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Ιστορικά Στοιχεία 

Το σχολείο µας βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (δίπλα στο µουσείο της 
Ακρόπολης). Χτίστηκε το 1931 και ξεχωρίζει για τον σχεδιασµό του από τον 
Πάτροκλο Καραντινό, τον αρχιτέκτονα που εισήγαγε στην ελληνική αρχιτεκτονική το 
ρεύµα του µοντερνισµού. Στεγάζεται σε δύο κτήρια µε κεντρική είσοδο από την οδό 
Καλλισπέρη. Το 2002 το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού συµπεριέλαβε το σχολείο µας στα 30 κτήρια τα οποία 
προβάλλουν την Πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης των Αθηνών. 

Η φιλοσοφία µας 

Το όραµα που διέπει τη φιλοσοφία του σχολείου µας είναι η συνειδητοποίηση και 
ανάπτυξη απ’ όλους τους µαθητές κάθε πλευράς των δυνατοτήτων τους: 
ψυχοσωµατικών, διανοητικών, κοινωνικών έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωµένοι 
και υπεύθυνοι πολίτες του 21ου αιώνα. Η ανάπτυξη της µοναδικότητας του κάθε 
µαθητή γίνεται µέσα από την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν», την συµµετοχή 
και την εµπιστοσύνη σε ένα κοινό σύστηµα αξιών. Βλέπουµε το σχολείο σαν έναν 
ζωντανό οργανισµό µάθησης ο οποίος εξελίσσεται γύρω από τους ακόλουθους 
άξονες: 

α. Κοινό όραµα που επικεντρώνεται στη συµµετοχή στη µάθηση από όλους τους 
µαθητές 

β. Όλοι οι εµπλεκόµενοι (Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, Σύλλογος διδασκόντων 
και µαθητές) αλλά και συνεργαζόµενοι φορείς (Δήµος, Πανεπιστήµια κ.ά.) 
συνεισφέρουν στο όραµα του σχολείου 

γ. Διαρκής αξιοποίηση των ευκαιριών µάθησης 

δ. Έµφαση στη συµµετοχική / οµαδική µάθηση και συνεργασία 

ε. Καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και εξερεύνησης 

στ. Ανάπτυξη συστηµάτων και δικτύων συλλογής και ανταλλαγής γνώσεων και 
µάθησης 

ζ. Μάθηση µαζί και από το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου 

η. Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για µάθηση και ανακάλυψη 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

I. Προσέλευση - Αποχώρηση µαθητών 

Η έγκαιρη πρωινή προσέλευση αλλά και αποχώρηση των µαθητριών/µαθητών, 
αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου και την 
ασφάλεια των παιδιών. Η τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης 
αποτελεί βασική υποχρέωση παιδιών και γονέων. 
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II. Σχολικοί Χώροι  
 

• Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασµός του σχολικού χώρου. Η αγάπη και ο 
σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον, στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου και 
την περιουσία των άλλων αποτελούν βασικές υποχρεώσεις των µαθητών. Για 
το λόγο αυτό φροντίζουµε όλοι µαζί να διατηρούµε τους χώρους καθαρούς, δε 
γράφουµε στα θρανία και τους τοίχους, και δεν προκαλούµε φθορές στα 
έπιπλα και το εποπτικό υλικό. Κάθε ένας από εµάς είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει. 

• Με τον ίδιο τρόπο οι µαθητές φροντίζουν για την τάξη και την καλαισθησία 
των σχολικών αιθουσών, γιατί είναι ο ιδιαίτερος χώρος τους, όπου 
παραµένουν και εργάζονται πολλές ώρες. 

• Το σχολείο φροντίζει να διατηρούνται καθαροί για λόγους υγιεινής όλοι οι 
βοηθητικοί χώροι του σχολείου, διάδροµοι, τουαλέτες, κλπ. Οι µαθητές 
σέβονται τις προσπάθειες του σχολείου και συµβάλλουν στη διατήρηση των 
χώρων αυτών καθαρών. 

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείµµατα κατά την είσοδο και έξοδο των 
µαθητών για την πρόληψη ατυχηµάτων. Για την ασφάλειά τους όλοι οι 
µαθητές παίζουν και κινούνται στους υποδεικνυόµενους από το σχολείο 
χώρους. 

• Η έξοδος των µαθητών από το χώρο του Σχολείου κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του δεν επιτρέπεται. 
 
III. Ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, έντυπα 

 
• Στο σχολικό χώρο φέρνουµε έντυπα, περιοδικά και κάθε είδους υλικό που 

σχετίζεται µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Αποφεύγουµε να φέρνουµε στο 
σχολείο είδη αξίας, περιττά χρήµατα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και 
εικόνας, κινητά, ηλεκτρονικά παιχνίδια, επικίνδυνα αντικείµενα και αντικείµενα 
(αιχµηρά, εύφλεκτα φάρµακα κ.λ.π.) που η χρήση τους µπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τη δική µας και των συµµαθητών µας. 
Hλεκτρονικές συσκευές (tablets) χρησιµοποιούνται µόνο κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος όποτε κρίνει απαραίτητο ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός και µόνο 
µε τη συγκατάθεση και επίβλεψή του/της. 
 
IV. Σχολική εργασία – Βιβλία 

 
• Οι µαθητές παρακολουθούν και συµµετέχουν ενεργά στην καθηµερινή 

διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το µάθηµα σεβόµενοι το δικαίωµα 
των συµµαθητών τους για µάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του 
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µαθήµατος φέρνουν µαζί τους καθηµερινά τα απαραίτητα βιβλία και µόνο ό,τι 
χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.  

• Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι αυτή είναι σχεδιασµένη από 
τον εκπαιδευτικό της τάξης σύµφωνα µε τις ανάγκες και το επίπεδο του 
µαθητή και αποτελεί επανάληψη, συµπλήρωµα ή προέκταση της εργασίας 
στην τάξη. Υπάρχει πρόβλεψη και φροντίδα να µην υπερβαίνει τις 
δυνατότητες του µαθητή και να µπορεί να γίνει από τον ίδιο µέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα ανάλογο της τάξης και της ηλικίας του. Για να το λόγο αυτό 
η εργασία θα ωφελήσει τον µαθητή αν εκτελεστεί από τον ίδιο χωρίς 
παρέµβαση των γονέων/κηδεµόνων πέρα από κάποια επίβλεψη, ενθάρρυνση 
και καθοδήγηση. 
 
V. Διάλειµµα 

Την ώρα του διαλείµµατος τα παιδιά ξεκουράζονται, παίζουν και αλληλοεπιδρούν. Σε 
περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος απευθύνονται στους/στις 
εφηµερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικούς που επιτηρούν τον προαύλιο χώρο. Ο 
Σύλλογος Διδασκόντων ανάλογα µε τις παρατηρήσεις που κάνει για τις τυχόν 
δυσλειτουργίες στα διαλείµµατα, παίρνει αποφάσεις και µέτρα που κρίνει ότι θα 
διευκολύνουν το παιχνίδι αλλά και το καλό κλίµα ανάµεσα στα παιδιά.    
 

VI.  Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
προγραµµατίζονται ανά τρίµηνο, µε γνώµονα την ηλικία, τα διαφορετικά γνωστικά 
αντικείµενα κάθε τάξης, την υλοποίηση τυχόν εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την 
επικαιρότητα κλπ. 

Οι µαθητές/τριες οφείλουν να συµµετέχουν σε αυτές, να τηρούν τους 
ενδεδειγµένους κανόνες συµπεριφοράς σύµφωνα µε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών 
κατά την µετακίνηση, να δείχνουν σεβασµό στον χώρο που επισκέπτονται, αλλά και 
τους εµψυχωτές/τριες –υπεύθυνους/ες των εκάστοτε εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
 Σε περίπτωση επανειληµµένης µη τήρησης των κανόνων, ενηµερώνεται ο 
γονέας-κηδεµόνας και από κοινού ορίζονται επανορθωτικές ενέργειες. 
 

VII. Συµπεριφορά – Δικαιώµατα – Υποχρεώσεις – Γενικοί Κανόνες 

Βασική αποστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η πνευµατική καλλιέργεια και η 
σωστή αγωγή των µαθητών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την εύρυθµη 
λειτουργία της σχολικής κοινότητας σε κάθε τάξη οι µαθητές µαζί µε τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό συζητούν, συναποφασίζουν και καθιερώνουν κάποιους κανόνες ή 
συµβόλαια της τάξης τα οποία πηγάζουν από τα δικαιώµατα κάθε παιδιού στο 
σχολείο τα οποία σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Εκπαίδευσης Επίλυσης 
Συγκρούσεων είναι σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: 
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• Να είµαι ευτυχισµένη/ος και να µε καταλαβαίνουν οι άλλοι στο σχολείο 
µου: αυτό σηµαίνει ότι κανείς δεν µπορεί να γελάει µαζί µου ή να µε 
πληγώνει. 

• Να είµαι ο εαυτός µου στο σχολείο: αυτό σηµαίνει ότι κανείς δεν µπορεί να 
µου φερθεί άδικα λόγω της εµφάνισής µου, του φύλου µου ή της ηλικίας 
µου. 

• Έχω δικαίωµα να είµαι ασφαλής στο σχολείο µου: αυτό σηµαίνει ότι 
κανείς δεν θα µε χτυπήσει, κλωτσήσει, σπρώξει, τσιµπήσει, απειλήσει, ή 
πληγώσει. 

• Έχω δικαίωµα να πιστεύω ότι τα προσωπικά µου αντικείµενα θα είναι 
ασφαλή στο σχολείο. 

• Έχω δικαίωµα να µε ακούν και να ακούγοµαι στο σχολείο. Αυτό σηµαίνει 
ότι κανείς δεν θα φωνάξει ή θα κάνει φασαρία για να µε διακόψει. 

• Έχω δικαίωµα να γνωρίσω τον εαυτό µου στο σχολείο. Αυτό σηµαίνει ότι 
µπορώ να πω την γνώµη µου ή τα συναισθήµατά µου ελεύθερα. 

• Δικαιούµαι να απολαµβάνω όλα τα παραπάνω δικαιώµατα εφόσον 
και εγώ τηρώ τις υποχρεώσεις µου. 
 

Οι υποχρεώσεις πηγάζουν από τα δικαιώµατα που κάθε παιδί αναντίρρητα έχει. 
Κάθε παράβαση των παραπάνω δικαιωµάτων συνιστά παράπτωµα. Το σχολείο µας 
υιοθετεί την πρακτική της επανορθωτικής συµπεριφοράς και όχι της τιµωρίας. Σε 
περίπτωση απρεπούς συµπεριφοράς ο µαθητής ή η µαθήτρια µαζί µε τον 
εκπαιδευτικό συζητούν και συναποφασίζουν για τον τρόπο επανόρθωσης µε στόχο 
όλα τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή και ευτυχισµένα στο σχολικό περιβάλλον. 

Επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, ενηµερώνονται οι γονείς/κηδεµόνες ή/και 
καλούνται σε σχετική συνάντηση.  

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σύλλογος Διδασκόντων µπορεί να υλοποιήσει 
προγράµµατα παρέµβασης σε επίπεδο τάξεων σε συνεργασία µε ειδικούς και άλλους 
αρµόδιους φορείς πρόληψης.  

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 
I. Παιδαγωγικός ρόλος 

Το σχολείο µας φροντίζει και ενισχύει την υπευθυνότητα, δηµιουργικότητα και 
ελευθερία του εκπαιδευτικού ώστε να διατηρεί την προσωπικότητά του/της και να 
ασκεί µε πληρότητα τον ρόλο του/της. Οι εκπαιδευτικοί: 
 

• αντιµετωπίζουν το κάθε παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα µε διαφορετική 
αφετηρία και ανάγκες και προωθούν µε αντίστοιχο τρόπο την µαθησιακή και 
ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή των 
µαθητών/τριών στη διαδικασία της µάθησης καθώς και την ανάληψη 
προσωπικής ευθύνης. Καλλιεργούν κλίµα συµµετοχικότητας, δηµοκρατίας 
και ενεργού συµµετοχής στη µάθηση και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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• επιδιώκουν όλοι οι µαθητές/τριες να αισθάνονται ασφάλεια και ηρεµία στο 
χώρο του σχολείου. Επιλύουν τις διαφορές µε διάλογο και σεβασµό στην 
προσωπικότητα των µαθητών/τριών και εξηγούν στα παιδιά το ζήτηµα της 
επιβολής συνεπειών ανάλογων των παραπτωµάτων και τους τρόπους 
επανορθωτικής συµπεριφοράς.  

• Σε κάθε στάδιο της µαθησιακής διαδικασίας αξιολογούν διαµορφωτικά µε 
παιδαγωγικά κριτήρια το σύνολο της προσπάθειας των παιδιών, 
λαµβάνοντας τυχόν συναισθηµατικές, ψυχολογικές, µαθησιακές δυσκολίες, 
την πολιτισµική ταυτότητα των παιδιών ή άλλες κοινωνικές ή οικογενειακές 
ιδιαιτερότητες. 
 

II. Οργανωτικός ρόλος 
 

• Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται µεταξύ τους, διατυπώνουν ιδέες 
και απόψεις µε επιχειρήµατα, συµβάλλουν στη δηµοκρατική λειτουργία του 
Συλλόγου Διδασκόντων και στη διαµόρφωση µιας κουλτούρας 
συλλογικότητας και συνευθύνης.  

• Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην ίδια τάξη (ΠΕ 70 και ειδικότητες) 
συνεργάζονται µε τον/την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, τον/τη σχολική 
ψυχολόγο, τον νοσηλευτή, τον Υποδιευθυντή και τη Διευθύντρια προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν από κοινού παιδαγωγικά ή άλλα τρέχοντα επίκαιρα 
ζητήµατα (π.χ. αντιµετώπιση πανδηµίας) που απαιτούν στοχευµένες 
παρεµβάσεις 

• Η κατανοµή των τάξεων γίνεται µε κριτήρια που διαµορφώνει ο Σύλλογος 
Διδασκόντων και γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου και το 
συµφέρον των παιδιών.  
 

III. Υπευθυνότητες 
 

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτικών, περιγράφονται από την 
αντίστοιχη εκπαιδευτική νοµοθεσία. Οι εκπαιδευτικοί: 

• είναι υπεύθυνοι/ες για την ασφάλεια των µαθητών/τριών κατά τη 
διάρκεια της παραµονής τους στο σχολείο και κατά την 
πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

• τηρούν εχεµύθεια σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων, στις συζητήσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε τη σχολική 
επίδοση και τη συµπεριφορά των µαθητών/τριών, στη βαθµολογία, 
και γενικά, σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σχολείο. 

• Eνηµερώνουν συστηµατικά και προγραµµατισµένα τους γονείς και 
κηδεµόνες των µαθητών/τριών 1) κάθε µήνα σε συγκεκριµένη ώρα 
και ηµέρα που ανακοινώνεται και βρίσκεται αναρτηµένη στην 
ιστοσελίδα του σχολείου 2) τρεις φορές στη διάρκεια του σχολικού 
έτους και όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, όπου οι 
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εκπαιδευτικοί δέχονται τους γονείς – κηδεµόνες, τους ενηµερώνουν 
λεπτοµερώς και υπεύθυνα για την πρόοδο του µαθητή/τριας και τους 
δίνουν τον Έλεγχο Προόδου.  Σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει 
πάντοτε η δυνατότητα ενηµέρωσης, έπειτα από τηλεφωνική 
επικοινωνία.  
 

 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
 

I. Διαχειριστικά θέµατα 

 Οι γονείς/κηδεµόνες έχουν την υποχρέωση να εγγράψουν τον/την 
µαθητή/τρια στο σχολείο, να προσκοµίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να 
επικοινωνούν για διοικητικά θέµατα µε τον/την Διευθυντή/ ντρια, να διατηρούν επαφή 
µε τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Επίσης, έχουν την ευθύνη της τακτικής φοίτησης 
και της έγκαιρης προσέλευσης-αποχώρησης στο σχολείο.  

Με σκοπό την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία είναι απαραίτητο να 
µελετούν τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του σχολείου,  να ανταποκρίνονται µε 
συνέπεια στις χρονικές προθεσµίες, να συµµετέχουν στις κοινές παιδαγωγικές 
συναντήσεις γονέων -κηδεµόνων και εκπαιδευτικού προσωπικού και να 
ενηµερώνονται για το παιδαγωγικό έργο, τη διδακτική στοχοθεσία και τη γενικότερη 
πολιτική και στάση του σχολείου. 

Είναι σηµαντικό, οι γονείς-κηδεµόνες να παρακολουθούν τη σχολική επίδοση, 
την προσωπική εξέλιξη του παιδιού τους και να ενηµερώνουν υπεύθυνα το σχολείο 
για όλα τα θέµατα που αφορούν το παιδί τους και επηρεάζουν τη συµπεριφορά του 
στο σχολείο, όπως και να συµµετέχουν στις καθορισµένες συναντήσεις µε το πέρας 
του Α’ και του Β’ διδακτικού τριµήνου για την επίδοση των µαθητικών Ελέγχων 
Προόδου (βαθµών) και την ενηµέρωση για την εν γένει επίδοση, πρόοδο και διαγωγή 
των παιδιών.  

Επίσης, έχουν δικαίωµα να ενηµερώνονται λεπτοµερώς και κατ’ ιδίαν για 
οτιδήποτε αφορά το παιδί τους τις προκαθορισµένες ηµέρες και ώρες κάθε 
εκπαιδευτικού ή όταν υπάρχει ανάγκη να ορίζεται προσωπική συνάντηση κατόπιν 
συνεννόησης. 

 
II. Θέµατα συνεργασίας 
Η καλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την οµαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, µε σεβασµό στους 
κανόνες και τις αξίες της σχολική ζωής (αλληλεγγύη, αποδοχή της διαφορετικότητας, 
ευγένεια) 
 Οι γονείς/κηδεµόνες ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στην ανάληψη της 
προσωπικής τους ευθύνης τόσο σε θέµατα διαγωγής όσο και στην οργάνωση της 
µελέτης και σχολικής προετοιµασίας, προκειµένου να συνειδητοποιήσουν ότι οι 
πράξεις ή οι παραλείψεις τους έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες 
πρέπει τα ίδια τα παιδιά να αναλαµβάνουν.  
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Οι γονείς/κηδεµόνες υπενθυµίζουν τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής 
που τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν για τον εαυτό τους, αλλά και τους 
κοινόχρηστους χώρους του σχολείου. Φροντίζουν για τα ατοµικά είδη των παιδιών 
τους και τα αναζητούν έγκαιρα. 

Οι γονείς/κηδεµόνες σέβονται και ενθαρρύνουν την αυτονοµία των παιδιών 
στον σχολικό χώρο και χρόνο. Ως εκ τούτου δεν ενθαρρύνεται η εµπλοκή των 
γονέων - κηδεµόνων στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής ή η παρουσία τους σε 
χώρους συνδεόµενους µε τις αίθουσες διδασκαλίας ή το προαύλιο χωρίς άδεια, 
καθώς αυτό διαταράσσει τη σχολική καθηµερινότητα. Για έκτακτα περιστατικά ή 
ραντεβού οι γονείς/κηδεµόνες απευθύνονται στα προβλεπόµενα τηλέφωνα και 
πρόσωπα. 

Oι γονείς/κηδεµόνες συνεργάζονται µε όλους τους εµπλεκόµενους µε την τάξη 
του παιδιού τους εκπαιδευτικούς και απευθύνονται πρωτίστως στον/την υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό της τάξης για κάθε ειδικότερο πρόβληµα που τους/τις απασχολεί σε 
σχέση µε τη λειτουργία του σχολείου, την επίδοση και διαγωγή του παιδιού τους κλπ. 
Ο/Η υπεύθυνος /η δάσκαλος/α της τάξης κατά περίπτωση αξιολογεί τα θέµατα και 
ενηµερώνει ανάλογα τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να υπάρχει από κοινού 
αντιµετώπιση και να επιδιωχτεί η συνδροµή του ειδικού παιδαγωγού, του/της 
σχολικής ψυχολόγου ή άλλων µελών του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Οι γονείς/κηδεµόνες είναι καλό να γνωστοποιούν στον/στη δάσκαλο/α της 
τάξης κάθε ιδιαιτερότητα ή δυσκολία που αντιµετωπίζει ο/η µαθητής/τρια ή ακόµη και 
κάθε πρόσφατη αλλαγή στη σωµατική και ψυχική υγεία του παιδιού τους. Ο 
εκπαιδευτικός λειτουργεί µε διακριτικότητα σεβόµενος τη σπουδαιότητα της 
πληροφορίας και το σχολείο διασφαλίζει το απόρρητο κάθε προσωπικού δεδοµένου. 

Κάθε φορά που ανακύπτει ένα σοβαρό θέµα που σχετίζεται µε έναν/µία 
συγκεκριµένο/η µαθητή/τρια και προβληµατίζει τον Σύλλογο Διδασκόντων, 
ενηµερώνεται άµεσα και διακριτικά ο/η γονέας-κηδεµόνας, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
µε τη σειρά του να συνεργαστεί µε το σχολείο και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να στηρίξει τον/την µαθητή/τρια και να βοηθήσει το σχολείο 
στον παιδαγωγικό του ρόλο. 

Η επίλυση πιθανών διαφορών και συγκρούσεων µεταξύ των παιδιών που 
έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα στον χώρο του σχολείου ή σε προγραµµατισµένη 
έξοδο ή εκδροµή, είναι αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών και των ίδιων των 
εµπλεκόµενων παιδιών και όχι των γονιών τους. Όταν οι γονείς παρεµβαίνουν µε 
σκοπό να «συνετίσουν» τον/την άλλο/η µαθητή /τρια, προκύπτουν αντιπαλότητες µε 
τους άλλους γονείς ή τους συµµαθητές/τριες του παιδιού τους και διαταράσσεται το 
κλίµα ασφάλειας και το πνεύµα συνύπαρξης που προσπαθεί να καλλιεργήσει το 
σχολείο. 

Όλοι οι γονείς µπορούν να επικοινωνούν τις ιδέες τους για την ευηµερία του 
σχολείου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων που τους εκπροσωπεί. Μέληµα του 
σχολείου είναι η αγαστή συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων για την 
εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας και την προαγωγή του σχολικού έργου. 
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Η επικοινωνία µεταξύ γονέων/κηδεµόνων και εκπαιδευτικών είναι σηµαντικό 
να διέπεται από σεβασµό, εµπιστοσύνη και ευγένεια, γεγονός που συµβάλλει στο 
αίσθηµα της ασφάλειας και της απρόσκοπτης ένταξης του/της µαθητή/τριας στο 
σχολείο. Δεν επιτρέπεται η ηχογράφηση ή µε οποιοδήποτε µέσο 
καταγραφή/αναπαραγωγή της συνοµιλίας µεταξύ των γονέων/κηδεµόνων και των 
εργαζοµένων του σχολείου. 

Όλα τα παραπάνω, διασφαλίζουν τα δικαιώµατα παιδιών και γονέων και 
ενισχύουν τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, δηµιουργώντας κλίµα αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης και συλλογικότητας. 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ΕΚΔΡΟΜΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΝΤΥΠΑ 

Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς/κηδεµόνες υπογράφουν ειδικό έντυπο 
συγκατάθεσης για τις µετακινήσεις του παιδιού τους εκτός σχολείου και τη συµµετοχή 
του σε προγράµµατα, επισκέψεις, σχολικούς περίπατους και εκδροµές. Ανά τρίµηνο 
επικαιροποιείται η λίστα των προγραµµατισµένων επισκέψεων. 

Κατά την εγγραφή ενός παιδιού οι γονείς/κηδεµόνες, αφού πρώτα 
ενηµερωθούν για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων, 
υπογράφουν ειδικό έντυπο συγκατάθεσης για τη διαχείριση των προσωπικών 
δεδοµένων, τόσο των ίδιων (π.χ. e-mail επικοινωνίας), όσο και των παιδιών τους 
(π.χ. χρήση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του σχολείου). 

 
Στην αρχή της Α΄ και Δ΄ Δηµοτικού οι γονείς κηδεµόνες φροντίζουν για την 

συµπλήρωση και έγκαιρη κατάθεση του Ατοµικού Δελτίου Υγείας Μαθητών (Α.Δ.Υ.Μ) 
για τη συµµετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες. 

 
Από το σχολικό έτος 2022-2023 όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται 

αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Οι γονείς/κηδεµόνες έχουν την ευθύνη να ενηµερώνουν τον/την δάσκαλο/α 
της τάξης για την απουσία του παιδιού τους που οφείλεται σε µεταδοτική ασθένεια ή 
διαρκεί περισσότερο από τρεις ηµέρες. 

Σε περίπτωση µεταδοτικής ασθένειας οι γονείς/κηδεµόνες έχουν την 
υποχρέωση να ειδοποιούν αµέσως το σχολείο προκειµένου να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα-ειδικές προφυλάξεις. Το παιδί επιστρέφει στο σχολείο, όταν η 
ασθένεια επιβεβαιωµένα δεν µεταδίδεται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του/της παιδίατρου 
που το παρακολουθεί. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΑΦΙΞΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η σωστή οργάνωση της άφιξης και αποχώρησης των παιδιών έχει µεγάλη 
σηµασία τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για λόγους κανονικής ροής του 
σχολικού προγράµµατος. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο και φεύγουν από αυτό τις 
προκαθορισµένες ώρες. Οι γονείς/κηδεµόνες φέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σχολείο, 
τα συνοδεύουν έως την είσοδο και τα παραλαµβάνουν µετά τη λήξη του 
προγράµµατος. Οι γονείς/κηδεµόνες δηλώνουν στη διεύθυνση, στην αρχή του 
σχολικού έτους, τα ονόµατα των ενηλίκων οι οποίοι/ες παραλαµβάνουν τα παιδιά 
από το σχολείο. Οι εφηµερεύοντες έχουν τη δυνατότητα να µην παραδώσουν ένα 
παιδί σε περίπτωση µη ειδοποίησης από τους γονείς/κηδεµόνες για την αλλαγή 
προσώπου ή αµφιβολίας για το πρόσωπο που ζητά να παραλάβει το παιδί. 
 Οι γονείς/κηδεµόνες έχουν την ευθύνη να ενηµερώσουν τη διεύθυνση ή 
τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό: 

• σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής στην ώρα ή/και στον τρόπο αποχώρησης 
του παιδιού 

• σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που το παραλαµβάνει. 
 
Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών. Σε έκτακτες 

περιπτώσεις (π.χ. έντονη βροχόπτωση την ώρα αποχώρησης των παιδιών) 
εφαρµόζεται ειδικό σχέδιο αποχώρησης. Σύµφωνα µε αυτό, οι 
γονείς/κηδεµόνες/συνοδοί µπορούν να παραλαµβάνουν τα παιδιά από το σχολικό 
κτίριο.  

Για την προστασία από σεισµούς και άλλα επικίνδυνα έκτακτα φυσικά 
φαινόµενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνηµονίου Ενεργειών και 
πραγµατοποιούνται  ασκήσεις ετοιµότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο 
Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία µε τον 
Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες που 
προβλέπονται για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού 
χώρου. Επίσης ενηµερώνουν τους µαθητές/τριες για τους βασικούς κανόνες και 
τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινοµένων αυτών. 

Σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης του σχολείου (σεισµός, πυρκαγιά) ως 
τόπος συγκέντρωσης έχει οριστεί το παράλληλο µε το σχολείο τµήµα της οδού 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου. 
 
ΧΑΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Τα ρούχα και τα αντικείµενα που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο (π.χ. 
πλαστικά δοχεία φαγητού, κασετίνες, πάνινες τσάντες, παγούρια, εξωσχολικά βιβλία 
κ.α.) πρέπει να έχουν σηµειωµένο το ονοµατεπώνυµό τους µε ειδικό ανεξίτηλο 
µαρκαδόρο ή ετικέτα, προκειµένου να διευκολύνεται η ανεύρεσή τους από τα παιδιά 
ή τους γονείς/κηδεµόνες. Χαµένα ρούχα και άλλα αντικείµενα χωρίς σηµειωµένο το 
όνοµα του παιδιού που δεν θα αναζητηθούν για εύλογο διάστηµα παραδίδονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. 
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Η τήρηση των κανόνων που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό 
κανονισµό της σχολικής µονάδας από όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας, 
διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας. Τροποποίηση του 
κανονισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Ο εγκεκριµένος Κανονισµός αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
 


