάξης, 

 στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου, 

 στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, 

 στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών και  

 όταν θεωρούν ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος επίσκεψης στο σχολείο. 

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μα-

θητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί 

σχετικά είναι ο γονέας-κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργα-

στεί με το σχολείο.  

Για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί ένα μαθητή ο γονέας απευθύνεται στον εκπαιδευτι-

κό της τάξης και στη συνέχεια στο Δ/ντή του σχολείου.  

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες είναι  απαραί-

τητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία. Ο 

γονέας-κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, 

αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεά-

ζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

 Σε περίπτωση απεργίας οι γονείς είναι υποχρεωμένοι , το πρωί, πριν αφήσουν το 

παιδί τους να ρωτήσουν αν απεργεί κάποιος εκπ/κός. 
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     9.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  

(Άρθρ. 53, Ν. 1566/85) 

  

 Ο Σύλλογος Γονέων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων 

και κηδεμόνων των μαθητών. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολεί-

ου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων με την επωνυμία του σχολείου ύστερα 

από εκλογές. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου 

γονέων είναι διετής. 

 Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του συλλόγου για την 

προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εκπαιδευτικό, 

παιδαγωγικό και διοικητικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του 

Δ/ντή και του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. 

 Κατά τη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων του Συλλόγου τα μέλη 

του Δ.Σ. του Συλλόγου έχουν την ευθύνη για τυχόν καταστροφές μέσα και 

έξω από το κτήριο. 

 Είναι υποχρεωμένοι να υποχρεώσουν τους μαθητές να φέρουν το μπουκάλι με 

το νερό τους  και να ελέγχουν την καθαριότητα των τουαλετών μετά το τέλος 

κάθε δραστηριότητας. 

10. ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 Η φοίτησή τους πρέπει να είναι τακτική και να τηρούν το διδακτικό ωράριο 

διότι η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

 Υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές. 

 

 Φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 

συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα (καθαρίστριες, σχολικοί τροχονόμοι 

κ.λπ.) που βοηθούν στο έργο του Σχολείου.  

 Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς 

(π.χ. ύψος ή βάρος), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους από άλλη χώρα) 

θρησκευτικούς (π.χ. τους Μουσουλμάνους) ή φυλετικούς (χρώμα δέρματος, 

μαλλιών) ή να διαδίδουν φήμες και να ασκούν κακόβουλη κριτική. Επίσης θα 

πρέπει να προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου εί-

δους βία αναφέροντας το περιστατικό. Δεν θα πρέπει να διαδίδουν φήμες ούτε 

να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακι-

νώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να τους ειρωνεύονται. 

 Δεν επιτρέπεται καμιάς μορφής βία (λεκτική, σωματική, ηλεκτρονική) προ-

σπαθούμε να λύσουμε τις διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο. Δε φωνάζουμε, δε 

χτυπάμε, δεν εκβιάζουμε και δε χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις. Αν δεν μπο-

ρώ να λύσω τη διαφωνία μου ζητάω βοήθεια από τους εκπ/κούς που εφημε-

ρεύουν.  
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 Ιδιαίτερη έμφαση λαμβάνεται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας στην κα-

θημερινή συμπεριφορά των μαθητών, με έμφαση στην πρόληψη παρά στην 

καταστολή, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ τους και στην προαγωγή 

της ψυχικής τους υγείας με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός υγιούς και 

δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος. 

 Θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που 

τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιγχνίδι ή αν έχουν 

τραυματιστεί) και τους νέους μαθητές δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμε-

νοι στο νέο περιβάλλον. 

 Οι μαθητές σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός.  

 Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμα-

θητών τους για μάθημα. Παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν στο 

μάθημα, ζητάνε το λόγο για να μιλήσουν και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές 

τους.  

 Η καθημερινή εργασία, που τους ανατίθεται για το σπίτι και είναι προέκταση 

της εργασίας στην τάξη, πρέπει να ετοιμάζεται από το μαθητή με υπευθυνότη-

τα. Φέρνουν τις εργασίες στην ώρα τους και τα απαραίτητα υλικά για κάθε 

μάθημα.  

 Οι μαθητές του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται πρώτα 

στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στο 

Δ/ντή.  

 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχτεί 

και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.  

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα 

αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα και ο,τιδήποτε άλλο που δεν συνάδει με την 

μαθητική τους ιδιότητα. 

 

 Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν να διατηρούν την καλή 

φήμη του σχολείου, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολικό περιβάλλον. 

 

  11.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 Έχουν οριστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνοι οι:                             

  

Μιχαλοπούλου Χάρις 

Σωτηροπούλου Αικατερίνη 

Οικονομοπούλου Αικατερίνη 

Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη τη σύμπραξη όλων μας, για να επιτύ-

χει την αποστολή του, ειδικά εμείς που διδάσκουμε  οφείλουμε να: 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΑΨΟΓΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟΦΕΥ-

ΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΤΗΝ ΩΡΑ 

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΜΕ. 
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Τέλος, οι κανόνες συμπεριφοράς, μέσα και έξω από την Τάξη, πρέπει να αποτελούν 

κύριο μέλημά μας γιατί αποτελεί μέρος της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου από 

την πρώτη μέρα που έρχονται οι μαθητές στο Σχολείο. 

 

 ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ   ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΜΑΘΗΤΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ) ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ . 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΙΚΗΣ  

  Ελίκη, 11-09-2019 

 

 Ο Δ/ντής  Ελευθεριώτης Δημήτριος  Το Διδακτικό Προσωπικό 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

Σωτηροπούλου Αικατερίνη Πλακούδα Κων/να Κιέκα Νικολίτσα 

Μιχαλοπούλου Χάρις Στεφανάτου Ιωάννα Ζαβούνης Ιωάννης 

Καραβασίλη Μαρία 

Γκανατσούλα Αφροδίτη  

  

  

Γκοτσούλια Ανδριάνα 

Μητροπούλου Ελένη   

Γκραικιώτη Ανδριάνα 

Οικονομοπούλου Αικ.                                                  

   


