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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) ΒΟΛΟΤ 

 

  

 Διζαγυγή 

Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, πνπ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, ζπληάρζεθε κε ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Σνλ 

Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Βφινπ εηζεγήζεθαλ αξρηθά χζηεξα απφ αλάζεζε 

πνπ ηνπο έγηλε κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ, νκάδα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο Μπαιαθνχηε Διέλε- ππνδηεπζχληξηα (ΠΔ 18.35), Κσζηνπνχινπ Νηνξφηα – 

Καηεξίλα (ΠΔ 23), Μαληδνπξάλε Όιγα (ΠΔ 11) & Υαηδεησάλλνπ Αλδξνκάρε (ΠΔ18.09). Αθνινχζεζε 

δηαβνχιεπζε  κε ηνλ «χιινγν Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ καζεηψλ ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Βφινπ» θαη κε 

νκάδα καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Δγθξίζεθε απφ ηνλ χιινγν Πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αξ. 

39/27-06-2016 πξάμε ηνπ ζπιιφγνπ. Σξνπνπνηήζεθε σο πξνο ζεκεία ηεο Ννκνζεζίαο ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2016.  

Με ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο απηφ ε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ν χιινγνο Πξνζσπηθνχ 

 έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίζνπλ γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

 είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο (Γ1/105657/16-10-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε 

ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

αμηνπξέπεηα θαη θχξνο πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην ξφιν ηνπο. Σηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη 

απαξαίηεην λα ηηο δηέπεη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη λα ηηο ραξαθηεξίδεη ε εηιηθξηλήο, 

ζπλαδειθηθή θαη αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Αλάινγε ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πξέπεη 

επίζεο λα θαιιηεξγείηαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

άιισλ. Όηαλ έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε επηρεηξήκαηα θαη 

δηάινγν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ 

απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρχεη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηή ε δεκνθξαηηθή αξρή 

πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

1. Φιλοζοθία ηος ζσολείος 

 

Φηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο ψζηε ν θάζε καζεηήο/ηξηα λα θηάζεη ζην 

κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ/ηεο.  ηνρεχεη ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Σν ζρνιείν είλαη αλνηρηφ ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε άιινπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, νκάδεο γνλέσλ θαη ηνπηθνχο θνξείο. Πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηε ζπλάθεηα ηεο γλψζεο ζην 

ζρνιείν κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, κέζσ ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ σο 

βάζε απζεληηθά πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Πξνσζείηαη ε ζπλεθπαίδεπζε κε καζεηέο ηεο "ηππηθήο εθπαίδεπζεο" φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. 

 



 

 

2 

2. Γομή ηος ΔΔΔΔΚ  

 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ απνηειείηαη απφ ην: 

 Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

 Δηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ) 

 Δηδηθφ Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΒΠ) 

 

3. Σο Ππόγπαμμα  ποςδών ηυν Μαθηηών ηυν ΔΔΔΔΚ 

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ρνιείνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Νφκν 2817/2000 (ΦΔΚ 78 η.Α/2000), 

ηελ Τ.Α. 4494/Γ6/2001, ηελ Τ.Α. 57523/Γ6/4-6-2002, ηελ ΤΑ102357/Γ6/2002θαη Ν.4186- ΦΔΚ 

193/17.9.2013) 

 

 Παξέρεη αθαδεκατθέο γλψζεηο πξνζαξκνζκέλεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ.  

 Δζηηάδεη ζηελ εθκάζεζε ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα αλάινγα εξγαζηήξηα. 

 Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο, δειαδή ζηνπο ηνκείο ηεο αηνκηθήο θξνληίδαο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο. 

 Παξάιιεια ην Δθπαηδεπηηθφ, Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ θαη Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

πξνγξακκαηίδεη θαη πινπνηεί επηπιένλ πξνγξάκκαηα. 

 

 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηελ ειηθία, ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια αμηνπνηεί πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, θπξίσο βησκαηηθήο κνξθήο.  

 Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλά επηζθέςεηο έμσ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Έηζη γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πεξηνρήο θαη εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Κχξην κέιεκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη θάζε καζεηήο λα πεηχρεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ απηνλνκία θαη  

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο,  θαηαθηψληαο ηελ αμηνπξέπεηα πνπ ηνπ αμίδεη.  

 

4.  Δγγπαθή 

 

Η εγγξαθή ηνπ καζεηή γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ γνλέα-θεδεκφλσ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί  γλσκάηεπζε 

ηνπ Κέληξνπ Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο  θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) ην νπνίν θαη είλαη αξκφδην λα 

θαζνξίζεη ην πιαίζην θνίηεζεο 

Καηά ηελ εγγξαθή ν θεδεκφλαο δειψλεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), γηα λα ππάξρεη άκεζε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

ηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα δεισζεί κε ππεχζπλε δήισζε πνηνο γνλέαο 

έρεη ηελ επηκέιεηα ή πνηνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα 

ε θάζε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ν γνλέαο – θεδεκφλαο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην ζρνιείν. 

 

5.  Φοίηηζη μαθηηών – ηεηπάμηνα – βαθμολογίερ - αξιολόγηζη 
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Η θνίηεζε ζηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. δηαξθεί έμη ηάμεηο (Α΄, Β΄,Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄) θαη αθνινπζνχληαη ηα 

αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 

Δμαηνκηθεπκέλα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο (ΔΠΔ), ηα νπνία πινπνηνχληαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ., ε θνίηεζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο ή φρη απφ ην 

χιινγν Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 

απνπζηψλ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ επαξθή θαηάθηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

καζεηή θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγλσζηηθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΔΓΔΑΤ), εθφζνλ απηή έρεη ζπζηαζεί ( Ν. 4415/2016 αξ. 48). 

  

Ημεπομηνία έναπξηρ – ημεπομηνία λήξηρ  ηεηπαμήνυν 

 

Κάζε δηδαθηηθφ έηνο ζηα Δ.Δ.Δ.ΔΚ. απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάκελα. 

α)  Α΄ ηεηξάκελν απφ 11 επηεκβξίνπ κέρξη 20 Ιαλνπαξίνπ 

β)  Β΄ ηεηξάκελν απφ 21  Ιαλνπαξίνπ κέρξη  ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ καζεκάησλ (θαζνξίδεηαη θάζε 

ρξφλν). 

Σξεηο εκέξεο κεηά ηελ ιήμε θάζε ηεηξακήλνπ παξαδίδεηαη ε βαζκνινγία απφ ηνπο θαζεγεηέο ζηνλ 

ππεχζπλν ηκήκαηνο, ν νπνίνο  ηελ θαηαρσξεί ζηελ θαξηέια ηνπ καζεηή.  

Η αξηζκεηηθή βαζκνινγία  ραξαθηεξίδεη βάζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  ην γλσζηηθφ επίπεδν 

ηνπ καζεηή, αλάινγα κε ηελ ηάμε πνπ βξίζθεηαη 

 

Δξαηομικεςμένο Ππόγπαμμα Δκπαίδεςζηρ (ΔΠΔ) μαθηηή/μαθήηπιαρ. 

 

Σν ζρνιείν  έρεη αλαπηχμεη εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππμίδα γηα ην κεζνδηθφ θαη 

ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ. ηφρνο απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθίι ηνπ καζεηή.  

 Η ζπζηεκαηηθή απηή ζπιινγή δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ εθπφλεζε ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο  Δθπαίδεπζεο γηα θάζε καζεηή. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΔΠΔ ηνπ καζεηή, ζπλεξγάδνληαη 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ην ΔΔΠ θαη αθνχ αμηνινγεζνχλ νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο-ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή 

θαη θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη, δηακνξθψλεηαη  ην Δμαηνκηθεπκέλν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο.  

Τπνινγίδεηαη ην ζηάδην εμέιημεο ηνπ παηδηνχ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα επηιχεη πξνβιήκαηα. 

Φπζηθά ν βαζκφο εμέιημεο θαη απηνλνκίαο θάζε καζεηή εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη: αξρηθή αμηνιφγεζε, ελδηάκεζε θαη ηειηθή. Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο 

ιακβάλνπλ γλψζε ελππφγξαθα. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πξνηάζεηο, δεδνκέλνπ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, γηα 

ηελ εθπφλεζε ηνπ ΔΠΔ. 

 

6.  Ππακηική άζκηζη 

 

χκθσλα κε ην Ν. 4415/2016 άξζξν 48, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σ΄ ηάμεο πινπνηείηαη πξαθηηθή 

άζθεζε, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζην πιαίζην ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. Η Σ΄ ηάμε ιεηηνπξγεί σο ηάμε επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο κε ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ε 



 

 

4 

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ, ηφηε απηή 

πινπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρνιηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ή ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ.  Σν 

σξνιφγην πξφγξακκα ηεο Σ΄ ηάμεο ζπκπιεξψλεηαη απφ καζήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ, 

αλάινγα κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε.  

 

7. Παιδαγυγικέρ Δκπαιδεςηικέρ Δπιζκέτειρ 

 

Η ρνιηθή Μνλάδα, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν,   νξγαλψλεη 

παηδαγσγηθέο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξνγξακκάησλ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε θπξίσο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη γλψζεσλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ αιιά θαη  δξαζηεξηνηήησλ ζε ρψξνπο κέζα θαη 

έμσ απφ ην ρνιείν πξνεγείηαη απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ 

γηα αζθαιή ζπκκεηνρή θαη θνηλσληθή έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ηξνπνπνηείηαη, φηαλ ρξεηάδεηαη, ην 

σξνιφγην πξφγξακκα  θαη νη καζεηέο αλαθαηαλέκνληαη ζην πξνζσπηθφ.  ε θάζε πεξίπησζε φκσο φινη 

νθείινπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην καζεηή γηα ηνλ νπνίν 

έρνπλ νξηζηεί ππεχζπλνη.  

Η ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζηνπο πεξηπάηνπο ζχκθσλα κε ην σξνιφγην 

πξφγξακκά ηνπο, εθηφο αλ ν ζχιινγνο πξνζσπηθνχ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ή θαηά πεξίπησζε. Οη 

καζεηέο βξίζθνληαη πάληα ππφ ηε επίβιεςε θαη θξνληίδα ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ζρνιάλε 

φπσο νξίδεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ή θαηά πεξίπησζε, αλ πξφθεηηαη γηα εθδξνκή. 

 

8.  Δπικοινυνία ςνεπγαζία σολείος- Οικογένειαρ 

 

Γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

ησλ παηδηψλ νξίδεηαη κία ψξα ηελ εβδνκάδα γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ, ζε πξφγξακκα πνπ έρεη αλαξηεζεί 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη δίλεηαη θαη ζηνπο γνλείο, σο ρξφλνο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – 

νηθνγέλεηαο. 

Σν Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείν επίζεο πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο 

θαη θεδεκφλεο φισλ ησλ καζεηψλ. 

Σν ηεηξάδην επηθνηλσλίαο είλαη έλα κέζν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ  θαη γνλέσλ-θεδεκφλσλ  θαη αληίζηξνθα. ε θαζεκεξηλή βάζε νη εθπαηδεπηηθνί αλνίγνπλ 

ην ηεηξάδην επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ γηα ελεκέξσζε. Οη γνλείο-θεδενκφλεο έρνπλ ηελ ίδηα 

ππνρξέσζε, θάζε κέξα λα αλνίγνπλ ην ηεηξάδην επηθνηλσλίαο γηα λα παίξλνπλ ηηο ελεκεξψζεηο ηνπο θαη 

λα γξάθνπλ νηηδήπνηε πξνθχςεη κε ην παηδί ηνπο ή απηφ πνπ ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

θαζεγεηέο.  

 

  

9.  Απμοδιόηηηερ  Τπεςθύνυν Σμημάηυν 

Ο ππεχζπλνο ηκήκαηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ: 

 Καηαρψξηζε  απνπζηψλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, 

 Σαθηηθή επηθνηλσλία κε γνλείο θαη ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε απνπζίαο πέξαλ ησλ ηξηψλ 

εκεξψλ,  
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 Δλεκέξσζε πιιφγνπ γηα ζέκαηα καζεηψλ ηκήκαηνο, 

 πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο θαη ΔΔΠ-ΔΒΠ, 

 πλεξγαζία κε Φπρνιφγν γηα δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο, 

 Δλεκέξσζε θαθέισλ καζεηψλ – κεηξψν – θαξηέιεο, 

 Αμηνινγήζεηο – ζχληαμε  Δμαηνκηθεπκέλνπ Πξνγξάκκαηνο  Δθπαίδεπζεο  

 

10.  Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ 

 

ΧΡΑΡΙΟ 

07.45 – Ο8.10   ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΜΑΘΗΣΧΝ 

1Η ΧΡΑ:  Ο8.10 – 08.55 ΑΜΔΗ ΑΛΛΑΓΗ ΥΧΡΙ ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

2Η ΧΡΑ: 08.55 – 09.40 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ: 09.40 – 10.00 (20΄) 

3Η ΧΡΑ: 10.00 – 10.40 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ: 10.40 – 10.50 (10΄) 

4Η ΧΡΑ: 10.50 – 11.30 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ: 11.30 – 11.40 (10΄) 

5Η ΧΡΑ: 11.40 - 12.20 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ: 12.20 – 12.30 (10΄) 

6Η ΧΡΑ: 12.30 – 13.15  

 

 

11.  Ππυινή Πποζέλεςζη- Ανασώπηζη 

  

Οη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί θαη ην ΔΒΠ πξνζέξρνληαη  ζην ζρνιείν ζηηο 7:45 θαη θξνληίδνπλ 

γηα ηελ απνβίβαζε θαη επίβιεςε ησλ καζεηψλ, κε ηελ άθημε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  Μεξηκλνχλ γηα 

ηελ αζθαιή είζνδν ησλ καζεηψλ ζην θηίξην.  Σελ ίδηα ππεπζπλφηεηα θαη θξνληίδα επηδεηθλχνπλ θαη 

θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ.  Σν ΔΒΠ θαηαγξάθεη ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαη αλαξηά ηε 

ιίζηα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ψζηε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. 

Με ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ  ηεο 6
εο

 ψξαο ν θαζεγεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒΠ ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θξνληίδνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ψζηε λα ηαθηνπνηήζνπλ ηα 

πξάγκαηά ηνπο, λα πάξνπλ ηελ ηζάληα ηνπο, λα θνξέζνπλ ην κπνπθάλ ηνπο, λα κεηαθεξζνχλ ζην 

πξναχιην ρψξν  θαη λα εηνηκαζηνχλ γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπο απφ ην ζρνιείν. 

Οη εθεκεξεχνληεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Β.Π.  παξαδίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ νδεγφ ή ην ζπλνδφ 

κε ηε ιήμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

 

12.  Ππυινή Πποζεςσή 

  

Η πξσηλή πξνζεπρή γίλεηαη καδί κε ην ζπλαπιηδφκελν γπκλάζην θαη απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζην πξναχιην  θαη είλαη παξφληεο φινη νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο. Με 

επζχλε ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο νη καζεηέο ζπληάζζνληαη θαηά ηάμε κπξνζηά ζηηο ζθάιεο αλά 

ηκήκα. Ο εθεκεξεχσλ ηεο εηζφδνπ νξίδεη ην καζεηή πνπ ζα θάλεη πξνζεπρή. ην ηέινο, κε επζχλε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη καζεηέο κπαίλνπλ αλά ηκήκα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηεπζχλνληαη ζην 

πξφγξακκά ηνπο 

 

13.  Καθηκονηολόγιο Δθημεπίαρ 
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Βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθεκεξεπφλησλ ζηα δηαιείκκαηα είλαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ πξφιεςε ησλ επεηζνδίσλ, πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ καζεηψλ θ.ιπ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή επαγξχπλεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, θαζψο επίζεο θαη κε ηε 

γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

Χο πξνο ηα θαζήθνληα ησλ εθεκεξεπφλησλ θαη ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ζπκθσλήζεθαλ ηα εμήο: 

 

 λα νξηζηνχλ δχν βάξδηεο εθεκεξηψλ θάζε κέξα, 

 λα νξηζηνχλ 4 άηνκα ζε θάζε βάξδηα, 

 λα νξηζηνχλ 4 ζεκεία εθεκεξίαο ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα εθεκεξίαο θαη λα 

ελαιιάζζνληαη ζ’ απηά νη εθπαηδεπηηθνί, 

 λα νξηζηεί έλαο αλαπιεξσκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 Δμαηνκηθεπκέλεο εθεκεξίεο νξίδνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ καζεηψλ, κεηά απφ 

ζπδήηεζε θαη απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

Η εμσηεξηθή πφξηα ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. είλαη πάληα θιεηδσκέλε, κε επζχλε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη έιεγρν απφ ηνπο εθεκεξεχνληεο θαη ηε ζρνιηθή θχιαθα. 

Αλνίγεη κε ειεθηξηθφ κεραληζκφ φηαλ απηφ ρξεηαζηεί. 

Η εμψπνξηα ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Ν. Ισλίαο  θαηά ηα δηαιείκκαηα θιεηδψλεη θαη ην θιεηδί έρεη ζηελ 

επζχλε ηνπ ν εθεκεξεχνληαο ηεο απιήο θαη ε ζρνιηθή θχιαθαο. 

 

Τπεπζπλφηεηεο ηεζζάξσλ ζεκείσλ: 

 

Εζωηερική ζκάλα: ν εθεκεξεχνληαο έρεη ηελ επζχλε ζην δηάιεηκκα λα κελ αλεβαίλνπλ ή 

θαηεβαίλνπλ παηδηά ζηηο ηάμεηο παξά κφλν ζηελ ηνπαιέηα, ζηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ ηελ επνπηεία καδί κε 

ηηο βνεζνχο θαη ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηηο ηάμεηο κεηά ην θνπδνχλη. Δίλαη 

απηφο πνπ κπαίλεη ηειεπηαίνο ζηελ ηάμε. ε πεξίπησζε απνπζίαο ζπλαδέιθνπ ή αλ θάπνην παηδί 

αξλείηαη λα κπεη ζηελ ηάμε ην αλαθέξεη ζηηο ππνδηεπζχληξηεο Δίλαη ππεχζπλνο γηα λα ρηππάεη ην 

θνπδνχλη γηα ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζηηο ηάμεηο. Σν θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα ην ρηππάλε νη βνεζνί. Έρεη 

ηελ επζχλε θαλέλαο καζεηήο λα κελ ρξεζηκνπνηεί ην αζαλζέξ. Έρεη ηελ επνπηεία ζηηο ηνπαιέηεο ησλ 

καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα κελ αλεβαίλεη κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ηαπηφρξνλα. 

Είζοδος ζτολείοσ: ν εθεκεξεχνληαο έρεη ηελ επζχλε ζην ρψξν ηεο εηζφδνπ θαζψο θαη ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν ηεο ζθάιαο. Δπηπιένλ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ. Έρεη 

ηελ επίβιεςε ησλ καζεηψλ πνπ πεγαίλνπλ ζην θπιηθείν. 

Οη εθεκεξεχνληεο ηεο κεζεκεξηαλήο βάξδηαο ηεο εζσηεξηθήο ζθάιαο θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ ζρνιείνπ, 

κεηά ην ζρφιαζκα εηνηκάδνπλ ην πξφγξακκα ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα. 

Ασλή μπροζηά: ν εθεκεξεχνληαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ κπξνζηηλφ  αχιεην ρψξν θαη ειέγρεη λα κελ 

μεθεχγνπλ καζεηέο πέξα απφ ηηο βξχζεο εθηφο θαη αλ ππάξρεη ιφγνο ή απηφ έρεη νξηζηεί δηαθνξεηηθά 

γηα νκάδα καζεηψλ 

Γήπεδο Μπάζκεη: ν εθεκεξεχνληαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ πιατλφ ρψξν θαζψο θαη ηελ επίβιεςε 

ηνπ πίζσ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη καζεηέο. πλεξγάδεηαη κε ηνλ 

εθεκεξεχνληα ηεο απιήο. Ο εθεκεξεχσλ ηεο πξσηλήο βάξδηαο μεθιεηδψλεη ηηο κεηαιιηθέο πφξηεο ζηελ 

πίζσ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιείπεη ε ζρνιηθή θχιαθαο. Ο εθεκεξεχσλ ηεο 
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δεχηεξεο βάξδηαο έρεη αληίζηνηρα έρεη ηελ επζχλε ηνπ θιεηδψκαηνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

ζρνιηθήο θχιαθα. 

 Οη εθεκεξεχνληεο  πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ην πξσί (7:40 ε πξψηε βάξδηα),  παξαθνινπζνχλ 

επηζηακέλσο ηηο ψξεο ησλ δηαιεηκκάησλ θαη  είλαη ζην πφζην ηνπο 2 ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ 

έμνδν ησλ καζεηψλ απφ ηηο ηάμεηο, 

 Ο εθεκεξεχσλ εθηφο απφ ην πφζην ηνπ επηβιέπεη, θάλεη παξαηεξήζεηο θαη πξνζηξέρεη, φηαλ 

ππάξρεη πξφβιεκα, ζε άιιν πφζην, επηβιέπνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην δηθφ ηνπ. 

 Σνπο καζεηέο ζπλνδεχνπλ  ζηα δηαιείκκαηα νη δηδάζθνληεο θαζεγεηέο θαη ην ΔΒΠ.  

 ηε ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο θαηεπζχλνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  θαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ ΔΔΠ θαη ηνπ ΔΒΠ νδεγνχληαη κπξνζηά ζην πξφγξακκα 

ηνπ ηκήκαηφο ηνπο θαη αλακέλνπλ ηνλ θαζεγεηή, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαιάβεη θαη φινη καδί 

λα πάλε πξνο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ην εξγαζηήξην. 

 Γηα απξφβιεπηεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπαιέηα, θαζαξηφηεηα, γεληθά ζέκαηα 

απηνεμππεξέηεζεο είλαη ππεχζπλν ην ΔΒΠ, ηφζν θαηά ηελ είζνδν-έμνδν ησλ καζεηψλ απφ ηηο 

ηάμεηο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ κε ηελ βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ 

απηφ είλαη απαξαίηεην. 

 Ο εθεκεξεχσλ δελ εγθαηαιείπεη ην πφζην ηνπ, εθηφο αλ αληηθαηαζηαζεί. 

 Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππάξμεη κφληκε αιιαγή ηεο εθεκεξίαο κεηαμχ ησλ εθεκεξεπφλησλ, 

ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ε ππνδηεπζχληξηα  πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην πξφγξακκα ησλ εθεκεξηψλ. 

 Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππάξμεη έθηαθηε απνπζία ηνπ εθεκεξεχνληνο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

έγθαηξα ηνλ ππεχζπλν ππνδηεπζπληή θαη ηνλ πξψην αλαπιεξσκαηηθφ εθεκεξεχνληα ηεο εκέξαο, 

φπσο αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα εθεκεξηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σν άλνηγκα ηεο εμψπνξηαο ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα γίλεηαη ζηηο 7:45 κε επζχλε 

ηεο ζρνιηθήο θχιαθνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην ζρφιαζκα. Η πφξηα αλνίγεη απφ ηελ θχιαθα 

1.10κ.κ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο απηφ γίλεηαη απφ ην ΔΒΠ ή ηελ Γηεπζχληξηα. 

 Καηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ην πξσί νη εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί θαη ην ΔΒΠ 

θξνληίδνπλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ κπνπθάλ θαη ησλ ζρνιηθψλ ηζαληψλ. Γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηαθηνπνηήζνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο νη εθεκεξεχνληεο θαη ην ΔΒΠ 

ηνπο ελζαξξχλνπλ, ψζηε λα ην θάλνπλ. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη, ππεχζπλνη γηα ηελ 

αζθαιή ηνπνζέηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ είλαη νη εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο θαη 

ην ΔΒΠ. 

 Καηά ηελ απνρψξεζε νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη 5 ιεπηά λσξίηεξα, ψζηε λα πάξνπλ ην 

θάθειφ ηνπο θαη νδεγνχληαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φπνπ ζα πάξνπλ ηε ηζάληα ηνπο, ζα 

ηαθηνπνηήζνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο θαη ην θάθειφ ηνπο, ζα πάξνπλ ην κπνπθάλ ηνπο θαη ζα 

νδεγεζνχλ ζην ππφζηεγν πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαιάβεη ην κεηαθνξηθφ κέζν. 

 ε γηνξηέο, εθδειψζεηο, επεηείνπο, εθδξνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξνπο κέζα ή έμσ απφ ην 

ζρνιείν, ηζρχεη ην πξφγξακκα ησλ εθεκεξηψλ εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ. Όπνπ ρξεηάδεηαη, νξίδνληαη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

καζεηψλ. 

 ηηο εθδειψζεηο-εθδξνκέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή κέρξη ηελ πιήξε απνρψξεζε 

ησλ καζεηψλ αλεμάξηεηα απφ ην δηδαθηηθφ σξάξην.  
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 Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ νθείινπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα πνπ έρνπλ αλαιάβεη, θαη λα είλαη επέιηθηνη ζε έθηαθηεο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

 Σα δηαιείκκαηα, νη εθδειψζεηο, νη εθθιεζηαζκνί, νη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη θάζε έζσ ή 

εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, εμππεξεηνχλ πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη απνηεινχλ 

ζαθψο εξγαζηαθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε πςειφ βαζκφ 

εγξήγνξζεο. 

 

14.   Σακηοποίηζη μαθηηή-μαθήηπιαρ μέζα ζηην ηάξη 

 

Η είζνδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ην 

θνπδνχλη, ρσξίο ρξνλνηξηβή. Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ λα έρνπλ καδί ηνπο ην ληνζηέ κε ην 

απνπζηνιφγην ην βηβιίν χιεο θαη ηα θιεηδηά ηελ αίζνπζάο ηνπο πξηλ πάλε ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ 

καζεηψλ φπνπ παξαιακβάλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο απφ ην πξφγξακκά ηνπο. 

Όιεο νη αίζνπζεο θιεηδψλνληαη ζηα δηαιείκκαηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ θάλεη ρξήζε ηεο 

αίζνπζαο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο γηα θάπνην ιφγν πξέπεη λα βγεη απφ ηελ αίζνπζα θαη ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο  θαιεί ην ΔΒΠ. Σν ληνζηέ κε ην απνπζηνιφγην θαη ην βηβιίν χιεο, θαζψο θαη 

ηα θιεηδηά ηεο αίζνπζαο, επηζηέθνληαη ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ κε ην ηέινο ηεο θάζε ψξαο. Γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ θξνληίδα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ 

ππεχζπλνο είλαη ν θαζεγεηήο πνπ  έρεη κάζεκα ηελ ηειεπηαία ψξα. 

 

15.  Σακηοποίηζη- καθαπιόηηηα σώπυν  

 

Οη καζεηέο είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ αηζνπζψλ, ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηαθηνπνίεζεο 

ησλ ρψξσλ ησλ εξγαζηεξίσλ νξίδνληαη ππεχζπλνη επηκειεηέο απφ ηνλ θαζεγεηή ηκήκαηνο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε. Πέξαλ ηεο επζχλεο ησλ καζεηψλ θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ν 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί. .  

 

16.  Σο  δεκαηιανό (ππυινό) ηυν μαθηηών 

 

Σν δεθαηηαλφ (πξσηλφ) ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζην 1ν δηάιεηκκα θαη απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Οη γνλείο βάδνπλ ζηελ ηζάληα ηνπ καζεηή  ην δεθαηηαλφ ηνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζηεξεά 

ηξνθή (θέηθ, πίηηα, θνπινχξη, ηνζη θ.α.) ή επίζεο έλα θξνχην. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα δίλνπλ 

ρξήκαηα ζην παηδί ηνπο, ψζηε λα ςσλίδεη απφ ην θπιηθείν. Αλ ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκάησλ, νη γνλείο κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κε ην Δ.Β.Π. ψζηε λα κεξηκλήζεη γηα γίλεηαη ζσζηά 

ε δηαδηθαζία. Δλαιιαθηηθά κπνξεί ην πξσηλφ λα παξέρεηαη ζην ζρνιείν αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα.  

Οη γνλείο πνπ επηζπκνχλ, κε αθνξκή ηελ νλνκαζηηθή γηνξηή ή ηα γελέζιηα ηνπ παηδηνχ ηνπο, λα 

ζηείινπλ θεξάζκαηα γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο,  πξέπεη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα λα ελεκεξψζνπλ 

ηειεθσληθά ηελ δηεπζχληξηα ή ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία  ψζηε λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ (καζεηέο κε αιιεξγίεο, άιια πξνβιήκαηα 
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πγείαο). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ην ζρνιείν ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εκέξα ν γνλέαο έρεη 

μεράζεη λα βάιεη ην θνιαηζηφ ζηελ ηζάληα ηνπ καζεηή ψζηε λα ππάξμεη ε θαηάιιειε κέξηκλα. 

 

17.  Αζθάλεια Μαθηηών 

 

Η Γηεχζπλζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ  θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ  πνπ γίλνληαη κε επζχλε ηνπ ζρνιείνπ .  

Μεξηκλψληαο γηα ηελ απνηξνπή θάζε θηλδχλνπ γηα ηνπο καζεηέο έρνπλ πηνζεηεζεί νη αθφινπζεο 

ξπζκίζεηο:  

 Η είζνδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο γίλεηαη ακέζσο κεηά ην θνπδνχλη 

ρσξίο ρξνλνηξηβή. 

 Κάζε εθπαηδεπηηθφο κε ηελ έλαξμε ηνπ δηαιείκκαηνο, νδεγεί φινπο ηνπο καζεηέο εθηφο ηεο 

αίζνπζαο, αθνχ έρεη αλνίμεη ηα παξάζπξα γηα ηνλ αεξηζκφ ηεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο  εμέξρνληαη απφ ηελ ηάμε ηνπο πξηλ ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ 

είλαη ζηελ επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρεη κάζεκα εθείλε ηελ ψξα. ε πεξίπησζε πνπ 

καζεηήο πνπ δελ απηνεμππεξεηείηαη έρεη θάπνηα αλάγθε, πνπ δε κπνξεί λα θαιχςεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ελεκεξψλεηαη ή/θαη παξαιακβάλεη ηνλ καζεηή ην ΔΒΠ. 

 Μεγάιε πξνζνρή δίλεηαη ζηνπο καζεηέο κε αζηαζή ηζνξξνπία, επηιεπηηθέο θξίζεηο, πξφζθαηεο 

εγρεηξήζεηο, ππεξ-θηλεηηθφηεηα, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, απηηζκφ. ηελ ίδηα θαηεγνξία 

ππάγνληαη  θαη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ  

θαζεγεηή ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΒΠ, λα ηνπο ζπλνδεχεη ζην ρψξν δηαιείκκαηνο  θαη 

ηνπο παξαδίδεη (ρέξη κε ρέξη) ζηνπο εθεκεξεχνληεο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε αζθάιεηα, ε πγεία, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ε πγηεηλή ησλ καζεηψλ 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα φινπο καο. Η πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ 

παξαπάλσ πξνζηαηεχεη ηνπο καζεηέο απφ θάζε έθηαθην, ηπραίν θαη αλαπφθεπθην γεγνλφο. 

  

18.  Τγεία Μαθηηών 

 

Οη γνλείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη κέρξη ηέινο 

επηεκβξίνπ, ή φηαλ πξνθχςεη θάηη λέν,  ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο ή 

βεβαηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε θαη ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ ζρνιείνπ. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηψλ  αλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα πγείαο, 

πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ θαηά λφκν ηαηξηθέο βεβαηψζεηο, λα ελεκεξψλεηαη ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

(πρ αιιεξγίεο, επηιεςία, ιήςε θαξκάθσλ θ.α.).  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο.  Ο γνλέαο-θεδεκφλαο νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη ην ζρνιείν γηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ηεξείηαη ην ηαηξηθφ απφξξεην.  

 

19.  Αποςζία Μαθηηή/μαθήηπιαρ (από αζθένεια ή οηιδήποηε άλλο) 
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Καιφ είλαη  λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο γνλείο ε δηεπζχληξηα γηα ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ καζεηή. 

Απαξαίηεην είλαη  λα ελεκεξσζεί θαη ν νδεγφο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ην γνλέα, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ κεηαθίλεζε ησλ άιισλ καζεηψλ.  

ε απνπζία καζεηή/ηξηαο  κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ ν ππεχζπλνο ηκήκαηνο ή ε θνηλσληθή 

ππεξεζία ηνπ ζρνιείνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο γηα ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ . 

 

20.  Ξαθνική Αδιαθεζία ή Αζθένεια Μαθηηή/μαθήηπιαρ ενηόρ ηος ζσολείος 

  

Αλ παξνπζηαζηεί μαθληθή αδηαζεζία ή αζζέλεηα καζεηή/καζήηξηαο, ελεκεξψλνληαη νη γνλείο απφ 

ηελ ζρνιηθή λνζειεχηξηα ή ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο θαη αλ θξίλεηαη απαξαίηεην 

θαινχληαη νη γνλείο λα παξαιάβνπλ ην καζεηή. ε ρψξνπο  ζαλ απηφ ηνπ ζρνιείνπ είλαη εχθνιν λα 

αλαπηπρζνχλ ηψζεηο θαη θάζε είδνπο αζζέλεηεο. Καηά ζπλέπεηα είλαη θξφληκν, φηαλ έλαο καζεηήο 

εκθαλίζεη έζησ θαη έλα απιφ θξπνιφγεκα κε απμεκέλν ζπλάρη, βήρα θαη ππξεηφ λα παξακέλεη ζην 

ζπίηη κέρξη λα γίλεη εληειψο θαιά πξνθεηκέλνπ λα κελ κεηαδνζεί ε αζζέλεηα. ε πεξίπησζε επηδεκίαο 

αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ απνζηέιινληαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη νθείινπλ ζρνιείν θαη 

γνλείο/θεδεκφλεο λα ηηο ηεξνχλ. 

Η απνρψξεζε καζεηή απφ ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κφλν κε ζπλνδεία 

γνλέα-θεδεκφλα θαη θαηαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ δηεπζπληή. 

ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ή ζε θάπνηεο άιιεο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο πγείαο, πέξα απφ 

ηελ ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζηνπο γνλείο, ην ζρνιείν θαιεί παξάιιεια ην Δ.Κ.Α.Β. γηα άκεζε παξνρή 

βνήζεηαο. 

 

21.  Αςηοεξςπηπέηηζη  

 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη, νη γνλείο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην ΔΒΠ πξέπεη λα 

ζηέιλνπλ  ζην ζρνιείν πάλεο κηαο ρξήζεο,  κσξνκάληεια, θαη κία  δεχηεξε αιιαμηά ξνχρσλ.  Σα ξνχρα 

απηά κέλνπλ ζην ζρνιείν γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη επηζηξέθνληαη κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

Γηα ηηο θνπέιεο πνπ έρνπλ αδηαζεηήζεη θαη δελ απηνεμππεξεηνχληαη, νη γνλείο ζα πξέπεη ηελ 1
ε
 κέξα 

ηεο πεξηφδνπ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ΔΒΠ θαη λα ελεκεξψλνπλ, ψζηε λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε κέξηκλα.  

Οη καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο ζπλνδεχνληαη πάληα απφ ην ΔΒΠ. 

Πξνυπφζεζε θπζηθά είλαη ε ζπλελλφεζε, ζπλεξγαζία, ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα θαη θεδεκφλα.  

θνπφο είλαη ε εθπαίδεπζε ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπαιέηαο πνπ ζεκαίλεη: ηελ αλαγλψξηζε σο ηδησηηθήο 

ζηηγκήο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ηελ θξνληίδα ησλ ξνχρσλ, ην πιχζηκν ρεξηψλ, ην θαδαλάθη, ηα 

απνξξίκκαηα θ.α.  

ε θακία πεξίπησζε καζεηήο πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα δελ πεγαίλεη κφλνο ηνπ ζηελ ηνπαιέηα.  

Απηνλφεην είλαη φηη ην ΔΒΠ θαζψο θαη ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θξνληίδνπλ πξσηίζησο 

γηα ηελ αμηνπξεπή παξνρή βνήζεηαο, ε νπνία θχξην ζηφρν έρεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο. Τπελζπκίδνπκε πάληα ζηνπο καζεηέο φηη ε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο γίλεηαη κε ηελ πφξηα 

θιεηζηή θαη πξηλ κπνχλε πξέπεη πάληα λα ρηππάλε ηελ πφξηα. 

 

22. Δνδςμαζία 
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Οη καζεηέο νθείινπλ λα έξρνληαη εππξεπψο ελδεδπκέλνη, κε απιή θαη άλεηε εκθάληζε ζηα ξνχρα 

ηνπο, ψζηε λα γίλεηαη ρσξίο εκπφδηα ε θίλεζή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ζην κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο.  

Όζνη καζεηέο έρνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο γπκλαζηηθή θαη δελ επηζπκνχλ λα θνξνχλ θφξκα φιεο ηηο 

ψξεο, κπνξνχλ λα ηε θέξλνπλ καδί ηνπο θαη λα αιιάδνπλ ζην δηάιεηκκα πξν ηνπ καζήκαηνο ηεο 

γπκλαζηηθήο. Απαξαίηεηα είλαη ηα αζιεηηθά παπνχηζηα ηηα ηελ απνθπγή ησλ ηξαπκαηηζκψλ. 

ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ, αλάινγα κ’ απηφ πξνζδηνξίδεηαη θαη ε θαηάιιειε ελδπκαζία. 

Γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη, νη γνλείο αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ καζεηή ζε 

εζσηεξηθφ ζεκείν ηνπ κπνπθάλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εχθνια ε αλαγλψξηζή ηνπ. 

 

23.  Κινηηό-Καθέρ 

 

Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ε χπαξμε-ρξήζε θηλεηνχ, ην θάπληζκα, ν θαθέο, ηα 

αλαςπθηηθά, ην αιθνφι θαη ηα ελεξγεηαθά ξνθήκαηα απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο 

απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θηλεηνχ, ην αιθνφι, ν θαθέο κέζα ζηηο ηάμεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη απαγνξεχζεηο απηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

24.  Αμοιβέρ – ποινέρ – απομάκπςνζη μαθηηή 

 

Χο κέζν παξέκβαζεο νη πνηλέο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο ελίζρπζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή ή γηα λα θξαηεζεί ε κε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά θάησ απφ 

έιεγρν. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηείηαη ε επηβξάβεπζε, νη ακνηβέο θαη ε δηδαζθαιία ελαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα δηαηεζεί έλα δηάζηεκα ρξφλνπ ηνπ νπνίνπ ν καζεηήο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα 

θαηαθηήζεη ηε λέα ζπκπεξηθνξά θαη λα ηελ θάλεη θηήκα ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε ε παξαπάλσ δηαρείξηζε δε θέξεη απνηειέζκαηα θαη   ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

θξίλεηαη επηθίλδπλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ  ίδηνπ ή θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, ν καζεηήο απνκαθξχλεηαη 

απφ ην ζρνιείν γηα ιίγεο ψξεο ηελ εκέξα ή γηα θάπνηεο κέξεο, κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

25.  Δπιθεηική ζςμπεπιθοπά  

 

Σν ζρνιείν έρεη ζαθέο ζρέδην άκεζεο αληίδξαζεο ζε θαηαζηάζεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

καζεηψλ. Έρεη πξφγξακκα ηφζν πξφιεςεο φζν θαη αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ 

θξίζεο. ' απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζπκκεηέρνπλ φινη, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο, ν 

Γηεπζπληήο θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ. 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζηήξημεο καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ή κε δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά απφ 

ςπρνιφγν θαη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ν καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε αξκφδηεο 

ππεξεζίεο (Κ.Φ.Τ, ΚΔΓΓΤ θ.ιπ) κε ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο. 

ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα είλαη ζεηηθά πξφηππα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο. 

Σν ζρνιείν έρεη δίθαηε, ζηαζεξή, ζπλεπή ηαθηηθή ζε δεηήκαηα πεηζαξρίαο. 
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26.  Δπίλςζη πποβλημάηυν μαθηηών  

 

Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδνληαη ζπληνληζκέλα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.  ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

γνλείο/θεδεκφλεο εληνπίζνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, απεπζχλνληαη ζηνλ ςπρνιφγν ή θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαη πνιχπιεπξα, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ νξζά παηδαγσγηθά. Δάλ 

ρξεηαζηεί δεηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπο εληφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

27.  Πεπίπηυζη εκηάκηυν αναγκών 

 

Σν ζρνιείν ιακβάλεη κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ καζεηψλ έλαληη ησλ  θηλδχλσλ 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη 

ε πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη παξέκβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

Η αληηκεηψπηζε πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή θαη ζπληνληζκέλε δξάζε φινπ ηνπ  πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ην ζρνιείν έρεη εθπνλήζεη  ηνλ "εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κλεκφλην 

ελεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ" φπνπ πξνβιέπεηαη θαη ε δηνξγάλσζε αζθήζεσλ 

εηνηκφηεηαο φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθηεζεί ε ελδεδεηγκέλε αληηζεηζκηθή ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά  ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα βειηησζνχλ νη 

δεμηφηεηέο ηνπο. 

 

28.  Αξιοποίηζη ανθπώπινος δςναμικού 

 

Η δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα αμηνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο, γλσξηκίεο, επαθέο κε θνξείο, 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Πξνο φθεινο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ 

ηνπ ζρνιείνπ. 

   

29.  Ιζηοζελίδα ζσολείος 

 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ αλαξηψληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ΔΔΔΔΚ, δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, θαζψο θαη ελεκεξψζεηο. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο 

ππάξρεη ε ελππφγξαθε άδεηα ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ. Οη ππφινηπνη καζεηέο εκθαλίδνληαη ζηηο 

θσηνγξαθίεο κε ζθίαζε πξνζψπνπ. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλαξηεκέλνο ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο. 

 

30.  ύλλογορ Γονέυν Κηδεμόνυν και Φίλυν μαθηηών ηος Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Βόλος 

 

Σν ρνιείν ζπλεξγάδεηαη ζηελά θαη αξκνληθά κε ηνλ «χιινγν Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ 

καζεηψλ ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Βφινπ» ζε θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηνπ παηδαγσγηθνχ - 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ, επαγγεικαηηθνχ ή 

πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
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Ο «χιινγν Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ καζεηψλ ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Βφινπ» απνηειεί ηε ζπιινγηθή 

έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ. Σν ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Σα ζέκαηα φκσο ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ελδνζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ην γεληθφηεξν θιίκα ζην ζρνιηθφ ρψξν επεξεάδνληαη απφ ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ καζεηψλ ηνπ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. Βφινπ. 

 

 

Με βάζε ην παξαπάλω πιαίζην γεληθώλ αξρώλ ηνπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ θάζε ζρνιηθή κνλάδα 

δηακνξθώλεη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπιιόγνπ Πξνζωπηθνύ. Σε 

πεξίπηωζε πνπ θάπνην ζέκα δελ έρεη αληηκεηωπηζηεί ή θάπνην ζεκείν δεκηνπξγεί πξόβιεκα θαη 

πξέπεη λα αιιάμεη, ζπδεηείηαη ζην ζύιινγν δηδαζθόληωλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζώζεηο. 

Αληίγξαθν ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο απνζηέιιεηαη ζηνλ Σύιινγν Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

 


