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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να 

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται 

όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι 

που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό 

προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη 

λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές 

και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα 

χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή  του 

Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων(Πράξη 9/30-09-2022), 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και 

εκπροσώπου του Δήμου μας/της Δημοτικής μας κοινότητας. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και 

από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε 

όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του 

Σχολείου, εφόσον υπάρχει. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με 

όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες 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 σε τακτά χρονικά διαστήματα, 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. 
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10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
Σχολική χρονιά 2022-2023 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου ο μαθητής ζει πολλές ώρες, μαθαίνει, σκέφτεται, δημιουργεί, 

παίζει, κάνει φιλίες. Το σχολείο ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς που όμως στηρίζονται σε 

συγκεκριμένους κανόνες.  

Ωράριο Μαθημάτων 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

07.00 – 07.15 

07.15 - 08.00 

15΄ 

45΄ 

Υποδοχή μαθητών 

Πρωινή προαιρετική ζώνη 

08.00 – 08.15 10΄ Υποδοχή μαθητών 

08.15 – 09:40 90΄ 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 διδακτική ώρα 

12:25 – 12:35 10΄ διάλειμμα 

12.35– 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα  

(Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος) 

13:15– 13:20 5΄ Μετάβαση μαθητών Ολοημέρου στην αίθουσα 

σίτισης 

13:20 -14:00 40΄ Σίτιση  

14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα  

14:15 – 15:00 45΄ 2η ώρα Ολοημέρου Προγράμματος-Μελέτη 

Προετοιμασία 

15:00 – 15:15 15΄ διάλειμμα 

15:15 – 16:00 45΄ 3η ώρα Ολοημέρου Προγράμματος- 

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος) 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Η προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8.00΄ έως 8.15΄. Οι μαθητές 

που παρακολουθούν την Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου πρέπει να προσέρχονται από τις 

7.00΄ έως τις 7.15΄. 

 Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση 

που κάποιος μαθητής καθυστερεί συστηματικά η σχολική μονάδα οφείλει να πάρει τα 

ανάλογα μέτρα. 

 Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την προσέλευσή τους αποχωρούν 

αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων και δεν εισέρχονται 

στον χώρο του σχολείου.  

 Οι ετερόδοξοι μαθητές 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. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων 

χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη πρόωρης αποχώρησης (π.χ. ασθένεια) γίνεται 

πάντα με τη συνοδεία  γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της 

τάξης ή o διευθυντής και συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο παραλαβής μαθητή.  Η 

ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου κάθε 

τάξης ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή τον κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες 

οφείλουν να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις 

ανακοινώσεις του σχολείου. 

 Οι γονείς και κηδεμόνες περιμένουν τους μαθητές έξω από την είσοδο του σχολείου και 

πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. 

 Οι μαθητές που αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους επιδεικνύουν την κάρτα εξόδου 

που έχουν προμηθευθεί από το σχολείο. 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες 

κλειδώνουν και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. 

Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα ή στον διάδρομο μόνος του. 

 Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα 

αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο 

προαύλιο. 

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές συντάσσονται  χωρίς καθυστέρηση 

στη γραμμή τους κατά τμήμα, χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται και περιμένουν εκεί 

μέχρι να τους πάρουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα. 

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στα παρτέρια που βρίσκονται στον προαύλιο 

χώρο του σχολείου. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΓΙΟΡΤΕΣ 

 Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση 

του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό 

λόγο. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε 

περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα (π.χ. στις εθνικές γιορτές 

ορίζεται η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο). 
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 Για τη συμμετοχή ή μη των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις απαιτείται 

Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα. 

 

ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

 Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του 

πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. 

 Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και 

συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης (μια φορά τον μήνα, σε ημέρα 

και ώρα που θα ανακοινώνεται έγκαιρα) και έκτακτα, όποτε κριθεί αναγκαίο είτε από 

τους γονείς είτε από τον εκπαιδευτικό. 

 Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και 

ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. 

 Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή οτιδήποτε 

αφορά το παιδί και πιθανά επηρεάζει τη φοίτησή του στο σχολείο (προβλήματα υγείας 

κ.α.) 

 Στο χώρο του σχολείου για οποιαδήποτε διένεξη ανάμεσα σε μαθητές την επίλυση του 

προβλήματος αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς των μαθητών. 

 Στο χώρο του σχολείου δικαίωμα παραμονής έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. 

Οποιοσδήποτε άλλος ενήλικας χρειάζεται να έχει άδεια για να εισέλθει σε αυτό.  

 Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το 

σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια σε περίπτωση 

μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. 

 Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με τους 

εκπαιδευτικούς και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου. Να μην 

παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη 

θετική στάση των γονέων προς το σχολείο και τον δάσκαλο. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι μαθητές οφείλουν να φέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς τους 

εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του 

σχολείου (καθαρίστρια, σχολικούς τροχονόμους, υπεύθυνη κυλικείου). Δεν επιτρέπεται 

κανενός είδους απρεπής συμπεριφορά όπως η χειροδικία, η άσκηση βίας προς άλλους 

μαθητές και οι άκοσμες , υβριστικές και ρατσιστικές  εκφράσεις. 

 Οι γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να συναντήσουν το παιδί τους για όποιο λόγο 

(κολατσιό, χρήματα, κάτι που θέλουν να του πουν), έρχονται στο διάλειμμα στην 

κεντρική είσοδο του σχολείου και ζητούν από κάποιο εφημερεύοντα ή το διευθυντή να 

φωνάξουμε το παιδί εκεί και μόνο. Παρακαλούμε να μη γίνονται οι όποιες συνεννοήσεις 

οπουδήποτε στα κάγκελα. 

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα μεγάλης αξίας (π.χ. 

ακριβό ρολόι) ή επικίνδυνα και οποιοδήποτε άλλο υλικό (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια). 

 Η χρήση και η κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τις ημέρες των 

εκπαιδευτικών εκδρομών. 

 Οι μαθητές φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους του σχολείου καθαρούς για λόγους 

υγείας (π.χ. στο προαύλιο ή στις τουαλέτες πετούν τα άχρηστα υλικά στους ειδικούς 

κάδους απορριμμάτων).  
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 Η προστασία του κτιρίου και της περιουσίας του σχολείου είναι υπόθεση όλων μας. 

 

Στο σχολείο τηρούνται τα ισχύοντα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. (μάσκες, αντισηπτικά, 

αποστσάσεις κ.λπ.) 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΟΣΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. 
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Εγκρίνεται 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
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Γ΄ΑΘΗΝΑΣ/ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Διευθυντής Εκπαίδευσης 
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