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Τ α Εκπαιδευτήρια Μπουγά είναι ένα 
σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
ιδρύθηκε το 1992 και έχουμε τη χαρά να 
μετρά ήδη 3 δεκαετίες, κατά τις οποίες 

προάγει τη νέα αντίληψη για την παιδεία του μέλλοντος.
Όραμά μας, η εκπαίδευση ως απελευθερωτική 

διαδικασία που αναπτύσσει ολόπλευρα και ολοκληρώνει 
την προσωπικότητα του παιδιού προκειμένου να αναδειχθεί 
σε ενήλικα με αξίες και ιδανικά, που νοιάζεται για τον 
συνάνθρωπό του, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος μας, οι μαθητές του σήμερα,  να έχουν όλα 
τα εφόδια που θα τους είναι απαραίτητα ως  πολίτες του 
κόσμου αύριο. 

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα, η ευελιξία στον 
καθορισμό του προγράμματος σπουδών και η καινοτομία 
στην διδακτική προσέγγιση. 

Σταθερή επιλογή μας, η δια βίου εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών μας, ώστε να αναδεικνύονται σε 
συνοδοιπόρους των μαθητών στο ταξίδι για την κατάκτηση 
δεξιοτήτων που θα τους συντροφεύουν πολύ μετά το πέρας 
της σχολικής τους  ζωής.

Διδάσκουμε με το παράδειγμά μας. Είμαστε ένα σχολείο 
ανοιχτό στην κοινωνία, με ενεργή παρουσία στα κοινά, ένα 
σχολείο που με όλες του τις δυνάμεις στηρίζει την πρόοδο 
και την προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Τον κόσμο 
που θα ζήσουν τα παιδιά μας!

Φιλικά,
Φώτης Μπουγάς
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Αγαπητοί γονείς,

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε.
Ίσως, κάποιοι γονείς να είστε αγχωμένοι,  προκειμένου το παιδί σας να 

είναι καλός μαθητής.
Σας παρακαλώ, όμως, θυμηθείτε, ότι ανάμεσα στους μαθητές που θα 

κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, υπάρχει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος 
δεν νοιάζεται ιδιαίτερα για τη Λογοτεχνία… Υπάρχει ένας μουσικός, του 
οποίου οι βαθμοί στη Φυσική δεν θα έχουν ποτέ καμία σημασία… Υπάρχει 
ένας αθλητής, του οποίου η καλή σωματική κατάσταση είναι πιο σημαντική 
από τις γνώσεις του στη Γλώσσα…

Αν το παιδί σας φέρει υψηλούς βαθμούς στο τρίμηνο, αυτό θα είναι 
σπουδαίο!

Αν δεν τα καταφέρει, όμως… Πείτε του, ότι ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, είναι απλά 
βαθμοί! 

Τα παιδιά σας είναι φτιαγμένα για πολύ σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή 
τους, από ένα βαθμό διαγωνίσματος.

Σας παρακαλώ, κάντε το αυτό και, αφού το κάνετε, παρακολουθήστε 
πώς το παιδί σας θα κατακτήσει τον κόσμο. Ένα διαγώνισμα ή ένας χαμηλός 
βαθμός δεν μπορούν να στερήσουν από το παιδί σας τα όνειρα και τα ταλέντα 
του.

Και, σας παρακαλώ, μην πιστέψετε ποτέ, ότι οι επιχειρηματίες και οι 
γιατροί είναι οι μόνοι ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε μια καλή και 
δημιουργική χρονιά. 

Με θερμούς χαιρετισμούς, 
Η  Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                  Ιωάννα Μπουγά
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Στο πλαίσιο καλής συνεργασίας και παροχής ποιοτικής παιδείας, 
δημιουργήσαμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού 
με  στόχο την καλύτερη ενημέρωση  για τις βασικές αρχές οργάνωσης και 
λειτουργίας του σχολείου μας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε από την Εκπαιδευτική  
μας ομάδα και επιδιώκει κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες) να αντιληφθεί 
καλύτερα το ρόλο του στη σχολική ζωή.

Στόχος μας είναι η ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών μας, σε γνωστικό, συναισθηματικό και 
ψυχοκινητικό επίπεδο, όπως επίσης και δημιουργία ιδανικών συνθηκών 
σχολικής φοίτησης, έτσι ώστε η κάθε σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, 
μοναδική και να θεμελιώνεται σε στέρεες βάσεις.

Για όλα αυτά χρειάζεται απαραίτητα η συνεργασία και συνδρομή όλων 
των εμπλεκόμενων μερών (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) οι οποίοι πρέπει 
να είναι ενήμεροι, να εφαρμόζουν και να σέβονται τους κανόνες της σχολικής 
καθημερινότητας που ζει το παιδί.

Με το έντυπο αυτό καθορίζεται ένας πρακτικός προσανατολισμός 
και διαγράφονται κάποιοι αναγκαίοι όροι για την καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου.

Σας παρακαλούμε να μελετήσετε το έντυπο και να τηρήσετε τις διαδικασίες 
που σας αφορούν. Η εγγραφή ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας στο σχολείο μας, 
απαιτεί την αποδοχή και εφαρμογή των κανόνων που ακολουθούν ώστε να 
εξασφαλιστεί η διαμόρφωση μιας ήρεμης, οργανωμένης και συνεργατικής 
σχολικής κοινότητας, προς όφελος των παιδιών μας. 



Σημείωμα Διεύθυνσης και Συλλόγου Διδασκόντων 

Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΊΣ

- Σχολικό διδακτικό έτος 
- Προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο 
- Είσοδος γονέων στον σχολικό χώρο
- Κατάθεση ατομικού Δελτίου Υγείας και υποβολή στοιχείων
- Εμφάνιση – παρουσία μαθητών
- Προσωπικά είδη
- Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
- Συμμετοχή μαθητών σε μορφωτικές – εκπαιδευτικές επισκέψεις
- Σχολικά λεωφορεία
- Αξιολόγηση
- Κυρώσεις – ποινές
- Επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς
- Γενικότεροι κανόνες συμπεριφοράς
- Απουσίες
- Σχολική νοσηλεύτρια
- Παιδοψυχολόγος
- Οικονομικές υποχρεώσεις γονέων

Β. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

- Στο σχολικό λεωφορείο
- Μετακίνηση με ιδιωτικό μέσο
- Προσέλευση – αναχώρηση από το σχολείο
- Είσοδος στην τάξη
- Το κλίμα της τάξης
- Γενικότερες οδηγίες
- Στα εργαστήρια και τις αίθουσες δραστηριοτήτων
- Στη βιβλιοθήκη
- Στις εκδηλώσεις του σχολείου και στις παρελάσεις
- Στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου
- Η συμπεριφορά μου στα διαλείμματα
- Στο σχόλασμα
- Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4
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Οι κανΟνες της ςχΟλικης ζωης πΟυ κρατατε ςτα χερια ςας να 
θυμαςτε Οτι ςτΟχΟ εχΟυν να διαφυλαξΟυν τα δικαιωματα και τις 

υπΟχρεωςεις Ολων μας και, Οπως Ολες Οι ςυλλΟγικες πρΟςπαθειες, δεν 
ειναι δυνατΟν να επιτυχΟυν χωρις τη δικη ςας ενεργΟ ςυμμετΟχη.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΊΚΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΊΚΗΣ ΖΩΗΣ

Α. Προς τους γονείς…

ΣΧΟΛΊΚΟ ΔΊΔΑΚΤΊΚΟ ΕΤΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το διδακτικό έτος αρχίζει την 12η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου 

έτους. (σημ. Η έναρξη και η λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται κάθε χρονιά από 
τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς με 
την έναρξη του διδακτικού έτους με σχετικό ηλεκτρονικό σημείωμα και παράλληλα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου).

ΑΡΓΊΕΣ
Το Δημοτικό δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες του κράτους:
28η Οκτωβρίου
Χριστούγεννα (15 ημέρες)
Υπαπαντή του Σωτήρος (2 Φεβρουαρίου)
Καθαρά Δευτέρα
25η Μαρτίου
Πάσχα (15 ημέρες)
Πρωτομαγιά
Αγίου Πνεύματος  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΊ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
• Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού πρέπει να προσέρχονται ως τις 

8.10π.μ. το αργότερο. Η έγκαιρη και τακτική προσέλευση εξασφαλίζουν την εύρυθμη 
λειτουργία, την ηρεμία και το συμφέρον του μαθητή. Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων 
δημόσιας υγείας η είσοδος των γονέων στο κτίριο του Δημοτικού  δεν επιτρέπεται.

• Από τη στιγμή που θα χτυπήσει το πρωινό κουδούνι έναρξης των μαθημάτων 
οι μαθητές που προσέρχονται αργοπορημένοι εισέρχονται στο κτίριο και συνοδεύονται 
στην τάξη τους από υπεύθυνο εκπαιδευτικό που βρίσκεται στην είσοδο του Δημοτικού. 

• Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 15 λεπτών 
από την έναρξη του προγράμματος, γίνονται δεκτοί στην τάξη μόνον εφόσον ζητήσουν 
και πάρουν άδεια της Διεύθυνσης από τη Γραμματεία του Δημοτικού.

• Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο, για τυχόν απουσία του 
παιδιού τους, όπως επίσης και για τον λόγο της απουσίας του.

• Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο 
για σοβαρούς λόγους με ευθύνη του γονέα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 
τη Διεύθυνση της Βαθμίδας και το γραφείο κίνησης για τον τρόπο αποχώρησης του 
μαθητή/τριας.
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• Παραλαβή μαθητών που κινούνται με δικό τους μέσο: Οι γονείς 
ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που παραλαμβάνουν, μετά τη λήξη του 
προγράμματος, το παιδί τους θα πρέπει να έχουν ενημερώσει τη Διεύθυνση 
του σχολείου ή / και το Γραφείο Κίνησης για την ώρα παραλαβής του 
παιδιού. Η παραλαβή μαθητών από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα γίνεται 
μόνον ύστερα από ενημέρωση της Διεύθυνσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των μαθητών. 

ΕΊΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΊΚΟ ΧΩΡΟ
• Οι γονείς των μαθητών/τριών, ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που συνοδεύουν 

τα παιδιά στο σχολείο, μπορούν να συνοδεύουν τον μαθητή/τρια μέχρι την είσοδο 
του Δημοτικού, όπου υπάρχουν υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τα παιδιά 
στην τάξη τους. Η είσοδος των γονέων στους εσωτερικούς χώρους του Δημοτικού δεν 
επιτρέπεται καθ ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

• Οι γονείς αφού αφήσουν το παιδί τους στην είσοδο του Δημοτικού και βεβαιωθούν 
ότι το παιδί τους βρίσκεται στην ασφάλεια και την ευθύνη του σχολείου πρέπει να 
αποχωρούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός πολλών 
ατόμων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Καθυστερημένη αποχώρηση των γονέων – 
συνοδών δυσχεραίνει την ομαλή ροή του προγράμματος.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΟΜΊΚΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΊ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΊΧΕΊΩΝ 
• Στις Α΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν στο 

σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) με το οποίο επιτρέπεται η συμμετοχή 
του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και των απογευματινών αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Καθυστέρηση στην υποβολή του Ατομικού Δελτίου Υγείας συνεπάγεται 
τον προσωρινό αποκλεισμό του παιδιού από τις αθλητικές δραστηριότητες.   

• Οι γονείς της Α΄ Δημοτικού οφείλουν να προσκομίσουν το αργότερο μέχρις τις 
12/9, ημέρα έναρξης των μαθημάτων, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής του 
μαθητή στο σχολείο, γιατί χωρίς αυτά ο/η μαθητής/τρια δεν θεωρείται εγγεγραμμένος/η. 

• Οι μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως αυτός αναγράφεται στο Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή 
στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

• Για οποιαδήποτε αλλαγή προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων επικοινωνίας, ο 
γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το σχολείο. 

ΕΜΦΑΝΊΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
• Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, 

καθαριότητα και ευπρέπεια.
• Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται 

αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση 
ο μαθητής δε γίνεται δεκτός, εκτός και αν συντρέχει κάποιος λόγος, όπως 
ασθένεια ή αδιαθεσία.

• Για το μάθημα των εικαστικών οι μαθητές χρειάζονται ένα «παλιό» 
πουκάμισο, ώστε να προστατεύονται τα ρούχα τους και πλενόμενα παπούτσια (όχι 
π.χ. δερμάτινα)
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ΠΡΟΣΩΠΊΚΑ ΕΊΔΗ
• Οι μαθητές πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μόνο όσα χρειάζονται 

για τα μαθήματα και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ημέρας.
• Οι μαθητές δε θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντικείμενα που είναι 

προσβλητικά για το σχολικό περιβάλλον ή κοσμήματα που ειδικά για 
τα παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να αποδειχθούν και επικίνδυνα για την 
προσωπική ασφάλεια.

• Οι μαθητές δε θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μεγάλα χρηματικά ποσά 
(ισχύει μόνο για τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού που κάνουν χρήση του κυλικείου. Οι 
μαθητές των υπόλοιπων τάξεων δε χρειάζεται να έχουν καθόλου χρήματα μαζί τους) ή 
αντικείμενα μεγάλης αξίας. Το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. 

• Αν κάποιος μαθητής ξεχάσει ή χάσει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο στο 
σχολικό λεωφορείο ή στο σχολείο, απευθύνεται ευγενικά στη Γραμματεία του σχολείου 
ή τον εκπαιδευτικό του τμήματος την αμέσως επόμενη ημέρα και ο μαθητής το αναζητά 
την επόμενη ημέρα που θα έρθει στο σχολείο στα «ξεχασμένα».

• Είναι ευθύνη και υποχρέωση κάθε μαθητή η φύλαξη και η φροντίδα της σχολικής 
τσάντας και του προσωπικού του ρουχισμού. 

ΧΡΗΣΗ ΚΊΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΊ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
• Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, smart watch ή άλλων 

πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος 
και για όποιο χρονικό διάστημα (ακόμη και εκτός σχολικού ωραρίου) οι μαθητές 
βρίσκονται στους χώρους του Σχολείου  και την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλειά 
τους φέρουν εκπαιδευτικοί.

• Κατ’ εξαίρεση, και μετά από άδεια της Διεύθυνσης, επιτρέπεται η χρήση 
φωτογραφικών μηχανών από τους μαθητές προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικοί 
– παιδαγωγικοί σκοποί στο πλαίσιο της προβολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

- Σε περίπτωση που μαθητής προσέλθει στο σχολείο με κάποια από τις 
προαναφερθείσες συσκευές, αυτή θα αφαιρείται από το παιδί και θα παραλαμβάνεται 
από τον κηδεμόνα απευθείας από τη Διεύθυνση του Δημοτικού. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΩΤΊΚΕΣ – ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΕΣ 
ΕΠΊΣΚΕΨΕΊΣ 

• Η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδρομές που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
για τους μαθητές, καθώς θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του μαθήματος 
και προέκταση των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, είναι πολύ 
σημαντική η παρουσία και συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στις πολιτιστικές, 
αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις του σχολείου.

• Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από τον κηδεμόνα σε οποιαδήποτε δράση και η 
καταβολή του χρηματικού αντίτιμου, αν και όπου χρειάζεται, βοηθούν για την καλύτερη 
οργάνωση και τον καλύτερο προγραμματισμό του σχολείου.

8



ΣΧΟΛΊΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ
• Το Γραφείο Κίνησης ορίζει με ποιο σχολικό λεωφορείο θα 

μετακινείται προς και από το σχολείο ο κάθε μαθητής.
• Αλλαγή σε σχολικό λεωφορείο μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική 

ενημέρωση του Γραφείου Κίνησης από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του 
μαθητή το αργότερο έως τις 12 το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας.

• Μέσα στο σχολικό λεωφορείο, προέχει η τήρηση όλων των 
κανόνων ασφάλειας και οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να μένουν καθισμένοι στις 
θέσεις τους και να φοράνε πάντα ζώνη ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησης.

• Αποφεύγονται οι φωνές, οι θόρυβοι, οι χειρονομίες και γενικά οποιαδήποτε 
ενέργεια μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού από τον δρόμο και να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια όλων όσοι επιβαίνουν στο σχολικό λεωφορείο.

• Δεν επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα, τρόφιμα και αναψυκτικά στο σχολικό 
λεωφορείο.

• Οι μαθητές θα πρέπει να σέβονται τον χώρο και να μην αφήνουν σκουπίδια ή να 
προκαλούν φθορές.

• Οι μαθητές πρέπει να φέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια απέναντι στον οδηγό, 
στη συνοδό και στους συμμαθητές τους.

• Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις υποδείξεις του οδηγού και 
της συνοδού.

ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗ
• Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία διαδικασία μέσω της οποίας ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται τις δυνατότητές του, αλλά και τις αδυναμίες του ώστε, με τη βοήθεια του 
σχολείου,  να βελτιωθεί.

• Για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
συμμετοχή και συνολική παρουσία του μαθητή στην τάξη, προφορική εξέταση, διάφορες 
μορφές γραπτής αξιολόγησης, συνέπεια και απόδοση στις κατ’ οίκον εργασίες, στάση 
και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Στο τέλος του α΄ και β΄ τριμήνου οι μαθητές, εκτός από τον Έλεγχο Προόδου, 
λαμβάνουν και την Σχολική Έκθεση Προόδου (Περιγραφική Αξιολόγηση). Ο Έλεγχος 
Προόδου δεν αφορά τους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού οι οποίοι 
παραλαμβάνουν μόνο την Σχολική Έκθεση Προόδου (Περιγραφική Αξιολόγηση), ενώ 
επίσης μόνο στην Α΄ Δημοτικού δεν δίδεται Σχολική Έκθεση Προόδου κατά το α΄ 
τρίμηνο. 

ΚΥΡΩΣΕΊΣ – ΠΟΊΝΕΣ
• Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να 

προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο 
του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και 
για την διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς 
ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό 
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αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους για την 
αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

• Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη 
συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη 
μέτρων, τα οποία είναι: 

- προφορική παρατήρηση
- επίπληξη
-    στέρηση δικαιωμάτων π.χ. απομάκρυνση από δραστηριότητες
-  επικοινωνία με γονέα/κηδεμόνα και ενημέρωσή του για πρόωρη αποχώρηση του 

μαθητή/τριας από το σχολείο
- αποβολή από τα μαθήματα 
- αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
• Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της 

επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, 
επιβλέπεται σε χώρο που ορίζει το σχολείο με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του 
σχολείου και ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/κηδεμόνας.

ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΥΣ
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και υλοποιείται με ποικίλους τρόπους:
• Προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις γονέων  για θέματα επίδοσης και 

διαγωγής (περίπου κάθε 40 ημέρες – απόγευμα).
• Δυνατότητα δια ζώσης ραντεβού ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του σχολείου με τους διδάσκοντες στις 
διαθέσιμες ημέρες και ώρες εντός του σχολικού ωραρίου. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του Δημοτικού, κατόπιν συνεννόησης 
με τη Γραμματεία και σε ώρες που προβλέπονται  σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα 
των ημερών/ωρών που μπορούν οι διδάσκοντες να δέχονται τους γονείς για ενημέρωση 
που γνωστοποιείται με την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 
στην αρχή κάθε σχολικού έτους (τέλης μήνα Σεπτεμβρίου).

• Προσωπική συνάντηση και συνεργασία με την Παιδοψυχολόγο του σχολείου, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο, στον χώρο του σχολείου (χωρίς οικονομική επιβάρυνση). 

• Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ή/και γραπτών σημειωμάτων και ανακοινώσεων 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Σχολείου. 

• Γενικότερη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού μας ιστότοπου σε θέματα επικοινωνίας 
και ενημέρωσης.

• Δυνατότητα ενημέρωσης από τις οικονομικές μας υπηρεσίες για τις προς το 
σχολείο οικονομικές υποχρεώσεις σας.

• Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν άμεσα οι γονείς την Διεύθυνση του 
σχολείου για θέματα υγείας των παιδιών τους.

• Επίσης πρέπει να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να 
αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 
ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή 
τους στους σχολικούς χώρους.
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ΓΕΝΊΚΟΤΕΡΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΊΦΟΡΑΣ
Η συμπεριφορά των μαθητών μας πρέπει να διέπεται από τις εξής 

απαράβατες αρχές:
• Σεβασμός στη διαφορετική προσωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε 

μέλους της σχολικής κοινότητας
• Αποφυγή κάθε μορφής βίας (σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής)
• Ευγένεια
• Συνέπεια
• Προστασία και φροντίδα του σχολικού περιβάλλοντος
• Πνεύμα συνεργασίας
• Υγιής συναγωνισμός και όχι αντιπαλότητα
• Διάθεση αλληλοβοήθειας
• Ειλικρίνεια
• Σεβασμός στη σχολική περιουσία και στα πράγματα συμμαθητών/τριών. 

Οποιαδήποτε φθορά επιβαρύνει τον/τη μαθητή/τρια που την προκάλεσε.

ΑΠΟΥΣΊΕΣ
Εφόσον η φοίτηση στο δημοτικό είναι υποχρεωτική δεν επιτρέπονται οι απουσίες.
Για κάθε απουσία μεγαλύτερη από τρεις μέρες πρέπει να υπάρχει γραπτή αιτιολόγηση, 

και αν είναι δυνατόν ιατρική βεβαίωση.
Για απουσία μέχρι τρεις μέρες πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση της οικογένειας 

(τηλεφωνική επικοινωνία ή γραπτό /ηλεκτρονικό σημείωμα).

ΣΧΟΛΊΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΊΑ
Στο σχολείο καθημερινά, βρίσκεται έμπειρη νοσηλεύτρια που βοηθά στην
αντιμετώπιση συμβάντων που παρουσιάζονται στο σχολείο, φυλάσσει φάρμακα στο
φαρμακείο του σχολείου και τα χορηγεί στα παιδιά, με την γραπτή συγκατάθεση του
γονέα.

 ΠΑΊΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Το σχολείο συνεργάζεται με Παιδοψυχολόγο, που βοηθά τις εκπαιδευτικούς στο έργο
τους. Παρακολουθεί τα παιδιά μέσα και έξω από την τάξη τους, οργανώνει ενημερωτικές
ομιλίες - συναντήσεις με τους γονείς. Οι γονείς των μαθητών του σχολείου, μπορούν
να κλείσουν ατομικό ραντεβού μαζί της, στον χώρο του σχολείου (χωρίς οικονομική
επιβάρυνση) ύστερα από συνεννόηση με τη γραμματεία του σχολείου.

ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΊΣ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο πρέπει να είναι συνεπείς 

στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό, όπως αυτές απορρέουν από τη 
συμφωνία που έγινε κατά την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΒΑΣΊΚΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΊΚΗΣ ΖΩΗΣ

Β. Προς τους μαθητές…

ΣΤΟ ΣΧΟΛΊΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ
Για την ασφάλειά μου ακολουθώ με απόλυτη συνέπεια τις υποδείξεις 

της συνοδού και τον κανονισμό διακίνησης που ισχύει.
Η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς στο σχολικό λεωφορείο μπορεί ακόμη και 

να με αποκλείσει από τη χρήση του σχολικού λεωφορείου.

ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΜΕ ΊΔΊΩΤΊΚΟ ΜΕΣΟ
Προσέρχομαι στο σχολείο έγκαιρα, ώστε να βρίσκομαι απαραίτητα στην τάξη μου 

όταν χτυπήσει το πρωί το κουδούνι.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
• Η τακτική παρακολούθηση όλων των μαθητών κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 

ομαλή πρόοδο των μαθητών/τριών, καθώς το μάθημα στην τάξη είναι αναντικατάστατο. 
Για τον λόγο αυτό καλό είναι να αποφεύγονται οι συχνές και αδικαιολόγητες απουσίες.

• Η προσέλευση και η αποχώρησή μου γίνεται αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο 
του Δημοτικού και είναι απολύτως ελεγχόμενη.

• Κανείς μαθητής δεν βγαίνει από την τάξη εάν δεν το επιτρέψει ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός.

• Χρησιμοποιώ ως είσοδο και έξοδο την κεντρική είσοδο του Δημοτικού.
• Το μεσημέρι πριν την αναχώρησή μου, είμαι πάντα στην αίθουσα ή τον χώρο που 

έχει καθοριστεί από το σχολείο μου και περιμένω τους γονείς μου ή το εξουσιοδοτημένο 
άτομο να θα με παραλάβει.

• Σε καμιά περίπτωση δε βγαίνω μόνος/η εκτός του σχολικού χώρου.

ΕΊΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο αλλαγής των θέσεων 

των μαθητών στα θρανία της τάξης. 

ΤΟ ΚΛΊΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
• Η τάξη μου φροντίζω να είναι χώρος καθαρός, άνετος και πολιτισμένος. Είναι 

καθήκον μου να συνεργάζομαι με τους δασκάλους και τους/τις συμμαθητές/τριές μου, 
ώστε να επικρατεί ηρεμία και ατμόσφαιρα σχολικής πειθαρχίας. 

• Προσπαθώ με ευγένεια και ηρεμία να επιλύω μικρές καθημερινές προστριβές με 
παιδιά της τάξης μου ή μαθητές άλλων τάξεων. Εάν δε μπορώ να βρω λύση, ζητώ αμέσως 
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μου.

• Οφείλω να ενημερώσω το δάσκαλό μου ή τη δασκάλα μου για οτιδήποτε με 
απασχολεί και δεν μπορώ μόνος να δώσω λύση.
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ΓΕΝΊΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
• Κατά την ώρα του μαθήματος δεν τρώω, ούτε μασάω τσίχλα. 

Φροντίζω να ικανοποιώ τις ανάγκες μου στο διάλειμμα, ώστε να μη 
χρειαστεί να διακόψω το μάθημα.

• Αποφεύγω να βγαίνω από την τάξη για ασήμαντη αφορμή. Ακόμη 
και στις περιπτώσεις ανάγκης μου φροντίζω να επιστρέφω έγκαιρα και όχι 
να περιφέρομαι άσκοπα στους χώρους του σχολείου.

• Κάνω διάλειμμα μόνο στους χώρους που έχουν οριστεί απ’ το σχολείο μου για την 
ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκω. Ακολουθώ το πρόγραμμα χρήσης των γηπέδων του 
τμήματός μου. Σε αντίθετη περίπτωση χάνω το δικαίωμα να συμμετέχω στο πρόγραμμα 
αυτό.

• Επιδιώκω να αποκτώ σωστές συνήθειες επικοινωνίας και συμπεριφοράς με τους/
τις συμμαθητές/τριές μου, με τα παιδιά μικρότερων ή μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου 
και με τους/τις δασκάλους/ες μου.

• Με τον ίδιο τρόπο σέβομαι όλο το διοικητικό προσωπικό του σχολείου. Νιώθω 
πως όλοι φροντίζουν για τη δική μου εξυπηρέτηση και εργάζομαι, ώστε η σχολική μου 
φοίτηση να είναι ομαλή και αποδοτική.

• Τα κεράσματα που επιτρέπεται να φέρνω στο σχολείο είναι μικρά, σε ατομική 
συσκευασία και όσο το δυνατό υγιεινά γλυκίσματα, αποφεύγοντας ξηρούς καρπούς που 
προκαλούν αλλεργίες. Δεν επιτρέπονται οι τούρτες.

• Φροντίζω να αφήνω πάντα τον χώρο του διαλείμματος καθαρό.
• Προτιμώ υγιεινά και θρεπτικά πρωινά. Στο σχολείο δεν επιτρέπονται αναψυκτικά, 

πατατάκια, σοκολάτες κ.α. Επίσης αποφεύγω να ζητώ ή να δίνω φαγητό στους συμμαθητές 
μου.

• Όταν κινούμαι στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, φροντίζω να το κάνω 
ήσυχα σεβόμενος τα υπόλοιπα παιδιά που μπορεί εκείνη την ώρα να κάνουν μάθημα. 

ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΑ ΚΑΊ ΣΤΊΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΩΝ:
• Στα εργαστήρια πηγαίνω προγραμματισμένα για να αξιοποιήσω τον ειδικό 

εξοπλισμό τους και να αποκτήσω ειδικές γνώσεις. Για την καλύτερη λειτουργία των 
χώρων αυτών και πιο πολύ για την ασφάλειά μου πρέπει να ακολουθώ συγκεκριμένους 
κανόνες:

• Τηρώ πολύ προσεκτικά τους όρους ασφάλειας που ορίζονται από τον εκπαιδευτικό.
• Χρησιμοποιώ αποκλειστικά και μόνο τα αναγκαία υλικά και τα μέσα που μου 

προσφέρονται.
• Έχω μαζί μου πάντα τα υλικά που χρειάζονται για το μάθημα σύμφωνα με τη 

λίστα υλικών που δόθηκε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στην αρχή της χρονιάς
• Δεν περιεργάζομαι αντικείμενα που υπάρχουν, ούτε πλησιάζω σε 

μηχανήματα και διακόπτες.
• Προσέχω τα έπιπλα, τα εργαλεία και τα υλικά. Τα τακτοποιώ φεύγοντας, 

ώστε να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς δυσκολία και οι επόμενοι συμμαθητές/τριές 
μου.
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ΣΤΗ ΒΊΒΛΊΟΘΗΚΗ
• Εφαρμόζω τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
• Φροντίζω τα βιβλία, ώστε να μη σχίζονται ή παθαίνουν φθορές.
• Επιστρέφω στην προθεσμία που πρέπει τα βιβλία που δανείζομαι, 

φροντίζοντας να τα διατηρώ σε καλή κατάσταση.
• Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας βιβλίου, το αντικαθιστώ άμεσα.
• Αξιοποιώ σε κάποιες περιπτώσεις τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, όταν ο/η 

δάσκαλος/α μου μεταφέρει το μάθημά στο χώρο της.

ΣΤΊΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΚΑΊ ΣΤΊΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΊΣ
• Συμμετέχω ενεργά στις εκδηλώσεις και στις πολιτιστικές δραστηριότητες που 

οργανώνει το σχολείο
• Στις Εθνικές Γιορτές και ιδιαίτερα στις παρελάσεις θεωρώ τιμή και υποχρέωσή μου 

να συμμετάσχω στο αντιπροσωπευτικό τμήμα του σχολείου μου.
• Μετά από άδεια της Διεύθυνσης επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών από τους 

εκπαιδευτικούς ή από επαγγελματία φωτογράφο συνεργάτη του σχολείου και η ανάρτησή 
τους στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του σχολείου στο πλαίσιο της προβολής εκπαιδευτικών 
ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

• Στον εκκλησιασμό που πραγματοποιείται εντός και εκτός σχολείου συμμετέχω 
σεβόμενος/η την ιερότητα του χώρου.

ΣΤΟ ΚΛΕΊΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
Προσέρχομαι στους χώρους αυτούς συντεταγμένα και αποχωρώ ομαδικά, χωρίς 

καθυστερήσεις και θορυβώδεις εκδηλώσεις κατά τη διέλευσή μου από τους χώρους των 
άλλων τάξεων.

Η ΣΥΜΠΕΡΊΦΟΡΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΊΑΛΕΊΜΜΑΤΑ
• Οφείλω για λόγους δικής μου ασφάλειας, αλλά και των συμμαθητών/τριών μου, 

να ακολουθήσω τη συμπεριφορά που ταιριάζει στο ήθος και στη μαθητική μου ιδιότητα, 
καθώς και στις απαιτήσεις της ομαδικής σχολικής ζωής. Είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας 
του σχολείου.

• Βγαίνω ήρεμα στους διαδρόμους. Ακολουθώ τη δεξιά πλευρά της σκάλας. 
Κατεβαίνω χωρίς βιασύνη με τάξη και προσοχή. Αποφεύγω το τρέξιμο, καθώς υπάρχει 
φόβος να προκαλέσω ή να υποστώ ατύχημα.

• Παίρνω μαζί το φαγητό μου. Δεν επιστρέφω στην τάξη μου, πριν τελειώσει το 
διάλειμμα. Φροντίζω να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου (φαγητό, νερό, τουαλέτα), ώστε να 
αποφεύγω την έξοδό μου από την τάξη και τη διακοπή του μαθήματος.

• Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών παραμένω, κάτω από την επίβλεψη 
των δασκάλων, στην τάξη μου ή μετακινούμαι μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές μου 
στους καθορισμένους χώρους διαλείμματος. Σε κάθε περίπτωση κινούμαι με αυξημένη 
προσοχή στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, για να αποφύγω την πρόκληση 
ατυχήματος.

• Κάνω το διάλειμμά μου στους χώρους που έχουν οριστεί για κάθε τάξη, σύμφωνα 

14



με τις οδηγίες των δασκάλων μου.
• Δεν απομακρύνομαι από τον χώρο του διαλείμματος. Σε περίπτωση 

ανάγκης ζητώ την άδεια του/της εκπαιδευτικού. Δεν πηγαίνω στους χώρους 
των μεγάλων παιδιών (κτίριο Γυμνασίου και Λυκείου). Περιορίζομαι στους 
άνετους και ασφαλείς χώρους του Δημοτικού, για να χαρώ το διάλειμμά 
μου.

• Σε όλους τους χώρους του σχολείου συμπεριφέρομαι όπως αρμόζει 
σε μαθητή/τρια. Δεν καταφεύγω για κανένα λόγο στη βία (ή με τα λόγια ή με τις πράξεις), 
δεν προσβάλλω τους/τις συμμαθητές/τριές μου, λύνω ομαλά τις μικρές διαφορές που 
προκύπτουν στο παιχνίδι.

• Σε περίπτωση ανάγκης ή προβλήματος (χάσω την μπάλα μου, ενοχληθώ από 
κάποιον/α συμμαθητή/τριά μου, χτυπήσω κ.λπ.) απευθύνομαι στον/στην δάσκαλο/α μου.

ΣΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ
• Κατεβαίνω τη σκάλα από τη δεξιά πλευρά, προσέχοντας την ομαδική κάθοδο και 

μετακινώντας ήρεμα τα πράγματά μου, για να μην προκαλέσω ατύχημα.
• Σε περίπτωση που παραμένω στον χώρο του σχολείου για να συνεχίσω στα αθλητικά 

απογεύματα, στα τμήματα μελέτης, στις ξένες γλώσσες κ.λπ. τοποθετώ τα πράγματά μου 
εκεί που μου έχουν ορίσει οι υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων αυτών και παραμένω στον 
χώρο που έχει οριστεί.

• Δεν επιτρέπεται να παραμένω στους χώρους του σχολείου χωρίς επίβλεψη αν δεν 
είμαι ενταγμένος/η σε κάποια απογευματινή δραστηριότητα.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΊΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ:
Κατά την εγγραφή ενός παιδιού, οι γονείς αφού πρώτα ενημερωθούν για την πολιτική 

διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, υπογράφουν ειδικό έντυπο συγκατάθεσης για 
τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τόσο των ιδίων (πχ e-mail επικοινωνίας) όσο 
και των παιδιών τους (πχ διαχείριση φωτογραφίας,video).

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (G.D.P.R.) που 
ανακοινώθηκε από το 2016, έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 περί προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών μας.
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“O ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΝΤΙΠΕΡΑ Ο 

ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ. ΚΙ ΟΤΑΝ ΠΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ, ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ, 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ 
ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΕΣ” 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ


