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1ο ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου                                         Σχολ. έτος 2021-2022 

        Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός λειτουργίας σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά 

στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο 

και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.  

Σκοπός του είναι, η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και 

την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος 

που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η 

εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Ενημέρωση για ζητήματα υγείας 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορονοϊού Covid-19 και με 

γνώμονα τα συνιστώμενα μέτρα δημόσιας υγείας αποβλέπουμε στο να λειτουργήσουμε με 

ασφάλεια.  

Πιο συγκεκριμένα:   

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σχολείο είναι 

υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους του 

σχολείου. 

 Οι μαθητές μας θα εισέρχονται στο σχολείο και θα πηγαίνουν κατευθείαν στις 

τάξεις τους. Η πρωινή προσευχή θα πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας, 

ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών.  
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 Με την είσοδο των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας, θα γίνεται χρήση 

αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος και οι μαθητές θα κάθονται στο θρανίο 

τους. 

 Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα κάθεται σε σταθερή θέση που θα του υποδεικνύεται από 

τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 

 Κάθε μαθητής/τρια θα κάνει χρήση αποκλειστικά και μόνο των δικών του 

ειδών γραφικής ύλης (μολύβια, τετράδια κλπ), καθώς και μάσκας και δεν επιτρέπεται 

η ανταλλαγή και ο δανεισμός οποιουδήποτε αντικειμένου (στυλό, τετράδια, μπουκάλια 

νερού) μεταξύ των μαθητών/τριών. 

 Τα παράθυρα και οι πόρτες θα παραμένουν ανοικτά. 

 Οι μαθητές /τριες θα προαυλίζονται ανά τάξη σε καθορισμένο χώρο και δεν 

επιτρέπεται η μετακίνηση τους σε άλλο τμήμα του προαυλίου χώρου πέραν του 

οριζομένου. 

 Οι μαθητές /τριες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας τόσο 

μεταξύ τους όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό  και κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος να υπακούν στις συστάσεις του εφημερεύοντος εκπαιδευτικού. 

 Οι μαθητές /τριες που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη covid-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο και οι κηδεμόνες 

οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο. 

 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα του covid- 19, σε ώρα 

λειτουργίας του σχολείου, ο/η ασθενής μεταφέρεται, σε ειδική αίθουσα και 

ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας.  

 Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος covid-19 ο/η μαθητής ή ο/η εκπαιδευτικός 

τίθεται σε καραντίνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., και ακολουθεί  

ιχνηλάτηση όλων των στενών επαφών του κρούσματος. 

 Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή συνοικούν με άτομα που πάσχουν από 

σοβαρό/ά υποκείμενο /α νοσήματα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ΦΕΚ 

4188Β΄/10.9.2021 – μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών – δεν 

προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Η επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες θα διεκπεραιώνεται εξ αποστάσεως με 

ηλεκτρονικά μέσα ή στο σχολείο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, προς αποφυγή 

συνωστισμού. 

Προσέλευση – Παραμονή στο Σχολείο και Αποχώρηση από αυτό 

 Το καθημερινό ωράριο του σχολείου αρχίζει στις 8:15 και ολοκληρώνεται στις 14:10. 
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 Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι μαθητές, δεν επιτρέπεται να φύγουν από το χώρο του 

σχολείου παρά μόνο με άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου και αφού ενημερωθεί ο 

κηδεμόνας τους.  

 Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου η τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και 

των διαλειμμάτων είναι καθοριστικής σημασίας.  

 Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων, τόσο των 

μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 

 Στους αργοπορημένους μαθητές θα καταχωρείται απουσία.  

 Κατά τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση σε 

ενδιάμεση διδακτική ώρα. 

 Κατά την είσοδο - έξοδο από το σχολείο οι μαθητές θα εισέρχονται και θα αποχωρούν 

ως εξής: 

 Η Α΄ τάξη  από την πάνω αυλόπορτα του σχολείου επί της οδού Ρίμινι. 

 Οι τάξεις Β΄& Γ΄ από την κάτω αυλόπορτα του σχολείου επί της οδού Ρίμινι. 

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου οι πόρτες του προαύλιου παραμένουν 

κλειστές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο και κυρίως 

δεν επιτρέπεται να πηδούν για κανένα λόγο τα κάγκελα.  

 Οι μαθητές οφείλουν να αποχωρούν από τις τάξεις τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι 

του διαλείμματος ώστε να αερίζεται καλά ο χώρος. 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού στις αίθουσες 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, εκτός αν συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο/η  μαθητής/ρια θα πρέπει να έχει άδεια 

από τη Διεύθυνση του Σχολείου και να συνοδεύεται από εκπαιδευτικό. 

 Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου 

προγράμματος - συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας - 

μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, 

ενημερώνονται οι κηδεμόνες και αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται 

ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. 

 Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι 

υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της 

μαθητή/τριας. 

 

 Συμπεριφορά μαθητών/τριών  

 Βασικά στοιχείο της καθημερινής ζωής στο Σχολείο μας είναι ο σεβασμός, που όλοι  

οφείλουν προς όλους.  

 Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. 



 

4 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 1ου ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου σύμφωνα με το αρθ.37 Ν. 4692 ΦΕΚ 111Α΄/12.06.2020 

 Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, η άσκηση σωματικής ή 

ψυχολογικής βίας, οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι 

προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη 

προσωπικότητα ή περιθωριοποιεί και στιγματίζει. Επιπλέον δεν είναι αποδεκτές στο 

Σχολείο μας συμπεριφορές και πρακτικές που συνδέονται με ρατσιστικές και 

μισαλλόδοξες αντιλήψεις. 

 Για λόγους υγείας, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το κάπνισμα 

απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, άρα και στους χώρους του 

σχολείου. 

 Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή tablet, ή smart-watch και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών που διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας απαγορεύονται 

ρητά στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα  με σχετική Υπουργική Απόφαση. 

 Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν όλους τους χώρους του σχολείου καθαρούς, να μην 

πετούν σκουπίδια, να μη γράφουν στους τοίχους, στα θρανία ή στις καρέκλες και να 

μη φθείρουν τη σχολική περιουσία. Οποιαδήποτε φθορά τιμωρείται πειθαρχικά και τα 

έξοδα βαρύνουν τον υπεύθυνο της φθοράς. 

 Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση από μαθητές του Σχολείου μας σε φίλους και γνωστούς 

– εξωσχολικούς – για συνάντηση στους χώρους του Σχολείου. 

 Αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο 

σεβασμό στους συμμαθητές τους αλλά και στους  εκπαιδευτικούς, τη δημοκρατική 

 συμπεριφορά, τη σχολική περιουσία, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του 

σχολείου και γενικά από όλα αυτά που το Σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του 

αποτελούν σχολικά παραπτώματα τα οποία θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα  

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Κανονισμό λειτουργίας του 

σχολείου και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν: 

α) Παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες 

Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 

παρεκκλίνουσας  συμπεριφοράς με περισσότερο ήπια παιδαγωγικά μέτρα.  

Στόχος μας είναι το Σχολείο, πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, να 

εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των 

προβλημάτων συμπεριφοράς που εκδηλώνονται εντός της σχολικής κοινότητας, 

στοχεύοντας οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάζουν στάση και 

συμπεριφορά. 

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, 

τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να 

υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Ωστόσο πριν από 
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οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της 

προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 

β) Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 

Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων,  τα  οποία  είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) 

επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα 

δύο (2) ημερών, ε) 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, 

οπότε απασχολείται με ευθύνη της Διεύθυνσης του Σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε 

περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 

απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος 

εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

Προσοχή! Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο 

σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με 

ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου 

καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.  

 

Λήψη Αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία του σχολείου 

Η λειτουργία του Σχολείου μας είναι δημοκρατική. Για κάθε σημαντικό ζήτημα που 

απασχολεί τη Σχολική Κοινότητα καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε να γίνεται 

εποικοδομητική συζήτηση και αναλυτική ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ 

των μελών της Σχολικής κοινότητας με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία του 

Σχολείου. 

 

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 

πρόληψης ή και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και 

σχολικού εκφοβισμού.  

Στην ανάπτυξη αυτή συμβάλλουν σημαντικά όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι 

σύμβουλοι καθηγητές και ο ψυχολόγος του σχολείου καθώς και η  συνεργασία του 

σχολείου με φορείς και με τις οικογένειες των μαθητών. Η επικοινωνία και η συνεργασία 

του σχολείου με τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/τριών βοηθά στην αποτροπή αλλά 

και επίλυση τέτοιων φαινομένων. 

 

 Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

 Οι Σχολικές Εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτικές.  

 Το Σχολείο διοργανώνει εκδηλώσεις, με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων, αλλά και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, δράσεις και δραστηριότητες  
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παιδαγωγικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος, για θέματα εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας, αειφορίας, εξαρτήσεων, πρόληψης φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού,  

ενημέρωσης, τα  οποία συντελούν στη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, στον 

εμπλουτισμό των γνώσεων και στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, 

παρέχοντας τους εφόδια και γνώσεις τα οποία θα τους προετοιμάσουν αφενός  να 

ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία αλλά και αφετέρου να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Η δημοσίευση των δράσεων και δραστηριοτήτων παρουσιάζεται στους κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών αλλά και στην τοπική κοινωνία.  

 

Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης 

Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης σε κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική 

βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται «Έπαινος Προσωπικής 

Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και 

κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας 

απονέμεται ειδικός έπαινος. 

 

Ενημέρωση και συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων -  Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

 Οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να 

επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των παιδιών τους και να βρίσκονται σε 

συνεχή συνεργασία με το σχολείο.  

 Ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων αποτελεί το συλλογικό όργανο των Γονέων/ 

Κηδεμόνων του Σχολείου μας, και η άριστη συνεργασία του συμβάλλει στην 

προαγωγή του σχολικού έργου. Το εκπαιδευτικό έργο είναι αρμοδιότητα και ευθύνη 

των διδασκόντων, όμως η παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου ευεργετείται από τη 

συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

 

Ποιότητα του σχολικού χώρου και εξοπλισμού 

Στα πλαίσια της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης γίνεται συνεχής αναβάθμιση 

στον ψηφιακό εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις νέες μεθόδους 

διδασκαλίας και μάθησης όπως επίσης και στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη 

χώρα μας λόγω του κορωνοϊου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνδρομή της Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου ο οποίος μεριμνά και για την συντήρηση και την 

αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.  

Επίσης μέσα από δράσεις και εικαστικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται 

δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα. 

 Ο χώρος του σχολείου αποτελεί το περιβάλλον της σχολικής μας ζωής και οφείλουμε 

όλοι να τον σεβόμαστε και να τον προστατεύουμε.     
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Πιστεύουμε ότι με την προσοχή, την καλή συνεργασία όλων μας, τον 

αλληλοσεβασμό  και την αλληλεγγύη  θα διανύσουμε μια δημιουργική και 

προπάντων ασφαλή χρονιά!!!  

 
 

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 15ΜΕΛΟΥΣ    


