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Εισαγωγή  

Κάθε Σχολική Μονάδα Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 491/τβ/9-

2-21 από το σχολικό έτος 2020-2021, οφείλει να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου. 

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 οι στόχοι που θέτονται κάθε φορά 

από την σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, γο-

νείς/κηδεμόνες, μαθητές).  

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

τουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και 

είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου μας και τα χαρακτηριστι-

κά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.  
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Η ταυτότητα του Σχολείου μας 

Το 18ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων συστεγάζεται με το 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων σε δύο 

κτίρια που βρίσκονται επί της οδού Πατατούκου 11 στα Ιωάννινα, δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Σερα-

φείμ και Αγίων Αποστόλων. Το παλιό κτίριο ανεγέρθηκε το 1970, από την Μητρόπολη Ιωαννίνων και 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φοιτητική εστία και γηροκομείο. Παραχωρήθηκε στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση Ν. Ιωαννίνων, χωρίς την καταβολή ενοικίου, και τον Σεπτέμβριο του 1986 στεγάστηκε σ’ 

αυτό το Σχολείο μας. Το νέο κτίριο χτίστηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων το 2008. 

Σήμερα στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου η αίθουσα εκδηλώσεων και στον πρώτο όροφο το 18ο 

Νηπιαγωγείο. Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-22, είναι εγγεγραμμένοι στο Σχολείο μας 277 μα-

θητές, οι οποίοι φοιτούν σε 14 τμήματα.  

Το όραμα του Σχολείου μας 

Το Σχολείο μας έχει ως όραμα να  προσφέρει στους μαθητές μας όλα τα απαραίτητα εφόδια, 

ώστε να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και να καλ-

λιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες που να συνδέονται με την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, την 

ενσυναίσθηση, την ευαισθησία, την προσαρμοστικότητα, τη συνεργασία,  την ψηφιακή ιθαγένεια, 

τον σεβασμό στη μοναδικότητα. Οραματιζόμαστε μαθητές με κριτική σκέψη που θα συνεργάζονται 

και θα επικοινωνούν δημιουργικά και θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Μέσα από τη δημιουργική 

συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών επιδιώκουμε ένα σχολείο που θα έχει ως κέντρο 

τον μαθητή, τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντά του, υιοθετώντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθό-

δους και πρακτικές. Σκοπός μας είναι η δημιουργία αυριανών ενεργών πολιτών, που θα αναλαμβά-

νουν πρωτοβουλίες και θα ανταπεξέρχονται στις αλλαγές και τις δυσκολίες της ζωής. Θα είναι ικανοί 

να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής μας και να επιλύουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Επιδιώκουμε επίσης να αναπτύξουμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (την κριτική σκέψη, τη 

δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τον γραμματισμό 

στα μέσα, τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, την ευελιξία, την ηγεσία, την πρωτοβουλία, την παραγωγι-

κότητα και τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες) που λειτουργούν για την ευημερία και 

βοηθούν τα άτομα να εξελιχθούν σε ενεργητικά και παραγωγικά μέλη των κοινοτήτων τους. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια θεωρούμε τους γονείς συνοδοιπόρους συνεργάτες και υποστηρι-

κτές. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου μας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύ-

ντριας της Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με τη συμμετοχή όλων 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώ-
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που του Δήμου μας. Επίσης θα εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την 

Παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ιωαννίνων. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου, για να ενη-

μερωθούν όλοι οι γονείς/κηδεμόνες.  

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότη-

τας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των γονέ-

ων/κηδεμόνων και των μαθητών.  

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από 

τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπε-

ριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας 

του Σχολείου και στις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.  

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

Με τον όρο Κανονισμό και συγκεκριμένα «Σχολικό Κανονισμό», εννοούμε το σύνολο των όρων 

και των κανόνων που η τήρησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία 

του Σχολείου. 

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαι-

ωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να διαμορφώνεται 

στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που να διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική 

και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν 

να αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, 

ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.  

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, 

να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έ-

χουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες 

ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυ-

ναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβα-

σμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υ-

γείας, καθώς και εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Μέσω των συμφω-

νημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται: 
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 Να εξασφαλιστεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, ώστε να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκ-

παιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να καλλιεργηθεί κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή 

αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να δημιουργηθούν οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας εργα-

σίας και μάθησης.   

Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού λάβαμε 

υπόψη τις καθημερινές ανάγκες του Σχολείου μας. 

2. Λειτουργία Σχολείου 

I. Διδακτικό ωράριο  

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμε-

ρου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και 

λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανα-

κοινώνονται στους γονείς και τους μαθητές με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Σχολείου.  

Την φετινή σχολική χρονιά και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 9/9/2021, ο Σύλλογος Διδασκό-

ντων του Σχολείου μας αποφάσισε με την υπ. αρίθμ. 5/9-9/2021 Πράξη του να εφαρμόσει διαφορο-

ποιημένη ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών μας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίν-

δυνος μετάδοσης του κορωνοϊού.  

Έτσι για το σχολικό έτος 2021-2022 και έως τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπι-

ση του κορωνοϊού, το πρόγραμμα του Σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:   

Προαιρετικό  πρόγραμμα - Πρωινή Ζώνη: 7:15΄έως 8:00΄ 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα: Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: Οι μαθητές 

των τμημάτων Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Στ1 και Στ2 θα έρχονται έως τις 08:05΄ και των τμημάτων Α2, Β2, 

Γ2, Γ3, Δ2, Δ3 και Ε2 θα έρχονται το πρωί έως τις 08:15΄. 

Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15΄. 

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος: 13:15΄ (εξάωρο). Αποχώρηση μαθητών και μαθητριών των 

τμημάτων Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Στ1 και Στ2 στις 13:15΄.  Αποχώρηση μαθητών και μαθητριών των τμη-

μάτων Α2, Β2, Γ2, Γ3, Δ2, Δ3 και Ε2 στις 13:25΄. 

Προαιρετικό πρόγραμμα - Ολοήμερο Σχολείο: Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοή-

μερου προγράμματος στις 13:25΄. Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος στις 16:00΄.  
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Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο 

πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αποχώρησης των παιδιών 

τους από το Σχολείο ή στις 15:00΄ ή στις 16:00΄.   

II.  Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών  

Η προσέλευση το πρωί για τους μαθητές των τμημάτων: Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Στ1 και Στ2 γίνεται 

έως τις 08:05΄ και ή αποχώρησή τους το μεσημέρι στις 13:15΄. Οι μαθητές των τμημάτων: Α2, Β2, Γ2, 

Γ3, Δ2, Δ3 και Ε2 έρχονται το πρωί έως τις 08:15΄ και αποχωρούν στις 13:25΄.  

Τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων για κάθε μία από τις 

δύο ομάδες τμημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Οι ώρες έναρξης και λήξης του Ολοήμερου 

Τμήματος (για όσους μαθητές το παρακολουθούν) δεν αλλάζουν. 

Η προσέλευση όλων των μαθητών του Σχολείου γίνεται από την κύρια είσοδο στην οδό Πατατού-

κου και από την είσοδο της οδού Μ. Αλεξάνδρου.  

Η αποχώρηση των μαθητών όλων των τμημάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης γίνεται από την κύρια εί-

σοδο στην οδό Πατατούκου και η αποχώρηση των μαθητών όλων των τμημάτων της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 

τάξης γίνεται από την έξοδο του Γυμναστηρίου στην οδό Πατατούκου. Οι μαθητές που έρχονται από 

την είσοδο της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μπορούν να φεύγουν και το μεσημέρι από εκεί.  

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας τμημάτων, (Α2, Β2, Γ2, Γ3, Δ2, Δ3 και Ε2), που έχουν όμως α-

δέρφια σε κάποιο από τα υπόλοιπα τμήματα, έρχονται στο Σχολείο μαζί με τα αδέρφια τους έως τις 

08:05΄ και παραμένουν στην αίθουσά τους με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, με τον οποίον θα 

έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, έως στις 08:15΄, οπότε θα αρχίζουν το μάθημα. Οι μαθητές αυτοί 

αποχωρούν το μεσημέρι πάλι μαζί με τα αδέρφια τους στις 13:15΄. Τα μεγαλύτερα από τα αδέρφια 

φεύγουν από το τμήμα τους νωρίτερα, περνούν από το τμήμα του μικρότερου αδερφού τους και 

μαζί αποχωρούν από την έξοδο που προβλέπεται για το μικρότερο από τα αδέρφια. Οι δάσκαλοι 

των τμημάτων έχουν κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών αυτών και ενημερώνουν αναλυτικά τα 

παιδιά, ώστε να εφαρμοστούν καλύτερα τα μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού. 

Εάν κάποιος μαθητής αργοπορήσει να προσέλθει στο Σχολείο το πρωί, οφείλει να έρθει στη 

Δ/ντρια με τον γονέα του να εξηγήσει τον λόγο.  

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ω-

ράριο διαμορφώνεται ανάλογα. Για παράδειγμα στις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στις 27 

Οκτωβρίου, 24 Μαρτίου, 17 Νοεμβρίου και 30 Ιανουαρίου, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων η 

διάρκεια της γιορτής. Υπενθυμίζουμε ότι η ώρα αποχώρησης δεν θα τροποποιηθεί για κανένα λόγο 

(γιορτή, εκδρομή, κάποια εκδήλωση κ.λπ.) εάν πρώτα δεν ενημερωθούν οι γονείς εγγράφως. 
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Κανείς μαθητής δεν μπορεί να φύγει από το σχολικό χώρο, παρά μόνο σε περίπτωση ασθένειας ή 

σοβαρού τραυματισμού και πάντοτε αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης και ο γονέας ή κηδε-

μόνας του μαθητή υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Γραφείο του Σχολείου. 

Οι γονείς θα πρέπει να υπενθυμίσουν στα παιδιά τους ότι εάν, κάποια μέρα, δεν τους δουν 

στο προκαθορισμένο σημείο, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φεύγουν μόνα τους για το σπίτι 

ή με τη συνοδεία κάποιου άλλου. Θα πρέπει να απευθυνθούν αμέσως στον εκπαιδευτικό που θα 

βρίσκεται στην έξοδο ή στην Δ/ντρια του Σχολείου, για να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους γο-

νείς τους. Όταν κάποιος μαθητής αποχωρεί μόνος του θα πρέπει ο γονέας του να υπογράψει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. 

III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών Covid 19 

 Σε περίπτωση υπόπτου πιθανού κρούσματος Covid 19 ενημερώνονται άμεσα οι γονείς του 

παιδιού, οι οποίοι υποχρεούνται να μεταβούν άμεσα στο χώρο του Σχολείου και να παραλάβουν το 

παιδί τους. Ο μαθητής περιμένει στην αίθουσα Covid 19, έξω από την τάξη, ξεχωριστά από τους υ-

πόλοιπους μαθητές. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού Covid 19 σε τμήμα της 

σχολικής μονάδας σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Κ.Υ.Α. οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

που έχουν χαρακτηριστεί ως στενές επαφές με κρούσμα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο δι-

αγνωστικούς ελέγχους (rapid test) είτε στις πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές είτε σε όλες τις δομές του 

ΕΟΔΥ, οι οποίες είναι αναρτημένες, κάθε φορά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του: 

eody.gov.gr/komy-testing-eody/. Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που προσέρχονται στις προανα-

φερόμενες δομές προσκομίζουν βεβαίωση της Διευθύντριας, με την οποία βεβαιώνεται ότι είναι 

όντως «στενές επαφές» κρούσματος σε τμήμα. 

IV.  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύντριας. Υποβάλλεται 

προς έγκριση στον Προϊστάμενο Εκπ/κών Θεμάτων της οικίας Δ/νσης Π.Ε. 

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Ενιαίου τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (4/θ και άνω) 

συντάσσονται με βάση την παρ. 1 κεφ. Α, του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (Α’109), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142), με το άρθρο 79, ν. 4589/2019 (Α΄13) με 

το άρθρο 3, ν. 4692/2020 (Α΄111) και με τα άρθρα 52 και 54 του ν. 4807/2021 (Α΄96).  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α 96/11.6.2021) εισήχθη στο 

Πρόγραμμα Σπουδών και στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονά-

δων υποχρεωτικής εκπαίδευσης η διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ίδιου Νόμου έχει αντικαταστήσει τη διδακτική ενότητα 
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με τίτλο «Ευέλικτη Ζώνη». Για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έχουν εκδοθεί οι Υπ. Απόφ. με αρίθμ. 

πρωτ. 94236/ΓΔ4/2021 (Β΄ 3567), Φ.31/94185/Δ1/2021 (Β΄ 3791)  και 94189/Δ3/03-08-2021(Β΄3540) 

Υ.Α. 

Μέσα από την υλοποίηση αυτών στοχεύουμε στην καλλιέργεια των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: 

α) δεξιότητες μάθησης (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και επικοινωνία), β) δεξιότη-

τες ψηφιακού εγγραμματισμού, γ) παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας. 

Επίσης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (κοινωνικής ζωής, κοινωνικής ενσυναίσθησης, διαμεσο-

λάβησης, υπευθυνότητα) δεξιοτήτων της τεχνολογίας και δεξιοτήτων του νου (στρατηγική σκέψη, 

πλάγια σκέψη, υπολογιστική σκέψη, επίλυση προβλημάτων). 

Οι γονείς ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες αλλαγές που προκύπτουν 

στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχε-

τίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. 

I.  Φοίτηση 

Η φοίτηση των μαθητών στα δημοτικά σχολεία είναι υποχρεωτική. Ο εκπαιδευτικός της τάξης κα-

ταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(myschool). H απουσία των μαθητών από το σχολείο, χωρίς σοβαρό λόγο δυσχεραίνει την πρόοδο 

των μαθητών αλλά και το έργο των εκπαιδευτικών. Οι γονείς/κηδεμόνες φέρνουν κατά το νόμο την 

ευθύνη για την φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. 

II.  Σχολικοί χώροι 

Μέσα στη Σχολική μας Μονάδα όλοι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εργάζονται  σ’ 

αυτή, οφείλουν να σέβονται το χώρο του Σχολείου. Αποτελεί βασική υποχρέωση όλων να φροντί-

ζουν και να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό κα-

θώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής. Το ίδιο ισχύει και για τις σχολικές αίθουσες, όπου οι μα-

θητές και οι εκπαιδευτικοί περνούν πολλές ώρες την ημέρα και θα πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα 

για την καθαριότητα αυτών.  

III.  Διάλειμμα 

Για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού, τα τμήματα του Σχολείου χωρίζο-

νται σε δύο ομάδες, κάθε μία από τις οποίες βγαίνει διαφορετικές ώρες διάλειμμα, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.  

Στα διαλείμματα, όταν ο καιρός είναι καλός, όλοι οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή με την εποπτεία 

του εκπαιδευτικού που δίδασκε στην τάξη τους και παραμένουν στο χώρο που έχει καθοριστεί για 
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κάθε τάξη. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα, χωρίς να συνοδεύεται από τον 

εκπαιδευτικό που δίδασκε την προηγούμενη ώρα στην τάξη αυτή.  

Ο εκπαιδευτικός αποχωρεί μαζί με τους μαθητές από την τάξη, ελέγχει την αποχώρηση όλων των 

μαθητών και κλειδώνει την αίθουσα, επισημαίνοντας συνεχώς στους μαθητές ότι δεν επιτρέπεται η 

παραμονή τους στην αίθουσα και στους διαδρόμους του Σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να αναπτύξουν 

τις κοινωνικές τους σχέσεις αλλά και να ικανοποιήσουν τις βιολογικές τους ανάγκες (νερό, φαγητό, 

τουαλέτα κ.ά.). Αν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα ή κάποια δυσκολία τότε πρέπει να απευθύνο-

νται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην αυλή. 

Στα διαλείμματα, υπάρχουν παιχνίδια που απαγορεύονται για το καλό όλων των μαθητών. Έτσι 

δεν επιτρέπεται το ποδόσφαιρο με αυτοσχέδιες μπάλες, με τενεκεδάκια αναψυκτικών, με πλαστικά 

μπουκάλια κ.λπ. Επίσης δεν επιτρέπονται τα παιχνίδια πάλης και οι ασκήσεις εδάφους (όπως κατα-

κόρυφος, ρόδα κ.λπ.)  

Οι μαθητές πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην σπρώχνουν και να μην συμπεριφέρονται βίαια. 

Εάν στο παιχνίδι έχουν διαφορές με τους συμμαθητές τους, θα πρέπει να προσπαθούν να τις λύ-

σουν φιλικά και να μην εμπλέκονται σε καβγάδες. Εάν υπάρχει θέμα με τη συμπεριφορά κάποιου 

παιδιού να απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό και πάντα να σέβονται τους δασκάλους 

και να ακολουθούν τις οδηγίες τους.  

Για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα λόγω κορωνοϊού το κουδούνι του Σχολείου δεν θα λειτουρ-

γεί. Οι εκπαιδευτικοί που εφημερεύουν ενημερώνουν τους μαθητές για να τελειώσουν το φαγητό 

τους και να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις ανάγκες τους και δίνουν το σύνθημα για το τέλος του δια-

λείμματος, οπότε οι μαθητές πηγαίνουν γρήγορα, χωρίς όμως να τρέχουν ή να σπρώχνονται, στην 

τάξη τους με την συνοδεία του εκπ/κού που θα έχουν μαζί του μάθημα την επόμενη ώρα. (Σε περί-

πτωση που έχουν Γυμναστική παραμένουν στο προαύλιο). 

Δεν επιτρέπεται κανένας ενήλικος ή ανήλικος να παρακολουθεί τα παιδιά στη διάρκεια του δια-

λείμματος. Αν όμως κάποιος γονέας ή κηδεμόνας θέλει να δώσει φαγητό ή κάτι άλλο στο παιδί του, 

τότε το παραδίδει στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, επειδή οι εσωτερικοί χώροι (διάδρομοι) του Σχολείου μας δεν είναι 

αρκετά μεγάλοι, οι μαθητές παραμένουν στην αίθουσά τους για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και 

να προστατευτούν καλύτερα. Τους μαθητές αυτούς επιτηρούν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε 

κάθε τμήμα την προηγούμενη ώρα. Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν μάθημα σε τμήμα της άλλης ομά-

δας, οι μαθητές την ώρα του διαλείμματος βγαίνουν στον διάδρομο του ορόφου τους και επιτηρού-

νται από τους εφημερεύοντες σε κάθε όροφο εκπαιδευτικούς.  
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IV.  Σχολική Εργασία. 

Καθημερινά οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα και σε όλη τη διδακτική διαδικασία χωρίς να 

δημιουργούν φασαρίες και προβλήματα, και χωρίς να εμποδίζουν τους άλλους συμμαθητές τους να 

παρακολουθούν το μάθημα. 

Όταν τους ανατίθενται κατ’ οίκον εργασίες, προσπαθούν να τις επιλύσουν εργαζόμενοι μόνοι 

τους. Οι κατ’ οίκον εργασίες βοηθούν στην εμπέδωση των εργασιών που γίνονται στην τάξη και σχε-

διάζονται από τους εκπαιδευτικούς με βάση τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της 

κάθε μαθήτριας. Οι γονείς και οι κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέπο-

ντας το ή βοηθώντας το, όπου υπάρχει ανάγκη, ώστε να γίνει υπεύθυνο και να αναπτύξει δεξιότητες 

οργάνωσης, συγκέντρωσης, αυτοπειθαρχίας, διαχείρισης του χρόνου και εξατομικευμένες στρατηγι-

κές μελέτης. Φυσικά οι ίδιοι δεν εκτελούν τις εργασίες των παιδιών τους παρά τα παρακολουθούν, 

ώστε σιγά – σιγά το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα και χωρίς άγχος. Φυσικά οι γονείς και κη-

δεμόνες θα πρέπει να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους για να επιλύονται 

τυχόν προβλήματα αλλά και για να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος που είναι η υγιής ανάπτυξη παι-

διών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

V.  Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

α) Η Διευθύντρια  

Η Διευθύντρια του Σχολείου είναι υπεύθυνη για τη εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος και την τήρηση των κανόνων πει-

θαρχίας. Επίσης καθοδηγεί τη Σχολική Μονάδα, έχει όραμα, θέτει υψηλούς στόχους και ενημερώνει 

τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους, τις αποφάσεις που αφο-

ρούν τη λειτουργία του Σχολείου και ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και 

εργαλείων που διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία. 

Μαζί  με όλους τους εκπαιδευτικούς είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα και την αισθητική των 

χώρων του Σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Επίσης 

φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες και σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού καλύπτει 

το κενό αναθέτοντας την επιτήρηση των μαθητών σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ’ άλλο τρόπο και 

πάντα μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.  

β) Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την πρόοδο όλων των μαθητών και τους προσφέρουν παι-

δεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Καλλιεργούν ένα ήρεμο, θετικό, συνεργατικό και εποικοδομη-
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τικό σχολικό κλίμα μέσα στο οποίο εκπαιδεύουν τους μαθητές, σύμφωνα πάντα με τους σκοπούς 

και τους στόχους της εκπαίδευσης και με τη συνεργασία των Στελεχών της Εκπαίδευσης. Διαθέτουν 

αξιοπρέπεια και κύρος ανάλογο του ρόλου τους και τις μεταξύ τους σχέσεις τις διέπει ο αμοιβαίος 

σεβασμός και τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέ-

ση συνεργασίας και επικοινωνίας καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά προετοιμάζουν και οργανώνουν το μάθημά τους εφαρμόζοντας τις 

κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Συνεργάζονται με τους γο-

νείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση τη διαγωγή και την επίδοση 

των παιδιών τους.  

Προσπαθούν να βρίσκονται κοντά στους μαθητές τους και παρακολουθούν τις συνθήκες ζωής 

τους, στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Τους ενθαρρύνουν να παίρνουν 

αποφάσεις, που αφορούν τον εαυτό τους και το Σχολείο και τους καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης 

και συλλογικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  Ανα-

φέρουν στην Διευθύντρια του Σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση 

μαθητή. 

Προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο και δεν παραβιάζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης των μαθη-

μάτων. Το πρωί υποδέχονται τους μαθητές, δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για 

οποιονδήποτε λόγο, πλην ολιγόλεπτης εξαιρετικής περίπτωσης και με τη λήξη της διδακτικής ώρας 

αποχωρούν από την αίθουσα τελευταίοι, οδηγώντας το τμήμα τους στον αύλειο χώρο. Τηρούν απα-

ρέγκλιτα το πρόγραμμα των εφημεριών και οφείλουν και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες να 

ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται οποιοδήποτε παράπτωμά τους.  

Συνεργάζονται με την Διευθύντρια του Σχολείου για την παιδαγωγική αντιμετώπιση και επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν τη Σχολική Μονάδα.  

Σε περίπτωση συμμετοχής τους σε απεργία ή στάση εργασίας, ενημερώνουν τη Δ/νση του Σχο-

λείου πριν τις 8:00΄π.μ.. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θεωρούνται παρόντες.  

Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και 

την επίδοση των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά περιστατικά στον χώρο του Σχολείου. 

γ) Οι μαθητές / μαθήτριες  

Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρούς τους χώρους της τάξης τους και του υπόλοιπου Σχο-

λείου. Να προσέχουν το κτίριο και την υλική του περιουσία και να μην γράφουν ή χαράζουν τους 

τοίχους και τα θρανία του Σχολείου. Επίσης, δεν πρέπει να καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία αλλά να 

φροντίζουν να τα διατηρούν καθαρά, όπως και τα τετράδιά τους, και να έχουν μαζί τους καθημερινά 

ότι απαιτείται από το πρόγραμμα της ημέρας. 
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 Όλοι οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να συμπεριφέρονται με ευγένεια σε κάθε μέλος της  

Σχολικής Μονάδας. Ειδικότερα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους προς τους συμμαθητές 

τους και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν λέξεις και φράσεις που προσβάλλουν και πληγώνουν 

τους άλλους. Θα πρέπει να μην έχουν βίαιη και επιθετική συμπεριφορά και να δείχνουν σεβασμό 

προς τους εκπαιδευτικούς τους. Αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα να πηγαίνουν πρώτα στον 

εφημερεύοντα εκπαιδευτικό, κατόπιν στον δάσκαλό τους και ύστερα στην Διευθύντρια. 

 Ειδικότερα μέσα στην τάξη οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν το μάθημα και να τηρούν 

τους κανόνες που έχουν ορίσει σε συνεργασία με τον δάσκαλό τους και είναι αναρτημένοι στην τάξη 

τους. Όταν μετακινούνται σε άλλη αίθουσα για να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα θα πρέπει να 

κινούνται ήρεμα και να μην ενοχλούν τους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων.  

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο Σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα. Η χρήση 

και κατοχή κινητών τηλεφώνων, κάμερας ή φορητών ηλεκτρικών παιχνιδιών στο χώρο του Σχολείου 

δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να φροντίζουν η τσάντα τους να περιέχει μόνο ό,τι χρειάζεται για το 

πρόγραμμα της ημέρας. Για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού δεν θα πρέ-

πει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα και θα πρέπει να τηρούν όλα όσα προβλέπονται από 

τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Οι μαθητές επιτρέπεται να τρώνε μόνο την ώρα του διαλείμματος και στην αυλή του Σχολείου. 

Εξαιρείται η περίπτωση που βρέχει οπότε το διάλειμμα γίνεται στις αίθουσες. Μετά την λήξη των 

μαθημάτων δεν επιτρέπεται να αφήνουν τρόφιμα μέσα στη τάξη τους. 

Οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς στο Σχολείο 

μας υπάρχουν κάδοι για μπαταρίες, χαρτί και πλαστικό. Επίσης συμμετέχουν σε σχολικές εκδηλώ-

σεις, γιορτές ή διδακτικές επισκέψεις που διοργανώνει το Σχολείο. Για τη συμμετοχή τους στο μά-

θημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη 

η συμπλήρωση νέου Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α΄ και της Δ  ́Τάξης, που ισχύει 

για τρία χρόνια. 

Τέλος, αν παραστεί ανάγκη μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους μέσω των τηλεφώ-

νων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια από τον εκπαιδευτικό τους. 

Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν στους μαθητές είναι: Παρατήρηση, επίπληξη, παραπο-

μπή στη Διευθύντρια, ενημέρωση  των  γονέων και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθε-

σία (αλλαγή τμήματος/σχολείου). Αρμόδιοι για την επιβολή  των κυρώσεων είναι οι εκπαιδευτικοί 

του Σχολείου μαζί με την Διευθύντρια. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 

σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού ενώ οι σωματικές ποινές δεν επι-

τρέπονται. 
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δ) Γονείς και κηδεμόνες  

Οι γονείς και κηδεμόνες φροντίζουν να προσέρχονται τα παιδιά τους στο Σχολείο ανελλιπώς και 

στην ώρα τους και ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους.  

Ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου και διαβάζουν τις ανακοινώσεις που μετα-

φέρουν τα παιδιά τους στο σπίτι.  

Συμπληρώνουν  και  προσκομίζουν έγκαιρα στο Σχολείο τα δικαιολογητικά που τους ζητούνται και 

επίσης ενημερώνουν για θέματα υγείας ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.  

Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών 

τους και για τη συμπεριφορά τους την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί. 

VI.  Παιδαγωγικός έλεγχος - Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού 

Προκειμένου να διατηρηθεί το καλό παιδαγωγικό κλίμα και να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον αλ-

ληλεγγύης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης και αμοιβαίου σεβασμού θα πρέπει να καταβάλλονται 

από όλους προσπάθειες για αποφυγή περιστατικών βίας και ανάρμοστης συμπεριφοράς που δια-

σαλεύουν το κλίμα αυτό. Θα πρέπει, επομένως, οι μαθητές να αποφεύγουν κάθε μορφή βίας και 

εκφοβισμού, διότι η άσκηση βίας και η επιθετική συμπεριφορά έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυ-

χοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και τη διαδικασία της μάθησης. Η βία και ο εκφοβισμός μπορούν 

να πάρουν διάφορες μορφές, άμεσες ή έμμεσες, όπως η σωματική βία, η λεκτική (όταν απειλούμε 

κάποιον ή τον χαρακτηρίζουμε για το ύψος του η για το βάρος του), ο αποκλεισμός από την ομάδα, 

η διάδοση φημών (κοινωνικός εκφοβισμός) κ.λπ.  

Για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας στο Σχολείο μας οι εκπαιδευτικοί:  

 Συζητούν με τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και τους κανόνες συμπεριφοράς τους στο 

Σχολείο.  

 Ωθούν τους μαθητές σε εκτόνωση της ενεργητικότητάς τους. 

 Αντιμετωπίζουν τις αιτίες απομόνωσης και περιθωριοποίησης των μαθητών. 

 Ασκούν ουσιαστική εποπτεία στους χώρους του Σχολείου, όπου πιθανολογούν την εκδήλωση 

εκφοβισμού και βίας μεταξύ των μαθητών. 

 Ευαισθητοποιούν  τους  γονείς με διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στο Σχολείο πάνω στο 

θέμα αυτό. 

Ενέργειες των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και εκφοβισμού:  

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός που είναι παρών στο περιστατικό συνεργάζεται με τον υπεύθυνο εκπαι-

δευτικό του τμήματος ο οποίος συζητάει το γεγονός στην ομάδα – τάξη. Εάν κρίνει ότι είναι απαραί-
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τητο ενημερώνει τον υπεύθυνο για τη βία και τη Διευθύντρια, ώστε να γίνει καταγραφή του περι-

στατικού μη αποδεκτής συμπεριφοράς. Αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ενημερώνονται οι γονείς των 

μαθητών, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Ψυχολόγος με τον Κοινωνικό Λειτουργό. Τέλος, εάν κριθεί 

απαραίτητο ενημερώνεται και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του Σχολείου, προκειμένου να 

υπάρξει η καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.  

VII.  Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το Σχολείο μας οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεις/δραστηριότητες, που στόχο έχουν τη σύνδε-

ση της σχολικής και της κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών, 

την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. 

Επίσης γίνονται εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την πρόληψη της σχολικής βίας και σε κάθε 

τμήμα χωριστά γίνονται ενημερώσεις τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από την Ψυχολόγο και 

τον Κοινωνικό Λειτουργό του Σχολείου μας. 

Ο Νοσηλευτής του Σχολείου ενημερώνει τους μαθητές και τους παρουσιάζει ενημερωτικά βί-

ντεο με στόχο την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19.  

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας εκτός από την συμμετοχή τους στα εργαστήρια δεξιοτήτων 

έχουν προγραμματίσει για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022 τις ακόλου-

θες δράσεις: «Οργάνωση και Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Παγκόσμιας Σχολικής ημέρας αθλη-

τισμού», «Δημιουργία και Προπόνηση Σχολικών Ομάδων», «Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής», «Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης», «Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο», «Επί-

σκεψη στο Μουσείο Βρέλλη» και «Διαδικτυακή Ξενάγηση στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας». 

VIII.  Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο Σχολείο 

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, οργανώνουν και διδάσκουν τα μαθήματά τους με τη αξιοποίηση 

κατάλληλων εποπτικών μέσων και με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστών και βιντεοπροβολέων, που 

έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας καθώς και στο εργαστήριο πληροφορικής, 

στην αίθουσα μουσικής, στην αίθουσα αγγλικών και στο Γυμναστήριο του Σχολείου. 

Το Σχολείο μας, ακόμη, συμμετέχει στο πρόγραμμα υιοθεσίας ευχής «Make a Wish». Υιοθε-

τούμε την ευχή ενός παιδιού που νοσεί από σοβαρή ασθένεια και συνεισφέρουμε στην εκπλήρωσή 

της. https://www.makeawish.gr. 

Επίσης συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης «FollowGreen» του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ανακυκλώνουμε και μαζεύουμε πόντους συγκεντρώνοντας χαρτί, πλαστικό και μπαταρίες. 

https://www.followgreen.gr/Ioannina/contest# 

https://www.makeawish.gr/
https://www.followgreen.gr/Ioannina/contest
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Ακόμη, στην αυλή του Σχολείου δημιουργήθηκε κήπος με αρωματικά φυτά, λαχανόκηπος και 

φυτεύτηκαν λουλούδια στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος.   

Για το τρέχον σχολικό έτος έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα Εργαστήρια Δεξιοτήτων:  

 
 

 

1Ο ΔΙΜΗΝΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

Ζω καλύτερα 
-  

Ευ ζην 

Ζω καλύτερα 
-  

Ευ ζην 

Ζω καλύτερα 
-  

Ευ ζην 

Ζω καλύτερα 
-  

Ευ ζην 

Ζω καλύτερα 
-  

Ευ ζην 

Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ- 

Κοινωνική Συ-
ναίσθηση  

και Ευθύνη 

ΤΙΤΛΟΣ 

Τρέφομαι  
Σωστά… Προ-
χωράω μπρο-

στά 

Όλοι έχουμε 
συναισθήματα 

Γνωρίζω, α-
γαπώ και 

φροντίζω το 
σώμα μου 

Οδική ασφά-
λεια 

Εγώ & Εσύ... 
Δυναμώ-

νουμε μαζί 

Αναζήτηση 
νέας πατρίδας 

ΥΠΟΘΕΜΑ-
ΤΙΚΗ Διατροφή 

Ψυχική και 
Συναισθημα-
τική Υγεία - 
Πρόληψη 

Γνωρίζω το 
σώμα μου 

Οδική ασφά-
λεια 

Ψυχική και 
Συναισθημα-
τική Υγεία – 

Πρόληψη 

Συμπερίληψη 
(Αλληλοσεβα-
σμός, διαφο-
ρετικότητα) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1.  Γνωριζόμα-
στε καλύτερα  
2. Μουσειο-
σκευή: «Το 
ΑΒητάρι της 
ισορροπημένης 
διατροφής»… 
Διατροφή  
και άσκηση 
4. Το μέλι 
5. Πρωινό στο 
σχολείο 
6. Τραγούδια για 
τη διατροφή και 
διατροφή μέσα 
από την τέχνη 
της ζωγραφικής 
7. Αναστοχασμός 
–Αξιολόγηση 

1. Ας γνωρι-
στούμε  
2. Γνωρίζω τα 
συναισθή-ματά 
μου! 
3.  Νοιάζομαι 
για τα συναι-
σθήματα του 
άλλου 
4. Τα προτερή-
ματα και τα ε-
λαττώματά μου 
5. Η πατάτα 
που μυρίζει: 
πως διαχειρί-
ζομαι τον θυμό 
μου 
6. Πως εκφρά-
ζω τα συναι-
σθήματά μου 

1. Γνωριμία – 
Συμβόλαιο 
2. Ο εαυτός 
μου 
3. Μεγαλώνω 
και Αλλάζω 
4. “Νους υγιής 
εν σώματι υ-
γιεί” (διατρο-
φή, γυμναστική 
και μάθηση) 
5. Γυμνάζο-μαι 
σωστά… 
6. Το σώμα μου 
μέσα από την 
τέχνη 

1. Επίσκεψη 
αστυνομικού και 
σχολικής τροχο-
νόμου στο σχο-
λείο 
2. Επίσκεψη στο 
πάρκο κυκλοφο-
ριακής αγωγής 
3.  Προβολή 
βίντεο 
4. Μία μικρή 
βόλτα στη γειτο-
νιά του σχολείου 
μας 
5. Παιδαγωγικές 
τεχνικές της βιω-
ματικής μάθησης 

1. Από το άτομο 
στην ομάδα 
2.  Συγκεντρώ-
νομαι 
3.  Συνεργάζομαι 
4. Επικοινωνώ 
5. Αναγνωρίζω 
και Εκφράζω τα 
συναισθή-ματά 
μου 
6.  Διαχειρίζομαι 
τον θυμό μου 
7.  Αποδεχόμα-
στε τη διαφο-
ρετικότη-τα του 
άλλου 
8. Μαθαίνοντας 
να κάνουμε σω-
στές επιλογές 

1. Η σημασία 
πίσω από τις 
λέξεις 
2. Η σημασία 
πίσω από τις 
λέξεις 
3. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 
4. Ήθη – Έθιμα –
Παραδόσεις 
5. Η μελέτη των 
προσφύγων μέσα 
από τα γνωστικά 
αντικείμενα της 
Ιστορίας και της 
Γεωγραφίας 
6. Αναστοχασμός 
– Αξιολόγηση 

2Ο ΔΙΜΗΝΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ- 

Κοινωνική Συ-
ναίσθηση και 

Ευθύνη 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ- 

Κοινωνική Συ-
ναίσθηση 

και Ευθύνη 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

ΤΙΤΛΟΣ 
Υπερασπίζο-

μαι  τα δι-
καιώματά μου 

Έχεις ζήσει 
σεισμό; Έχεις 
δει ηφαίστειο; 
Έχεις ακούσει 
για τσουνάμι; 

Σεβασμός στη 
διαφορετικό-

τητα 

Οικολογική 
Συνείδηση 

Η φωτιά σε 
αφορά. Πρόσε-

χε τι κάνεις, 
πρόσεχε γύρω 

σου 

Η Μικρασιατική 
καταστροφή 

και ο ξεριζωμός 

ΥΠΟΘΕΜΑ-
ΤΙΚΗ 

Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 

Φυσικές κατα-
στροφές 

Συμπερίληψη 
(Αλληλοσεβα-
σμός, διαφο-
ρετικότητα) 

Οικολογία 
Φυσικές κα-
ταστροφές 

Παγκόσμια 
και τοπική 
πολιτιστική 
κληρονομιά 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ       
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Στα εργαστήρια Δεξιοτήτων, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, για την αξιολόγηση της επί-

δοσης των μαθητών σύμφωνα με την εγκύκλιο 4676 /21/10 2021, δίνεται έμφαση στη περιγραφική 

αξιολόγηση και στη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει 

τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά τον σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της Σχολικής 

Μονάδας. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο / τετράμηνο και ανά Θεματική Ενότητα και έ-

χουν διττό στόχο: την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και 

την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητριών και των μαθητών.    

IX.  Άλλα θέματα  

α) Προσωπικά δεδομένα  

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό 

3Ο ΔΙΜΗΝΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ- 
Κοινωνική 

Συναίσθηση 
και Ευθύνη 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και Πρω-
τοβουλία 

Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ- 

Κοινωνική Συ-
ναίσθηση  

και Ευθύνη 

Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ- 
Κοινωνική 

Συναίσθηση 
και Ευθύνη 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και Πρω-
τοβουλία 

ΤΙΤΛΟΣ 
Η Ανακύκλω-
ση μας δίνει… 

ζωή 

Όλοι μαζί στη 
σχολική ζωή 

Παλιά επαγ-
γέλματα... 

ζωντανέψτε 

Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 

Σχολική Διαμε-
σολάβηση - 

Πρόληψη και 
Επίλυση της  

Ενδοσχολικής 
Βίας 

ΟΙ ΤΠΕ μετα-
βάλλουν το 
εργασιακό 

τοπίο 

ΥΠΟΘΕΜΑ-
ΤΙΚΗ Οικολογία 

Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

Γνωριμία με τα 
επαγγέλματα 

Ανθρώπινα Δι-
καιώματα 

Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

Αγωγή σταδιο-
δρομίας – Γνωρι-
μία με τα επαγ-

γέλματα 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ       

4Ο ΔΙΜΗΝΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και Πρω-
τοβουλία 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και Πρω-
τοβουλία 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

Ζω καλύτερα- 
Ευ ζην 

ΤΙΤΛΟΣ 
Γνωρίζω μέσα 
από το STEM 

τους πλανήτες 

Το επάγγελμα 
του ηθοποιού. 
Μπαίνω στον 

ρόλο» 

Θέλω να παί-
ξω όπως πα-

λιά 
Ρομποτική 

Ηλεκτρικό 
ρεύμα «κατη-

γορείσαι» 
ότι... 

Σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση 
και οι προεκτά-

σεις της 

ΥΠΟΘΕΜΑ-
ΤΙΚΗ STEM Επαγγέλματα 

Παγκόσμια  
και τοπική πολι-
τιστική κληρονο-

μιά 

Εκπαιδευτική 
ρομποτική 

STEM – Εκπαι-
δευτική Ρομποτι-

κή 

Σεξουαλική 
διαπαιδαγώ-

γηση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ       



 

 

18ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων  

20 

Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των 

γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.  

β) Λειτουργία ΕΔΥ 

Στο Σχολείο μας λειτουργεί ΕΔΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) η οποία διενεργεί α-

ξιολόγηση για τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποι-

ημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συ-

νεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής και στηρίζει ψυχολογικά μα-

θητές που παρουσιάζουν προβλήματα διαχείρισης συμπεριφοράς, προβλήματα με τους συμμαθη-

τές ή άλλα προβλήματα που οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών 

τους κ.α΄. 

γ) Τμήμα Ένταξης 

Στο Σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης που παρέχει στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες εξειδικευμένη εκπαίδευση. Σκοπός του είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών στο σχολικό περι-

βάλλον και η φοίτησή τους στην τάξη μέσω ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων. 

Οι μαθητές συνεκπαιδεύονται παραμένοντας στην τάξη τους ή υποστηρίζονται από τον εκπαι-

δευτικό του Τμήματος Ένταξης για καθορισμένο αριθμό ωρών εβδομαδιαίος σύμφωνα με το πρό-

γραμμα που έχει εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και 

έχει δοθεί στους γονείς. Η διάρκεια της φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης καθορίζεται από τους στόχους 

που έχουν τεθεί στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Στο Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΑΣΥ ή 

άλλο δημόσιο πιστοποιημένο φορέα. Επίσης, όταν δεν διαθέτουν αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση 

από ΚΕΔΑΣΥ, δύνανται να υποστηρίζονται από το Τ.Ε. με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύ-

στερα από εισήγηση της Ε.Δ.Υ., σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων και σύμφωνη γνώμη της 

Συντονίστριας Ειδικής Αγωγής ή της Συντονίστριας Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου». 

O εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης είναι εξειδικευμένος, ώστε να εφαρμόζει ειδικά εκ-

παιδευτικά προγράμματα παρέμβασης με στόχο τη σταδιακή ένταξη των μαθητών. Λόγω της εξειδί-

κευσής του έχει τη δυνατότητα να δρα συμβουλευτικά και πληροφοριακά στα μέλη της σχολικής 

μονάδας  σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης ο εκ-

παιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει 

σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον 

τρόπο υλοποίησής του (συνδιδασκαλία). 
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δ) Παράλληλη Στήριξη 

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη 

του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ. H παράλ-

ληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μα-

θησιακής διαδικασίας και όχι ως φύλαξη του παιδιού. Στόχος της παράλληλης στήριξης είναι ο μα-

θητής σταδιακά να αυτονομηθεί ως παρουσία στη σχολική τάξη του, ώστε να μην απαιτείται ο εκ-

παιδευτικός να παραβρίσκεται στο σύνολο των ωρών της σχολικής τάξης.  

Ο ρόλος της παράλληλης στήριξης είναι πολύ σημαντικός και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και 

επικοινωνιακές ανάγκες του παιδιού διαφοροποιεί και ενισχύει τη στήριξη τόσο μέσα στη τάξη, στον 

προαύλιο χώρο αλλά και στις άλλες δραστηριότητες του σχολείου. 

Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης παρέχει ενίσχυση στην ένταξη του μα-

θητή και στη συνύπαρξή του σε μια ομάδα περισσότερων παιδιών με τη παρουσία του δασκάλου. 

Βοηθάει τον μαθητή να συμμετέχει στη διαδικασία της μάθησης και να ακολουθεί τους κανόνες της 

τάξης του, τον ενισχύει ώστε να ξεπερνά τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να 

εμφανίζει σ’ ένα ή περισσότερα μαθήματα και τον υποστηρίζει στη διαχείριση της συμπεριφοράς 

και των συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει.  

Στον προαύλιο χώρο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Σχολείου βοηθάει τον μαθητή 

ώστε να έχει ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι με τους συμμαθητές του, ενισχύοντας έτσι τις κοινωνι-

κές και επικοινωνιακές του δεξιότητες, ενώ παράλληλα προστατεύει το παιδί από την περιθωριο-

ποίηση και την απομόνωση. 

ε) Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

Οι εκπαιδευτικοί, αφού λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών που 

προέρχονται από Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους συμπερίληψης, 

ένταξης και αποδοχής των μαθητών αυτών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

στ) Λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης  

Η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί, μεταξύ άλλων, εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης, χώρο κοι-

νωνικοποίησης και προαγωγής της Φιλαναγνωσίας, καθώς και ένα χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο 

για την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας.  

Το Σχολείο μας διαθέτει Σχολική Βιβλιοθήκη που είναι ενταγμένη στο Σύστημα Δικτύου Σχολι-

κών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020, με την Υπουργική 

Απόφαση Φ.17/47528/Δ1, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1097/3-4-2019. 
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Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι:  

α) Η παροχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της σχολικής μονάδας ενός χώρου που 

επιτρέπει τη φυσική και διανοητική πρόσβαση στην πληροφόρηση και στον κόσμο των ιδεών.  

β) Η υιοθέτηση των αρχών διακήρυξης της UNESCO/IFLA για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, με έμ-

φαση σε αυτές που αναφέρονται στην ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στα μέσα, τις 

πηγές και τις υπηρεσίες μάθησης που προσφέρονται.  

γ) Η καλλιέργεια μίας μακρόχρονης σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του έντυπου λό-

γου και της εικόνας, μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος.  

δ) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. 

Για να πετύχει τα παραπάνω, η Σχολική Βιβλιοθήκη, μέσω του υπεύθυνου, αλλά και του Συλ-

λόγου Διδασκόντων, επιδιώκει: 

1. Να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του εκπαιδευτικού έργου. 

2. Να ενημερώσει τους χρήστες και να εμπλουτίσει τη συλλογή της.  

3. Να εξοικειώσει τους  μαθητές/τριες με τη λειτουργία μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. 

Στη Σχολική Βιβλιοθήκη, τη φετινή σχολική χρονιά, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας 

από όλους τους εισερχόμενους σε αυτήν, με τήρηση απόστασης ενάμισι 1,5 μέτρου μεταξύ αυτών. 

Η Σχολική μας Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη την τέταρτη ώρα, 

όμως ο κάθε εκπαιδευτικός με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, στο πλαίσιο αναζήτησης υπο-

στηρικτικού υλικού για την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας, προαγωγής της φιλαναγνωσίας 

και πραγματοποίησης δράσεων, δύναται να έχει πρόσβαση στον χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και 

εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης, 

ακολουθώντας και τηρώντας τους όρους που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της. 

ζ) Φαρμακείο 

Στο Σχολείο υπάρχει φαρμακείο που είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα υλικά για παροχή 

πρώτων βοηθειών. Υπεύθυνοι  για το φαρμακείο είναι ο νοσηλευτής που υπηρετεί στο Σχολείο μας 

και οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες 

ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες  πράξεις (χορήγηση 

φαρμάκου από το στόμα ή σε ενέσιμη μορφή), σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών αλλά και 

σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοι-

χειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του Σχολείου του. 
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Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμό-

νες των μαθητών οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας προκει-

μένου να εισέρχονται στο χώρο του Σχολείου και να χορηγούν την φαρμακευτική αγωγή οι ίδιοι ή 

άλλο πρόσωπο που εκείνοι θα υποδείξουν.                                                                                                                                                                                            

η) Εμβολιασμός μαθητών / μαθητριών  

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα 

εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολο-

γητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου αποδεικτικού από το οποίο 

να προκύπτει ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

θ) Λειτουργία Κυλικείου    

Το Κυλικείο παρέχει τρόφιμα σύμφωνα με όσα ορίζει το Υπουργείο Υγείας με υγειονομικές δι-

ατάξεις και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των 

μαθητών και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής δια-

τροφής. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων. Αρμόδια επι-

τροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του καθώς και την τιμολογιακή πολιτική. Η υ-

πεύθυνη του κυλικείου οφείλει να το ασφαλίζει, ώστε να μην εισέρχονται μαθητές σε αυτό ενώ θα 

πρέπει να απευθύνεται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς με ευγένεια και να περιορίζεται 

αυστηρά στα καθήκοντά της. 

4. Επικοινωνία και Συνεργασία  Γονέων/Κηδεμόνων - Σχολείου 

I.  Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας  

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύ-

μπραξη όλων – μαθητών, εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής 

Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης –  για να επιτύχει στην αποστολή του.  

Ειδικότερα η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών και τον Σύλλογο Γονέων θεωρείται πολύ σημαντική παράμετρος για την εύρυθμη λειτουρ-

γία του Σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/δασκάλα 

της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση απευθύνονται στην 

Διευθύντρια του Σχολείου. 

II.   Γονείς/κηδεμόνες 

Οι γονείς οφείλουν να κάνουν γνωστό στον εκπαιδευτικό της τάξης και στην Διεύθυνση του 

Σχολείου κάθε ιδιαίτερο στοιχείο που αφορά την προσωπικότητα του μαθητή αλλά και την σωματι-
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κή και ψυχική του υγεία. Επίσης σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την 

κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Σχολείο. 

Κανένας ανήλικος ή ενήλικος, εκτός των μαθητών και όσων εργάζονται στο Σχολείο, δεν έχει 

δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιό του, χωρίς να έχει πάρει άδεια κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας του. 

Κανένας ενήλικος, εκτός από τους εκπ/κούς, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να 

νουθετεί παιδί στο χώρο του Σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον δάσκαλο 

της τάξης ή σε περίπτωση απουσίας του τη Διευθύντρια, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή θα πρέπει οι γονείς να ενημερώνουν έγκαιρα το Σχολείο, το οποίο 

επικοινωνεί με την οικογένεια, ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.  

Οι γονείς των  μαθητών της Α΄ τάξης φροντίζουν για την εγγραφή των παιδιών τους στο πανελ-

λήνιο Σχολικό Δίκτυο ή επιτρέπουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στην Διεύθυνση του Σχολείου να κά-

νει την εγγραφή και να τους γνωστοποιήσει τους κωδικούς.  

Οι ενήλικες συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί έως την είσοδο, στην οδό Πατατούκου και αφού 

βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν και δεν παραμένουν στην αυλή και στους χώρους 

του Σχολείου ούτε συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι τις τάξεις τους. Για όσο διάστημα διαρκούν τα έ-

κτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού οι μαθητές θα πρέπει να μπαίνουν στο χώρο του Σχολείου φορώντας 

τη μάσκα τους και έχοντας μαζί τους σε κλειστή συσκευασία τουλάχιστον άλλη μία μάσκα. 

Το μεσημέρι περιμένουν τα παιδιά τους έξω από την πόρτα από την οποία αποχωρούν και όχι 

εντός του σχολικού χώρου, ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία του Σχολείου και η ομαλή αποχώ-

ρησή των μαθητών, η οποία γίνεται όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Οι μαθητές δεν φεύγουν σε καμιά περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. 

Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) ο 

μαθητής αποχωρεί πάντοτε με τη συνοδεία του γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά, αφού έχει ενημερω-

θεί ο δάσκαλος της τάξης και η Δ/ντρια και έχει υπογραφεί από τον γονέα ή κηδεμόνα σχετική υ-

πεύθυνη δήλωση. 

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, πρέπει να προσέρχο-

νται έγκαιρα. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολο-

κληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. Σε περίπτωση αργοπο-

ρίας τους ενημερώνουν το Σχολείο τηλεφωνικώς και εγκαίρως (τηλ. επικοινωνίας: 2651038844). Θα 

πρέπει επίσης να ενημερώσουν τα παιδιά τους ότι ποτέ δεν αποχωρούν μόνα τους, αλλά περιμέ-

νουν εντός της σχολικής αυλής και δεν φεύγουν ποτέ με άτομα που δεν τους έχουν υποδείξει οι γο-
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νείς τους. Όταν κάποιος μαθητής αποχωρεί μόνος του θα πρέπει ο γονέας του να υπογράψει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. 

Μετά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου, η ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών ανήκει 

αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το ωράριο των παι-

διών του και να ενημερώνεται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου από τις ανακοινώσεις που με-

ταφέρουν οι μαθητές ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου, καθώς και 

στον ιστότοπο του Σχολείου (http://18dim-ioann.ioa.sch.gr/). 

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συνεργάζονται για το καλό των μαθητών με τους εκπαι-

δευτικούς και τη Διευθύντρια του Σχολείου, ώστε να δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα καλό κλίμα επι-

κοινωνίας σχολείου - οικογένειας.  

III.  Διαδικασίες  ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 

Οι γονείς θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνα και τις σωστές 

διευθύνσεις e-mail τους. Επίσης οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέ-

φωνα και e-mail) και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο 

να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Επίσης οφείλουν 

να επιτρέψουν στο Σχολείο να επικοινωνεί μαζί τους για εκπαιδευτικούς λόγους και για την αποστο-

λή ενημερωτικών σημειωμάτων και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων, 

για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ. 

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να έρχονται στο Σχολείο και να ενημερώνονται για την 

πρόοδο, αλλά και για τη συμπεριφορά των παιδιών τους, την ημέρα που τους έχει ορίσει ο κάθε εκ-

παιδευτικός, από τις 13:15΄έως τις 14:00΄. Ο πίνακας με την ημέρα και την ώρα που ο κάθε εκπαι-

δευτικός επικοινωνεί με τους γονείς είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Σχολείου και οι γονείς 

έχουν ενημερωθεί και εγγράφως, μαζί με το πρόγραμμα των παιδιών τους. Επίσης οι γονείς οφεί-

λουν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που εκείνοι κρίνουν αναγκαία μια έκτα-

κτη συνάντηση.  

Μετά τη λήξη του Α΄ και Β΄ τριμήνου καθώς και μετά τη λήξη του σχολικού έτους πραγματοποιεί-

ται παιδαγωγική συνάντηση του εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, προ-

κειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και να παραλάβουν τον έλεγχο προόδου. 

IV. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γο-

νέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Διευθύντρια, τον Σύλλογο 
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Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον  Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Είναι ένας 

σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημα-

ντική η συμμετοχή όλων των γονέων.  

V. Σχολικό Συμβούλιο 

Στο Σχολείο μας, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Νόμου 4823/3-8-2021, λειτουργεί Σχολικό 

Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν η Δ/ντρια του Σχολείου, η οποία αναπληρώνεται από τον υποδι-

ευθυντή, δύο εκπρόσωποι του οικείου δήμου που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τρείς εκ-

παιδευτικοί με τους αναπληρωτές τους και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με 

τον νόμιμο αναπληρωτή του. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβά-

σεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Σχολείου, την 

υγιεινή, την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα 

βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής της Σχολικής μονάδας. 

5. Πολιτική προστασίας από πιθανούς κινδύνους  

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέ-

πειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και 

δραστηριοποίησης  ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι 

των κινδύνων αυτών. Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιεί-

ται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιού-

νται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τουλάχιστον μία κάθε τρίμηνο. 

Η Διευθύντρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπι-

ση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές για τους 

βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζε-

ται ότι οι μαθητές δεν αποχωρούν από το Σχολείο μόνοι τους, αλλά συνοδεύονται ή από τον γονέα 

τους ή από άλλο πρόσωπο που έχουν οι γονείς ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. 

Το ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω εκτάκτων συνθηκών έχει αναρτηθεί στην αίθουσα κάθε 

τμήματος και έξω από το γραφείο της Διευθύντριας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφά-

λεια όλων έχει οριστεί χώρος συγκέντρωσης στην μπροστινή αυλή του Σχολείου, απ’ όπου οι γονείς 

θα παραλάβουν τα παιδιά τους. Ο χώρος καταφυγής ορίστηκε, ώστε να μην βρίσκεται κοντά σε κτί-

ρια, όσο αυτό είναι δυνατό, και να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτόν και η κάτοψή του φαίνεται 

στο παρακάτω σχέδιο:  
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Κάτοψη χώρου καταφυγής σε περίπτωση ανάγκης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρ-

μογής του 

Ο κοινά συμφωνημένος κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές, 

μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θε-

σμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου και είναι το θεμέλιο 

πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμα του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγω-

γικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας. 

Πηγές: 

Νομοθετικές ρυθμίσεις  

1. Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» (Α' 167) 

2. ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 «Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών» 

3. ΠΔ 79/2017 (με τις τροποποιήσεις), «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτι-
κών σχολείων»   

Χώρος  
Καταφυγής 

Οδός Πατατούκου 
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4. Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»  

5. Φ7/118240/Δ1/09-09-2020, «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-
2021»  

6. ΦΕΚ 491/τ.Β΄/9-2-2021, Απόφαση 13423/ΓΔ4, «Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας σχολι-
κών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

7. ΦΕΚ 4823/3-8-2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλ-
λες διατάξεις» 

8. «Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων» από τη διεύθυνση:  
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/body.htm 

Άλλες πηγές 

1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 18ου Δημ. Σχολείου Ιωαννίνων σχολικού έτους 2020-2021 

2. Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού ΙΕΠ 

 
 

Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2021 
 

Η Διευθύντρια του Σχολείου 
 
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπόνια 
 

 

 

    

Εγκρίνεται 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Ενό-

τητας Σχολικών Μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

Ημερομηνία: 

………………………………………………… 

Ο Διευθυντής  Π.Ε. Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΤΣΗΣ 

Ημερομηνία: 

………………………………………………… 
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