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Πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του 

υπάρχει ένας ενήλικας που πίστεψε πρώτα σε αυτό. 

(Mathew Jacobson) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4692/2020 και με την υπ’ αριθμό 

4721/29-7-2020/ΦΕΚ 147, τ. Α΄ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- 

παίδευσης.». Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική 

ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας.  

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση 

ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή 

όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών και την  

εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας.  

Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων 

των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά 

κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός 

όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση και η αγωγή 

υγείας. Επίσης δίνεται έμφαση στην ουσιαστική σχέση με τη γνώση, παράλληλα με 

σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, τις ενδιάθετες κλίσεις, τις επιλογές και στα χαρίσματα 

κάθε μαθητή/τριας καθώς και στην ψυχοπαιδαγωγική αγωγή των μαθητών/τριών, με 

στόχο τη διαμόρφωση ανθρωπιστικής-δημοκρατικής συνείδησης και στάσης ζωής 

ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους ενεργούς  πολίτες με κοινωνική ευαισθησία. 

Για να λειτουργήσει το σχολείο ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις τους ενώ παράλληλα θα ασκηθούν να συνυπάρχουν μέσω αρχών 

όπως η συντροφικότητα και η ενσυναίσθηση και μέσω  πρακτικών όπως η συλλογική 

συνεργασία.  

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που συντάχτηκε ύστερα 

από εισήγηση της Διευθύντριας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και ενεκρίθη 

με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων/διδασκουσών, των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και 

εκπροσώπου του Δήμου Χαλκιδέων θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που 

θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
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1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από 

αυτό. 

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς 

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, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. 

• Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι 

υποχρεωτική. 

• Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως 

τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής 

εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές 

εξορμήσεις, εκδρομές.). 

• Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει 

σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα.). 

• Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει 

το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει 

εγκαίρως τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη 

δήλωση. Κανένας μαθητής δεν αποχωρεί από το σχολείο χωρίς συνοδεία. 

• Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 

καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η 

συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους μαθητές των Α΄ 

και Δ΄ τάξεων και θα πρέπει να προσκομίζεται έγκαιρα, εντός των χρονικών 

ορίων που ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων. 

1.ΑΆφιξη στο σχολείο 

 

• Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την 

είσοδο του σχολείου επί της οδού Αποστόλη 46 (σε έκτακτες περιπτώσεις και 

από την οδό Βώκου). 

• Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την εν́αρξη 

των μαθημάτων, ενω ́ οσ́οι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμεν́ουν σε 

καθορισμένο, εκ των προτέρων, χωρ́ο στο Σχολείο και εισερ́χονται στην τάξη 

τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ωρ́ας.  

 • Ο/Η  Διευθυντής/ντρια είναι υποχρεωμένος για την ασφάλεια των 

μαθητών/τριών να διατηρεί τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου 

κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Η κεντρική είσοδος 

θα κλείνει στις 8:20. 

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των 

μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με 

ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. 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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1.ΒΑποχώρηση από το σχολείο 

 

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

χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή 

κηδεμόνα και φυσικά, αφού ενημερωθεί γι’αυτό ο/η εκπαιδευτικός της τάξης 

ή ο/η διευθυντής/ντρια και αφού ο κηδεμόνας υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη 

δήλωση. 

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας 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 ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα 

πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους 

περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση 

δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το 

πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. 

Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής: 

Στο τέλος του εξαώρου στις 13: 15 για τις A΄, Β΄,  Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις 

Στις 15.00  ή στις 16.00 για όσους/όσες μαθητές/τριες είναι εγγεγραμμένοι 

στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ 

αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο. 

 

1.Γ Διάλειμμα 

 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο 

χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του. Δεν 

επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του 

σχολείου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων 

ο χώρος παραμονής των μαθητών/τριών. Κανένας και για κανένα λόγο δε 

μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, 

αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν 

χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν 

αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται στο προαύλιο. 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα 

χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο 

σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). 

Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθύνονται 

στον/στην ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση 

που παρίσταται ανάγκη, απευθύνονται στον/στην διευθυντή/ντρια του 

σχολείου. 
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1.Δ Απουσίες μαθητών/τριών 

Η φοίτηση στο ∆ημοτικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι 

δικαίωμα και υποχρέωση. Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, 

ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο Π∆ 79/2017, άρθρο 13, παρ. 2,3,4 

(ΦΕΚ 109 Α). 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή από το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται 

τηλεφωνικά και έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί 

με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμ-

βανόμενης απουσίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση απουσίας άνω των 4 ημερών 

εκτός από την τηλεφωνική ενημέρωση ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να 

προσέρχεται στο σχολείο και είτε να υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση, 

είτε να προσκομίζει ιατρική γνωμάτευση με την οποία να δικαιολογεί τις 

ημέρες απουσίας του μαθητή από το σχολείο. 

 

1.Δ Διδακτικές Επισκέψεις –Εορτές 

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική 

πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν 

από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.  

Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια 

των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης 

τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση εορτής το ωράριο 

διαμορφώνεται.  

Για παράδειγμα στις Εθνικές Εορτές ορίζουμε τη διάρκεια της εορτής και δε 

λειτουργεί το Ολοήμερο. Η συμμετοχή στις παρελάσεις είναι υποχρεωτική και 

όχι προαιρετική. Σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να ενημερώνεται ο/η 

διευθυντής/ντρια από τον γονέα - κηδεμόνα. 

 

1.Ε Εξωσχολικά υλικά 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα 

(περιττά χρήματα, κοσμήματα) ή επικίνδυνα, καθώς και ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. 

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία, δεν 

επιτρέπεται για τους/τις μαθητές/τριες (ούτε στη διάρκεια των Διδακτικών 

Επισκέψεων). Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση 

και θα παραδίδεται στον/στην  κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. 

 

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 

Οι αποκλίσεις των μαθητών/τριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους 

κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του 

Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμο ́ στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική 

περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. 
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Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, συμ́φωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και με γνωμ́ονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετωπ́ιση 

αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς ομ́ως να 

αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. 

Τα θέματα μαθητικής αταξίας και παρεμβατικής συμπεριφοράς των μαθητων́/ 

μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαι-

δευτικού της τάξης ,του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας του 

Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και του/της Συντονιστή/Συντονίστριας 

Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπισή τους. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν απο ́ οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η 

βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων θα γίνεται με τη διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος καθώς προσφέρει μια αποτελεσματική εναλλακτική παρέμβαση και 

όχι με τις παραδοσιακές αυταρχικές μεθόδους (τιμωρίες με μείωση βαθμού, 

αποβολή από την τάξη ή το σχολείο, κράτηση στην τάξη στο διάλειμμα,διαγραφή 

από το σχολείο). Η  διαδικασία επίλυσης προβλήματος προσφέρει ευκαιρίες 

συμμετοχής και προσαρμογής σε θετικές συμπεριφορές, προκαλεί  αλλαγές στις 

στάσεις και τις συμπεριφορές των παιδιών με μακροχρόνιες θετικές συνέπειες. 

3. Πρόληψη φαινομεν́ων Βιάς και Σχολικού εκφοβισμού 

Ο εκφοβισμός ή θυματοποίηση είναι η κατάσταση στην οποία ο/η 

μαθητής/μαθήτρια εκτίθεται επανειλημμένα και για κάποιο χρονικό διάστημα σε 

αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές 

επιθετικής συμπεριφοράς (Olweus, 1995). 

Το θύμα αναστατώνεται και εκδηλώνει τις εσωτερικές ψυχικές εντάσεις με 

απόσυρση, κλάμα, πόνο ή θυμό. Ο θύτης από την πλευρά του μένει ψυχρός. Δεν 

εκδηλώνει τα συναισθήματα του, αδιαφορεί για το θύμα, πιστεύει ότι το ίδιο το 

θύμα ευθύνεται για την επίθεση και ότι του αξίζει να υποφέρει, νιώθει 

δικαιωμένος για ό,τι κάνει και θέλει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι κερδισμένος, 

κάτι για το οποίο έχει και τη συμπαράσταση των φίλων του.  

. Η θυματοποίηση ή η ταπείνωση του άλλου αποτελούν μερικές φορές τα μέσα 

που έχουν οι μαθητές, για να αναπληρώσουν την αυτοεκτίμηση τους και να 

αποκτήσουν κύρος μεταξύ των συνομηλίκων. Στο σχολείο υπάρχει η ΟΔΠ ομάδα 

Δράσεων Πρόληψης κατά της σχολικής βίας. Βασικό μέλημα των εκπαιδευτικών 

του σχολείου είναι η πρόληψη φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμου ́

και σχολικού εκφοβισμού γι’αυτό μεριμνούν για τη δημιουργία θετικού και 

υγιούς σχολικού κλίματος όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της 

διαφορετικοτ́ητας, η προώθηση της συνεργασίας μέσα από προγράμματα 
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προαγωγής της ψυχικής Υγείας (διαχείριση συναισθημάτων, συγκρούσεων, φιλίας 

και πίεσης συνομηλίκων) που εφαρμόζονται στα πλαίσια του μαθήματος της 

Ευέλικτης Ζώνης αλλά και διαθεματικά μέσω των άλλων μαθημάτων. Οι 

εκπαιδευτικοί οργανώνουν βιωματικά εργαστήρια για την πρόληψη του 

εκφοβισμού (παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, βίντεο, σχεδιασμός αφίσας) σε 

σταθερή βάση ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε χρονιάς, εγκαθιδρύουν 

ένα σύστημα ανοιχτής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με τους μαθητές/τριες 

δημιουργούν μια διαδικασία αναφοράς των περιστατικών από τους/τις 

μαθητές/τριες (κουτί προβλημάτων τάξης) αναθέτουν ομαδικά σχέδια εργασίας, 

αφιερώνουν χρόνο στην εμπέδωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος και όχι μόνο 

στην κάλυψη της ύλης στο γνωστικό τους αντικείμενο, αντιμετωπίζουν τους θύτες 

κατ’ιδίαν αποφεύγοντας τη δημόσια διαπόμπευση τις απειλές και τις ειρωνείες, 

ερευνούν ενδελεχώς τα περιστατικά αναζητώντας τις μαρτυρίες των θυμάτων και 

των θεατών ενώ παράλληλα αποφεύγουν να «ανακρίνουν» τους θύτες τους.  

Εκπαιδευτικοί και σχολική βία 

 Δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον και εστιασμένη προσοχή σε όσα ζητήματα 

απασχολούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους. 

 Αποφεύγουν να κατηγορούν ή να προσβάλλουν τους τις μαθητές/μαθήτριες 

τους που παραφέρονται, προτιμώντας να τους εξηγούν τις συνέπειες των 

βλαπτικών συμπεριφορών, τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα, χωρίς 

την παρουσία τρίτων ατόμων.   

 Είναι διαθέσιμοι για ατομική επικοινωνία, όταν κάποιοι/κάποιες 

μαθητές/μαθήτριες θέλουν να μοιραστούν μαζί τους ένα προβληματισμό τους, 

ένα περιστατικό ή ένα ζήτημα που τους απασχολεί, σε περιβάλλον που να 

προστατεύει την ιδιωτικότητα και το απόρρητο. 

 Δεσμεύονται απέναντι στους/στις μαθητές/μαθήτριες τους για την τήρηση 

εχεμύθειας, σχετικά με θέματα που τους εμπιστεύονται και εξηγούν ότι 

οποιαδήποτε παρέμβαση για αποκατάσταση βλάβης, θα γίνεται μέσα από 

συνεργασία μαζί τους, επισημαίνοντας ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η 

ψυχοσυναισθηματική και σωματική ακεραιότητα των ίδιων και άλλων άμεσα 

εμπλεκομένων. 

 Διατηρούν διακριτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών/μαθητριών, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όχι μόνο 

ως προς την μαθησιακή πρόοδό τους, αλλά και ως προς την γενικότερη 

ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους. 

 Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κοινών 

κανόνων, την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και την 

ανατροφοδότησή τους, σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης 

συγκρούσεων και κρίσεων. 

 .Εντοπίζουν κίνητρα, ανάγκες και συμφέροντα που οδηγούν στη σύγκρουση, 

αναζητώντας εναλλακτικές επιλογές που να αποτελούν λύσεις και 

ικανοποιούν τα συμφέροντα όλων. 
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Τί κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι ένας μαθητής βρίσκεται σε κίνδυνο; 

 Δεν αντιδρούμε με επιθετικότητα. 

 Παρατηρούμε αν το πρόβλημα εμφανίζεται με πολλαπλές μορφές. 

 Εξετάζουμε τη συμπεριφορά σε σχέση με άλλους παράγοντες. 

 Εξετάζουμε τους παράγοντες σε εξελικτική προοπτική. 

 Δεν ξεχνούμε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παρερμηνείας. 

 Δεν ξεχνούμε ότι βασική αρχή της αποτελεσματικότητας του σχολείου είναι 

ότι αναγνωρίζει σε κάθε μαθητή/μαθήτρια τη δυνατότητα να ξεπερνάει δύσκολες 

καταστάσεις και να ελέγχει αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές. 

Αν εκτιμηθεί ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό: 

Ενημερώνονται με εχεμύθεια αμέσως οι γονείς και ζητούμε τη συνεργασία τους, 

αν χρειάζονται παρεμβάσεις που αφορούν τον/την μαθητή/μαθήτρια. 

 Αν ένα παιδί βρεθεί εκτός ελέγχου και απειλείται με κίνδυνο η ζωή του ή η 

ζωή άλλων ατόμων : 

 Ειδοποιούμε επειγόντως τη διοίκηση του σχολείου ,το σχολικό ψυχολόγο, και 

τους γονείς. 

 Αποφεύγουμε αυταρχικές αντιδράσεις, επιθετικές κινήσεις, απειλές. 

o Προσεγγίζουν τον/την μαθητή/μαθήτρια μόνον άτομα που μπορούν να το 

ηρεμήσουν, επικοινωνώντας μαζί του με ανοιχτές ερωτήσεις. 

Όσον αφορά τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε σχέση με τη σχολική βία ισχύουν τα 

παρακάτω: 

ΔΕΝ επιτρέπεται: 

  Να χτυπάμε, να κλωτσάμε, να σπρώχνουμε, να προκαλούμε πόνο ή 

τραυματισμό. 

  Να λέμε στους άλλους να μην κάνουν έναν/μία συμμαθητή/συμμαθήτρια μας 

παρέα. Να ακολουθούμε έναν/μία συμμαθητή/συμμαθήτρια, ή να τον/την 

κοιτάζουμε επίμονα και απειλητικά, ή να λέμε άσχημα πράγματα για έναν/μία 

συμμαθητή/συμμαθήτρια πίσω από την πλάτη του. 

 Να κρύβουμε, να λερώνουμε, να κλέβουμε ή να καταστρέφουμε πράγματα 

κάποιου/κάποιας συμμαθητή/συμμαθήτριά μας. Να απειλούμε έναν/ μία 

συμμαθητή/συμμαθήτρια μας να μας φέρει χρήματα ή να μας δώσει 

πράγματα. 

  Να κοροϊδεύουμε, ή να λέμε προσβλητικά / υποτιμητικά σχόλια, για τη φυλή, 

την καταγωγή, την οικογένεια, την οικονομική κατάσταση, το ντύσιμο, ή την 

εμφάνιση κάποιου. 

 Να βρίζουμε, να ειρωνευόμαστε, να κάνουμε χειρονομίες, να γράφουμε 

άσχημα πράγματα για έναν μία συμμαθητή/συμμαθήτρια.  



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

9 

 

 Να αγγίζουμε έναν/ μία συμμαθητή/συμμαθήτρια μας με τρόπο που του είναι 

δυσάρεστος. 

 Να στέλνουμε προσβλητικά μηνύματα, είτε με σημειώματα μέσα στην τάξη, 

είτε με email, ή στο κινητό, ή στο διαδίκτυο. 

 Να βγάζουμε φωτογραφίες ή βίντεο με το κινητό και να τα δείχνουμε στους 

άλλους, ή να τα αναρτούμε στο διαδίκτυο. 

 Να λέμε ψέματα, να απειλούμε έναν μία συμμαθητή/συμμαθήτρια μας ότι αν 

καταδώσει κάποια άσχημη συμπεριφορά μας θα του κάνουμε κακό. 

 Είναι σημαντικό να φερόμαστε φιλικά σε όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες 

σε όλες τις στιγμές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και εκτός σχολείου.  

 Αν δούμε κάποιον/κάποιαν συμμαθητή/συμμαθήτριά μας να φέρεται άσχημα 

σε κάποιον άλλο, δεν γελάμε και δεν τον υποστηρίζουμε. Δεν μένουμε 

αδιάφοροι. Δεν είμαστε αθώοι παρατηρητές, αλλά έχουμε υποχρέωση να 

υπερασπιστούμε ή να πάρουμε το μέρος του/της συμμαθητή/συμμαθήτριά 

μας. Δεν είναι «κάρφωμα» αν μιλήσουμε σε έναν ενήλικα, είναι προστασία 

και δικαίωμά σου. 

 

4. Σχολικες́ Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν 

τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσων́ 

γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την 

ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. 

Όλοι και όλες οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις, σε 

σχολικές δραστηριότητες και σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα στα οποία 

αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το 

ταλέντο τους. 

5. Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας και Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων 

5.Α. Γονείς – Κηδεμόνες 

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του, εφόσον 

κατοικούν στην ίδια πόλη που βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, θα πρέπει να 

ορίσουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή. Ενημερώνουν 

υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το 

μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο σχολείο.  

Ειδικά  οφείλουν να γνωστοποιούν στον/στην υπεύθυνο εκπαιδευτικό  της 

τάξης και στον/στην διευθυντή/ντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη 

σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.  
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Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, των οποίων όμως ο 

ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο 

σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρωτ́ος που θα 

πρεπ́ει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμον́ας, ο οποίος θα πρέπει να 

συνεργαστεί με το Σχολείο. 

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και 

εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, σε χρόνο μη διδακτικής 

εργασίας. Για το λόγο αυτό ο/η εκπαιδευτικός ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής 

συνάντησης κι επικοινωνίας  

Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το 

σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Διεύθυνση 

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται την πρόοδο και τη διαγωγή των 

μαθητών/μαθητριών . 

• Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 

αδυναμίας προσέλευσης, οι έλεγχοι θα δίνονται μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία του γονέα - κηδεμόνα με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. 

• Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον/την δ/ντή/δ/ντρια ή τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης όπως 

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου 

Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων 

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις 

του σχολείου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε στην ενημερωμένη 

ιστοσελίδα του σχολείου. 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να 

νουθετεί παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει 

ενημερώνουν τον/την υπεύθυνο/νη εκπαιδευτικό της τάξης ή τον/την 

διευθυντή/ντρια.  

Κανείς ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο 

προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια. Οι γονείς - κηδεμόνες που 

συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι αυτά 

εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν.   
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Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες 

συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του/της 

Διευθυντή/τριας. 

 

5.Β Διαζύγιο - διάσταση γονέων 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που έχει 

αναλάβει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του παιδιού να προσκομίσει στο σχολείο 

τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Φ. 7/517/127893/Γ1/13-10-

2010) «Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι 

και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους», το  σχολείο δεν είναι ο 

ρυθμιστής των διαφορών μεταξύ διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων των 

μαθητών του.  

Το παιδί έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί και να συναντά το γονέα που δεν έχει 

την επιμέλεια εντός του χώρου του σχολείου αρκεί να μην εμποδίζεται κατ’ αυτό 

τον τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία ή να μη διατρέχει κίνδυνο η σωματική και 

πνευματική ακεραιότητά του. Το σχολείο σέβεται καταρχήν τις δικαστικές 

αποφάσεις και τους όρους που αυτές θέτουν για τις συναντήσεις παιδιού-γονέα. 

Παράλληλα ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα 

έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του από το 

σχολείο. Ακόμη, το παιδί πρέπει να παραλαμβάνεται από το σχολείο από 

πρόσωπο που ορίζει ο γονέας με την επιμέλεια. 

Προστασία Προσωπικών ∆εδομένων 

Η προστασία δεδομένων της προσωπικής ζωής των μαθητών/τριών και των 

γονέων-κηδεμόνων τους, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο τηρείται με πιστότητα 

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 «για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εγγραφή δηλώνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς η 

συγκατάθεση με την οποία δίνουν την άδεια ανάρτησης φωτογραφικού υλικού ή 

βίντεο μαθητών στα έντυπα ή στην ιστοσελίδα τού Σχολείου. Επίσης κατά την 

έναρξη τού διδακτικού έτους συμπληρώνεται από τους γονείς έντυπο 

συγκατάθεσης στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση των μαθητών µε 

μεταφορικό µέσο για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και 

δραστηριότητες. 
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6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Εν́ας 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 αιθουσων́, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, 

της σχολικής περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο 

είναι δυνατον́ να καλλιεργηθεί ολόπλευρα η προσωπικότητα του μαθητή/της 

μαθήτριας.. 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 δημόσιας περιουσίας. Ο/ 

μαθητής/η μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται 

για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον/την 

κηδεμόνα του. 

Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας είναι 

σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και τα απορρέοντα εξ αυτής. Αν από το 

νόμο ή την εμπειρία εφαρμογής του προκύψει ανάγκη επανεξέτασής του, το 

σχολείο είναι υποχρεωμένο να προβεί στην τροποποίησή του. Ο παρών 

κανονισμός ισχύει από τη στιγμή που εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης,  

τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και στη συνέχεια δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 


