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Έδρα του Σχολείου (Διεύθυνση) Αλεξάνδρου3, ΤΚ 18533, Πειραιάς 

Τηλέφωνο 2104176135 - 2104176136 Fax - 

 
e-mail 

 mail@1dim-peirpeiraia.att.sch.gr Ιστοσελίδα 1dim-peir-peiraia.att.sch.gr 

 

Διευθύντρια 1ου 12/θ Μαρία Ρέλλια 

Υποδιευθυντής Α & Β 1ου 12/θ Αλεξάνδρα Μπακάλη – Ευδοξία 
Παπαδοπούλου 

Προϊσταμένη 3/θ Θεοδώρα Τζακώστα 

Προϊσταμένη 1/θ Αργυρώ Μπουρού 

Πρόεδρος Συλλόγου 
Γονέων&Κηδεμόνων 

Μαρίνα Μπουσίου 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Εισαγωγή 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας (άρθρο 37, Ν. 4692/2020, ΦΕΚ 

111/12-06-2020, τ. Α΄ και Υ.Α. 13423/ΓΔ4/04-02-2021, ΦΕΚ 491/09-02-2021 τ. Β’) επιδιώκει 

την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων και συνθηκών για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία και επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας 

(μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιστημονικό ή/και βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).  

Ο Κανονισμός θεμελιώνεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, στις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης 

και στην επαγγελματική εμπειρία των συντακτών του, ενώ είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες 

συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και στα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής αλλά και της 

ευρύτερης κοινότητας. 

Σύνταξη, Έγκριση και Τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε κατόπιν εισήγησης της Διευθύντριας του 1ου 

Δωδεκαθεσίου και των Προϊσταμένων του Τριθεσίου και του Μονοθεσίου, με τη συμμετοχή του 

Συλλόγου Διδασκόντων και των μελών του Σχολικού Συμβουλίου (μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου) των 

Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων. Εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και 

Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας και από τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πειραιά. 

Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται στους 

γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ σε συνοπτική μορφή 

συζητείται διεξοδικά με όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Επικαιροποιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, 

να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και στις κατά καιρούς, 

αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

Τυχόν προσθήκες δύνανται να ενσωματώνονται ως Προσαρτήματα του Κανονισμού, για όσο 

χρόνο υπαγορεύονται από τις έκτακτες συνθήκες και μέχρι την επόμενη διαδικασία 

επικαιροποίησής του. Κάθε κεφάλαιο του Κανονισμού περιέχει τις γενικές αρχές που διέπουν τη 

συγκεκριμένη λειτουργία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το σχολείο. 

Η  ακριβής  τήρηση του  Εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας αποτελεί  ευθύνη  και  υποχρέωση  
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όλων των μελών της σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του σχολείου, του εκπαιδευτικού και 

λοιπού προσωπικού, των μαθητών  και  μαθητριών, των γονέων/κηδεμόνων. 

Ιστορία των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων 

19ος αιώνας: Η όψη του Πειραιά αλλάζει, ο πληθυσμός αυξάνεται. Η ανάγκη για τη δημιουργία 

νέων σχολείων είναι έντονη. Δήμαρχος Πειραιά είναι o Λουκάς Ράλλης που μιλά για την έλλειψη 

ενός σχολείου για τα κορίτσια που επιθυμούσαν μόρφωση ανώτερη από την προσφερόμενη στο 

Δημοτικό Σχολείο. Πρώτη κίνηση είναι η δημιουργία ενός Παρθεναγωγείου. Ο Ιάκωβος Ράλλης, 

αδελφός του Λουκά, δέχεται να καταβάλει το αναγκαίο ποσό των 20.000 δραχμών, για το χτίσιμο 

του Σχολείου. Στην αρχή το Σχολείο λειτούργησε με δύο τμήματα θηλέων.  

Οι υποψήφιες για το Παρθεναγωγείο έπρεπε να είναι 11 ετών, έπαιρναν μέρος σε εξετάσεις και 

για την εισαγωγή τους ήταν απαραίτητο να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να είναι δηλαδή 

απόφοιτες του τετρατάξιου Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του Παρθεναγωγείου ήταν να 

μορφώσει τα κορίτσια, όχι μόνο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αλλά και για να τους δοθεί 

κάποια ανώτερη μόρφωση. Οι απόφοιτες των σχολείων αυτών συμμετείχαν σε ειδικές εξετάσεις 

για να πάρουν το δίπλωμα της Δασκάλας. Το σχολείο για την εκπαίδευση των νέων 

διδασκαλισσών συμπληρώθηκε με δυο Δημοτικά Πρότυπα, ένα Δημοτικό - Πειραματικό και ένα 

αστικό. Το 1892, το Παρθεναγωγείο εξελίσσεται σε τριτάξιο και τέλος σε πεντατάξιο 

Διδασκαλείο. Το 1933 αντικαθίστανται όλα τα διδασκαλεία από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, 

μαζί και το διδασκαλείο του Πειραιά. Στη συνέχεια, το 1939 τα Πρότυπα Δημοτικά, το Γυμνάσιο 

και η Παιδαγωγική Ακαδημία, θεωρούνται ως δημόσια και μετονομάζονται, το μεν Γυμνάσιο σε 

Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων, η δε Ακαδημία με τα Πρότυπα της σχολεία σε Ράλλειο Παιδαγωγική 

Ακαδημία. Το 1964, οι Ακαδημίες γίνονται τριετούς φοιτήσεως. 

Το 1967, η δικτατορία μειώνει τα έτη φοίτησης σε δύο, καταργεί μαθήματα απαραίτητα για την 

κατάρτιση των δασκάλων όπως για παράδειγμα την κοινωνιολογία και την ψυχολογία και τέλος, 

καταργεί κάποιες Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Τα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία μεταστεγάζονται στη 

σημερινή θέση, στο πρώην εργοστάσιο κατασκευής σαπουνιών Ρετσίνα, επί της οδού 

Αλεξάνδρου. 

Το 1975 ιδρύεται ξανά η Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία και λειτουργεί μαζί με τα Πρότυπα 

μέχρι το 1988. Τότε αποφασίζεται η κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η ίδρυση των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Το 1991 υπογράφεται η μεταβίβαση της 

Ακαδημίας στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Το αρχείο της μεταφέρεται στο Μαράσλειο 

Διδασκαλείο. Στον ίδιο χώρο εξακολουθούν να λειτουργούν τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιά, τα οποία το 1995 εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Το 2011 ορίστηκε νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και πλέον 

λειτουργούν στα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία ένα Δωδεκαθέσιο, ένα Τριθέσιο και ένα 

Μονοθέσιο σχολείο. 

Τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία στον Πειραιά στον 21ο αιώνα 

Τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικά από την 

ίδρυση της «Δημοσυντήρητης Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιώς» το 1939 μέχρι και σήμερα, 

δηλώνουν την ταυτότητα ενός σχολείου το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του Πειραιά. Επίσης, 

αποτελούν πόλο έλξης για τη φοίτηση μαθητών από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και 

κυρίως των νότιων προαστίων του Λεκανοπεδίου Αττικής. Συνδέονται με το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εποπτεύονται από τη Διοικούσα 

Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και, στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας, από το Επιστημονικό και Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), τη δομή 

και λειτουργία του οποίου ορίζει το  Κεφάλαιο Β’ του Νόμου 4692/12-6-2020, τ. Α.  

Η σχολική μονάδα των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων διαθέτει τρεις τύπους σχολείων  

(Δωδεκαθέσιο, Τριθέσιο και Μονοθέσιο) τα οποία συνδέονται επιστημονικά με Τμήματα και 

Σχολές ΑΕΙ του ΕΚΠΑ, βάσει Πρωτόκολλου Συνεργασίας. Ταυτοχρόνως, εξυπηρετούν τις ανάγκες 

της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών τους, συνδέοντας το σχολείο με την ακαδημαϊκή 

κοινότητα ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία σε διαφορετικά γνωστικά πεδία και 

συνεπώς να προκύπτουν οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τα εν λόγω 

Τμήματα/Σχολές ΑΕΙ είναι τα ακόλουθα:  

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 

 Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 

 Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 

 Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 

 Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 

 Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και  

 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ). 

Επιπλέον, μετά την πρωινή ζώνη λειτουργίας της σχολικής μονάδας και παραλλήλως του 

Ολοήμερου προγράμματος, λειτουργούν οι Όμιλοι Δημιουργικότητας για τους μαθητές που 

διαθέτουν ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες (λ.χ. Όμιλος Εικαστικών, Θεάτρου, STEM, Ξένων 

Γλωσσών, Χορωδίας, Αρχαίου Δράματος, Περιβάλλοντος, Ρητορικής). 

Στο  σχολείο μας  εφαρμόζονται πιλοτικά  προγράμματα διδασκαλίας,  συμπεριλαμβάνονται  νέα 
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γνωστικά αντικείμενα και προγράμματα καινοτόμων δράσεων, κατά την εκπόνηση των οποίων 

χρησιμοποιούνται νέα διδακτικά εργαλεία. Εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετέχουν σε εθνικά 

και ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία διοργανώνουν συνέδρια, 

ημερίδες, συμπόσια και επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και γενικότερα όλης της Αττικής. 

Στόχος των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων είναι να καταστεί η σχολική μονάδα ως ένα 

επιστημονικό-παιδαγωγικό κέντρο αναφοράς που θα διαχέει τη νέα γνώση και την πληροφορία 

προς όφελος όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

κυρίως του Δήμου Πειραιά, και θα υλοποιεί τον σκοπό των Πειραματικών Σχολείων.  

Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στο σχολείο μας γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση. Την 

εφαρμογή των διαδικασιών κλήρωσης αναλαμβάνει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και επικυρώνει  το Επιστημονικό 

Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του σχολείου. 

 

1. Βασικές Αρχές και Στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει όρους και κανόνες, 

κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό 

κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης 

παιδαγωγικών, διδακτικών και άλλων πρακτικών. 

Στόχος είναι η συνειδητοποίηση και ανάπτυξη από όλους τους μαθητές κάθε πλευράς των 

δυνατοτήτων τους (ψυχοσωματικών, διανοητικών, κοινωνικών) έτσι ώστε να γίνουν 

ολοκληρωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες του 21ου αιώνα. Η ανάπτυξη της μοναδικότητας του κάθε 

παιδιού γίνεται μέσα από την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν», τη συμμετοχή  και την 

εμπιστοσύνη σε ένα κοινό σύστημα αξιών. Ιδιαιτερότητα παιδιών που έχει προέλευση κοινωνική, 

οικονομική ή φυσική αλλά και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο 

χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν αποτελούν στοιχεία 

διάκρισης. 

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των παιδιών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες 

του. Η αναγνώριση και η δυνατότητα εναλλαγής ρόλων με σεβασμό και χωρίς εντάσεις αποτελεί 

βασικό στόχο της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές 

που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην αποστολή του σχολείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των 

Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων φοιτούν κατόπιν επιλογής τους στο σχολείο και, για τον λόγο 
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αυτό, οφείλουν να διαφυλάττουν το κύρος και την ιστορία του, τηρώντας τις αρχές και τη 

φιλοσοφία που διέπουν τη λειτουργία του. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

επιδιώκεται: 

 Η εξασφάλιση ενός υποστηρικτικού πλαισίου για την επιτυχημένη πραγματοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η καλλιέργεια ενός κλίματος κατάλληλου για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, πρωτίστως 

των μαθητών αλλά και εν γένει όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που επιτρέπουν την αποδοτική διδασκαλία, μάθηση και 

εργασία. 

 

2. Λειτουργία της Σχολικής Μονάδας 

2.1 Διδακτικό Ωράριο 

Το σχολείο εφαρμόζει το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από το ισχύον νομικό 

πλαίσιο και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται 

έγκαιρα για προγραμματισμένες αλλαγές που προκύπτουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές διδασκόντων ως προς τα γνωστικά 

αντικείμενα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους μαθητές/ 

στις μαθήτριες και στους γονείς τους στην αρχή των μαθημάτων και σε κάθε αλλαγή. 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος και του Ολοήμερου, 

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 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).   

Για το σχολικό έτος 2022-2023, το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής: 

Υποχρεωτικό Πρόγραμμα 

 Υποδοχή των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο: 07.55- 08:15 

 Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15 

 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – Αποχώρηση: 13:15  

Πρωινή Ζώνη (μόνο για τους μαθητές/τις μαθήτριες που συμμετέχουν στην Πρωινή Ζώνη) 

 Έναρξη λειτουργίας: 07:00 

 Λήξη λειτουργίας: 07:55 

Ολοήμερο πρόγραμμα  (μόνο για τους μαθητές / τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο Ολοήμερο 

πρόγραμμα) 
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 Έναρξη λειτουργίας δραστηριοτήτων του Ολοήμερου προγράμματος: 13:20 

 Λήξη δραστηριοτήτων του Ολοήμερου προγράμματος: 16:00 

2.2 Προσέλευση και Αποχώρηση Μαθητών/Μαθητριών 

Η λειτουργία της σχολικής μονάδας στηρίζεται σε σαφές νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα 

χρονοδιαγράμματα έναρξης και λήξης των καθημερινών μαθημάτων. Κάθε απόκλιση από αυτά, 

εκτός του ότι συνιστά παραβίαση των θεσμοθετημένων κανόνων, επιβαρύνει τη λειτουργία του 

σχολείου, εκθέτει μαθήτριες/μαθητές και εκπαιδευτικούς  σε κίνδυνο, διαταράσσει τη διδακτική 

διαδικασία και αμβλύνει κάθε έννοια συνέπειας και τάξης που προσπαθεί να διαμορφώσει το 

σχολείο σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η αργοπορία κατά την πρωινή προσέλευση  

προκαλεί άγχος στα παιδιά και μειονεκτικά συναισθήματα απέναντι στους συμμαθητές τους που 

έχουν ήδη ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία. Το παιδί που αργοπορεί εξαναγκάζει σε 

καθυστέρηση ολόκληρο το τμήμα του, μέχρι να τακτοποιήσει τα πράγματά του (να βγάλει τα 

βιβλία του κ.λπ.). Επιπλέον, καθιστά επισφαλή τον προγραμματισμό του μαθήματος από τον 

εκάστοτε διδάσκοντα. 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι από τις 07:55 έως τις 08:15 ενώ η ώρα 

προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι από τις 07:00 έως τις 07:15, από την είσοδο του 

σχολείου επί της οδού Αλεξάνδρου. Οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στον χώρο της μικρής 

αυλής και μετά το πέρας της πρωινής συγκέντρωσης εισέρχονται στις τάξεις τους συνοδευόμενοι 

από τους εκπαιδευτικούς της 1ης ώρας διδασκαλίας. Ο/Η εκπαιδευτικός που εφημερεύει κάθε 

ημέρα επιτρέπει την είσοδο στο σχολείο μέχρι τις 8:30, στη συνέχεια, η πόρτα εισόδου κλειδώνει. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς 

άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

Τα παιδιά που προσέρχονται καθυστερημένα ειδοποιούν, πατώντας το κουδούνι της εισόδου. 

Κατά το διάστημα μέχρι να εισέλθουν στον χώρο του σχολείου, η ασφάλειά τους αποτελεί 

ευθύνη των γονέων τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που τυχόν εισέρχονται στο χώρο της 

αυλής πριν τις 07:55 καθώς η εφημερία/επιτήρηση αρχίζει την ώρα αυτή. Στις περιπτώσεις που 

η προσέλευση των παιδιών καθυστερεί για σοβαρούς λόγους (π.χ. ιατρικές εξετάσεις), οι γονείς 

ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την καθυστέρηση και τα παιδιά προσέρχονται το 

συντομότερο δυνατόν. 

Τα παιδιά παραμένουν στον χώρο του σχολείου για όλες τις ώρες του ωρολογίου προγράμματος  

και αποχωρούν με την ολοκλήρωση της τελευταίας διδακτικής ώρας. Με τη λήξη των 

μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές/μαθήτριες κατά τμήματα και 

οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου, συνοδεία των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.  Τα παιδιά δεν αποχωρούν σε καμία περίπτωση πριν 
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από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), αυτή γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή 

κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό η/ο εκπαιδευτικός της τάξης ή/και η Διεύθυνση. 

Τα παιδιά που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, περιμένουν τον 

γονέα/κηδεμόνα τους και δεν φεύγουν ποτέ από το σχολείο χωρίς τη συνοδεία του. Οι 

γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των παιδιών και να 

παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία 

αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την 

ασφάλεια των παιδιών. 

Με τη λήξη του υποχρεωτικού πρωινού ωραρίου αποχωρούν οι μαθητές/μαθήτριες που δεν 

παρακολουθούν το Ολοήμερο πρόγραμμα, με προτεραιότητα στην αποχώρηση των παιδιών των 

μικρών τάξεων. Τα παιδιά που παρακολουθούν το Ολοήμερο πρόγραμμα αποχωρούν στις 15:00 

ή στις 16:00, ανάλογα με την ώρα αποχώρησης που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Οι 

μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν τους Ομίλους Δημιουργικότητας αποχωρούν με τη λήξη 

του μαθήματος, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε Ομίλου. Κανένα παιδί δεν παραμένει στον 

χώρο του σχολείου μετά τη λήξη του υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος αν δεν είναι 

εγγεγραμμένο στο Ολοήμερο πρόγραμμα ή σε κάποιον Όμιλο Δημιουργικότητας. Η κεντρική 

είσοδος του σχολείου δεν ανοίγει σε καμία άλλη περίπτωση εκτός των προβλεπόμενων ωρών 

χωρίς άδεια της Διεύθυνσης ή του εφημερεύοντος εκπαιδευτικού. 

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, η παραλαβή των παιδιών από τους 

γονείς/κηδεμόνες γίνεται από τις δύο εξόδους του κτηρίου (οδοί Αλεξάνδρου και Τζαβέλα), 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται κατά περίπτωση, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η 

έκθεση γονέων και παιδιών στις καιρικές συνθήκες, δίχως όμως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά 

τους. Επισημαίνεται πως στην περίπτωση αυτή δεν εισέρχονται οι γονείς εντός του χώρου του 

κτηρίου.  

Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος (ενδεικτικά, σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, 

βιομηχανικό ατύχημα) κανένα παιδί δεν θα αποχωρήσει από το σχολείο μόνο του, αν δεν έρθει 

κάποιος να το παραλάβει. Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας των γονέων να παραλάβουν τα 

παιδιά τους, πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους ή με κάποιον 

άλλον γονέα, στον οποίο θα αναθέσουν την παραλαβή του παιδιού. Τα παιδιά θα παραμείνουν 

ασφαλή στον χώρο καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρι να παραληφθούν από τους 

γονείς ή άλλο ορισμένο πρόσωπο. 

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022 – 2023, η αποχώρηση από το σχολείο γίνεται τμηματικά 

και ως εξής: Οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ αποχωρούν από την έξοδο της οδού Αλεξάνδρου, τηρώντας 
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χρονικό διάστημα 5 λεπτών μεταξύ των τάξεων Α΄- Β΄και Γ΄-Δ΄. Οι τάξεις Ε΄και Στ΄αποχωρούν από 

την έξοδο της οδού Τζαβέλα. 

2.3 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας 

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

ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται, βάση τροποποίησης (13/06.06.2022) από τον Σύλλογο Διδασκόντων, 

με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., της Διευθύντριας του 1ου Δωδεκαθεσίου και των Προϊσταμένων του 

Μονοθεσίου και Τριθεσίου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες 

ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και εκείνες που σχετίζονται με 

την αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα 

γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους μαθητές/στις μαθήτριες και στους γονείς τους 

στην αρχή των μαθημάτων και σε κάθε αλλαγή. 

Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και διδάσκονται σύμφωνα με το 

επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας είναι 

γερμανικά ή γαλλικά και επιλέγεται από τους γονείς των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν 

στην Ε΄ τάξη. Οι μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα όποια από τις δυο έχει 

την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος (για το Δωδεκαθέσιο, τη 

γαλλική κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023). Κατά παρέκκλιση και με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Αττικής, οι 

μαθητές/μαθήτριες του Τριθεσίου των Ραλλείων διδάσκονται Γερμανικά ως δεύτερη ξένη 

γλώσσα, παρότι αυτό δεν προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ολιγοθέσιων σχολείων. 

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες.  

Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε αλλόθρησκους, ετερόδοξους ή άθρησκους μαθητές, που 

επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του . Η 

απαλλαγή χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση και των δύο γονέων του μαθητή/της 

μαθήτριας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, και μετά από σχετική αίτηση γονέα για απαλλαγή 

μαθητή της Γ’ Τριθεσίου από το μάθημα των Θρησκευτικών και ύστερα από απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, ο μαθητής θα παρακολουθεί την ώρα αυτή μάθημα σε άλλο τμήμα της Γ’ 

τάξης. 

2.3.1 Σχεδιασμός Ωρολογίου Προγράμματος 

Το σχολείο καταβάλλει προσπάθειες για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του προγράμματος 

όλων των τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παιδαγωγικές παραμέτρους του, αλλά και την 

εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση που διαμορφώνει η μετακίνηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από 

και σε άλλα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί και η διάθεση εκπαιδευτικών 
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από το πρωινό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του Ολοήμερου προγράμματος, κάτι 

που επιφέρει τους δικούς του περιορισμούς στον σχεδιασμό του πρωινού προγράμματος 

τμημάτων των οποίων οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διατεθούν και στο Ολοήμερο πρόγραμμα. 

2.3.2 Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος 

Σε σχέση με την κατανομή των μαθημάτων που προβλέπονται σε κάθε τάξη, είναι δυνατή η 

προσωρινή τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος ως προς τον συνολικό ημερήσιο χρόνο 

διδασκαλίας ή τα διδακτικά αντικείμενα, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί στο σχολείο 

το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου 

προγράμματος .  Επίσης, το ωρολόγιο πρόγραμμα δύναται να διαφοροποιείται από το οριζόμενο, 

σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού, χωρίς όμως να διαφοροποιείται το ωράριο 

αποχώρησης των μαθητών. Τέλος, για λόγους που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

ορισμένων γνωστικών αντικειμένων ή διδακτικών ενοτήτων, δύναται εκτάκτως να 

τροποποιείται από την/τον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης, και μόνο ως προς την κατανομή 

των διδακτικών αντικειμένων συγκεκριμένης ημέρας και αποκλειστικά στο εύρος των 

διδακτικών ωρών της ημέρας αυτής, προς επίτευξη των σκοπούμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων.  

2.3.3 Διακοπή Μαθημάτων λόγω Έκτακτων Καταστάσεων 

Τα μαθήματα δύνανται να διακόπτονται με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, του Περιφερειάρχη 

Αττικής ή του Υπουργείου Παιδείας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή απρόβλεπτων 

καταστάσεων και γεγονότων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να 

μεταπίπτει στη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με πρόγραμμα που 

καθορίζεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με 

ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του ΥΠΑΙΘ. Για την υποστήριξη της 

διαδικασίας αυτής, το σχολείο μπορεί να δανείσει τις φορητές συσκευές (tablets) που διαθέτει 

στις οικογένειες των παιδιών που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με τα τιθέμενα κατά περίπτωση 

κριτήρια (οικονομικά, αριθμός παιδιών κλπ.). 

 

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

3.1 Φοίτηση 

Το σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης. Η συμμετοχή όλων των παιδιών 

πρέπει να είναι τακτική, ενεργή και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό 

λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους. 

Η φοίτηση όλων των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από την/τον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης, που καταγράφει τις καθημερινές 
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απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Το διδακτικό έτος για 

τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και 

λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 

Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Την ημέρα 

έναρξης (11 Σεπτεμβρίου) και την ημέρα λήξης (15 Ιουνίου) του διδακτικού έτους δεν 

πραγματοποιούνται μαθήματα . 

Οι μαθητές/μαθήτριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως την ώρα 

έναρξης μαθημάτων αλλά και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικές εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές). Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν 

συντρέχει σοβαρός λόγος (λ.χ. ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε περίπτωση 

απουσίας, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει το σχολείο – σε αντίθετη περίπτωση, το 

σχολείο μπορεί να κινήσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Σε περίπτωση που 

κάποιο παιδί χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων, ο 

γονέας/κηδεμόνας χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως, την ίδια ημέρα, τον/την υπεύθυνο/η 

εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Όταν ένα παιδί απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα, η/ο υπεύθυνη/ος εκπαιδευτικός της 

τάξης επικοινωνεί με τους γονείς και ενημερώνει τη Διεύθυνση του σχολείου. Εφόσον η συνεχής 

και αδικαιολόγητη απουσία συνεχίζεται, το παιδί αναζητείται μέσω της οικείας δημοτικής και 

αστυνομικής αρχής και στη συνέχεια μέσω των υπηρεσιακών διαδικασιών του Υπουργείου 

Παιδείας. Η ελλιπής φοίτηση δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των παιδιών. 

Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την Πολιτεία για τη 

φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά τον νόμο οι γονείς τους. 

Στην περίπτωση που κάποιο παιδί θα απουσιάσει προγραμματισμένα, οι γονείς του ενημερώνουν 

εγκαίρως την/τον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης. Αν το σχολείο δεν έχει ενημερωθεί για 

την απουσία κάποιου παιδιού, τη δεύτερη ημέρα της απουσίας του η/ο υπεύθυνη/ος 

εκπαιδευτικός της τάξης θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την οικογένεια του παιδιού, για να 

ενημερωθεί για τους λόγους απουσίας του. 

Για τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου 

Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο ισχύει για τρία χρόνια για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄  τάξεων. 

Υπομνηματίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισής του σε κάθε περίσταση. 

 

3.1.1 Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών/Μαθητριών 
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Στις Α΄ και Β΄ τάξεις προβλέπεται μόνο προφορική περιγραφική αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί της 

τάξης, με τη λήξη κάθε τριμήνου, ενημερώνουν τους γονείς των παιδιών για την πρόοδό τους. Τα 

παιδιά προάγονται, εφόσον κατά την κρίση των διδασκόντων εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται 

στα στοιχεία της αξιολόγησης που αφορούν την καθημερινή προφορική εξέταση, τη συμμετοχή 

στη μαθησιακή διαδικασία, στα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιεί το παιδί στο 

σχολείο ή στο σπίτι καθώς και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες.  Σε αντίθετη περίπτωση, οι 

μαθητές επαναλαμβάνουν την τάξη. Πριν από τη λήψη του μέτρου της επανάληψης της τάξης, ως 

συνέπεια δυσμενούς αξιολόγησης, η δασκάλα/ο δάσκαλος ενημερώνει και συνεργάζεται με τον 

γονέα για λόγους προηγούμενης ακρόασης και εξασφάλισης της χρηστής διοίκησης . 

Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις προβλέπεται αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βάση βαθμολογίας ως 

ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν καλά (Δ). Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ 

τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χαρακτηρισμοί Α, Β και Γ. Όταν στους 

τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ, ο μαθητής/η μαθήτρια επαναλαμβάνει 

την τάξη. 

Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις προβλέπεται αξιολόγηση με αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας, ως 

ακολούθως: Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν καλά (<5). Οι μαθητές των Ε΄ και 

Στ΄ τάξεων προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5 (>4,5).  Όταν ο 

γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 (<4,5) ο μαθητής/η μαθήτρια επαναλαμβάνει την 

τάξη. 

Η αξιολόγηση των μαθητών των τάξεων Γ΄- Στ΄ συνδιαμορφώνεται από: 

 Τη συμμετοχή στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης. 

 Την καθημερινή προφορική επίδοση στο μάθημα της ημέρας. 

 Την επίδοση στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες. 

 Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι. 

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου γίνεται εντός δέκα (10) 

ημερών από τη λήξη του, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των 

εκπαιδευτικών, σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων. Κατά 

παρέκκλιση, και λόγω της πανδημίας COVID19, για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 η 

βαθμολογία των μαθητών αποστέλλεται στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (email).  

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήμισυ του 

διδακτικού έτους, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να προαχθεί, εφόσον, με τη σύμφωνη γνώμη 

του γονέα του/της, υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου ή του 

πρώτου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου. 



17 
 

3.1.2 Αργίες – Εορταστικές Εκδηλώσεις 

Η σχολική μονάδα δε λειτουργεί τις ακόλουθες ημέρες: 

 Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή) 

 Τη 12η Δεκεμβρίου κάθε έτους (Πολιούχος άγιος Πειραιά) 

 Από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων) 

 Την Καθαρά Δευτέρα (για το τρέχον σχολικό έτος: στις 7 Μαρτίου) 

 Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή) 

 Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (Διακοπές Πάσχα) - για το 

τρέχον σχολικό έτος, 18 έως και 29 Απριλίου 

 Την 1η Μαΐου (εορτασμός εργατικής Πρωτομαγιάς) 

 Του Αγίου Πνεύματος – για το τρέχον σχολικό έτος, στις 13 Ιουνίου 

Πραγματοποιούνται επίσης εορταστικές εκδηλώσεις τις παρακάτω ημέρες: 

 Την 27η Οκτωβρίου (εθνική εορτή) 

 Την 17η Νοεμβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου & Εθνικής Αντίστασης) 

 Την 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών - την ημέρα αυτή ωστόσο τηρείται κανονικά το 

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων) 

 Την 24η Μαρτίου (εθνική εορτή) 

Η συμμετοχή των παιδιών στις εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια 

και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και 

ειδοποιούνται εγκαίρως οι γονείς για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από 

το σχολείο. 

3.2 Σχολικοί Χώροι 

Ως σχολικός χώρος νοείται το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής μέσα στο οποίο επιτελείται το 

εκπαιδευτικό έργο και περιλαμβάνει το οικόπεδο, το κτήριο, τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τους 

επιπλέον βοηθητικούς προς τη διδασκαλία χώρους. Ένας από τους στόχους του σχολείου είναι η 

καλλιέργεια της αίσθησης ευθύνης στα παιδιά σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. 

Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής 

περιουσίας, κλπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να 

καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου 

αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τα παιδιά στην 

αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 

Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό 

περιβάλλον του σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 
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Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της εφημερίας τους έχουν ως καθήκον τον έλεγχο καθαριότητας 

των σχολικών χώρων και την τήρηση των μέτρων από τους μαθητές. Οι μαθητές οφείλουν να: 

 Ρίχνουν τα απορρίμματα πάντα στους κάδους που υπάρχουν στις αίθουσες, στους 

κοινόχρηστους χώρους και στο προαύλιο. 

 Τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά (μπουκάλια & καπάκια) στη «γωνιά ανακύκλωσης» στο 

ισόγειο. 

 Φροντίζουν για την καλή κατάσταση και την καθαριότητα των επίπλων της τάξης τους 

(θρανία, καρέκλες) και του εξοπλισμού (χάρτες, εποπτικό υλικό) και να μην αλλάζουν τη 

διευθέτηση επίπλων και υλικών μέσα σε αυτή. 

 Παίρνουν μαζί τους όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα, με τη λήξη των μαθημάτων τους. 

 Μην εισέρχονται στον χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

με τρόφιμα και ποτά. 

 Χειρίζονται με προσοχή τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών, 

Μουσικής, Εικαστικών και Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της 

υπεύθυνου/υπεύθυνης εκπαιδευτικού. 

 Χειρίζονται με προσοχή τον αθλητικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών 

Φυσικής Αγωγής και με τη λήξη του μαθήματος να τον επιστρέφουν σε αυτές. 

 Ενημερώνουν τις/τους εκπαιδευτικούς που εφημερεύουν ή τους εκπαιδευτικούς της τάξης 

τους για φθορές που εντόπισαν στον εξοπλισμό ή επικινδυνότητες στο χώρο του σχολείου. 

Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι ευθύνη όλων, παιδιών και 

εκπαιδευτικών. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, 

ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε πολλές ώρες την ημέρα. Κάθε 

μαθητής/μαθήτρια ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και 

ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή. Παράλληλα, οι γονείς του παιδιού οφείλουν να 

αποκαταστήσουν τη ζημιά αυτή. 

3.3 Διάλειμμα 

Αναφορικά με τον χώρο και τον χρόνο των διαλειμμάτων επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των παιδιών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του 1ου και 2ου 

ορόφου. Κανένα παιδί και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνο του και η 

αίθουσα κλειδώνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών. 

 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων ο χώρος παραμονής των 

μαθητών/μαθητριών.  

 Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος 

ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό/τουαλέτα).  
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 Τα παιδιά παίζουν χωρίς να διαπληκτίζονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που είναι 

πιθανόν να αντιμετωπίσουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται στους προαύλιους χώρους. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικας να 

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου 

από τα κάγκελα του αύλειου χώρου. Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί να δώσει 

φαγητό στο παιδί του, αυτό παραδίδεται σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου. 

 Όσα παιδιά παίζουν παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια στην αυλή (π.χ. 4square), 

οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού και να χρησιμοποιούν μόνο τον εξοπλισμό 

του σχολείου. 

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι και σημάνει η λήξη του διαλείμματος, τα παιδιά προσέρχονται 

στα τμήματα, συνοδεία εκπαιδευτικού, με τάξη και κόσμια συμπεριφορά.  

Για το τρέχον σχολικό έτος και για όσο καιρό διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης της νόσου COVID19, τα παιδιά οδηγούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς στο προαύλιο 

χωρίς να τρέχουν στις σκάλες, στον χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη: οι τάξεις Α΄, Β΄ στην 

μικρή αυλή (κόκκινη), οι τάξεις Γ΄, Δ’ στη μεγάλη αυλή και οι τάξεις Ε΄, Στ΄ στο προαύλιο του 

γειτονικού, όμορου Γυμνασίου. Για τα παιδιά που παρακολουθούν το Ολοήμερο πρόγραμμα, ο 

χώρος διαλείμματος είναι η μεγάλη αυλή.   

3.3.1 Εφημερία Εκπαιδευτικών 

Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της 

αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και 

τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ο,τιδήποτε 

έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. Στο σχολείο υπάρχει 

καθορισμένος σαφής κανονισμός εφημερίας, ο οποίος με ευθύνη της Διεύθυνσης τηρείται χωρίς 

καμιά παρέκκλιση. Ο αριθμός των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ορίζεται επαρκώς, με σαφώς 

οριοθετημένες ζώνες ευθύνης, ενώ έχουν γίνει κατάλληλες διευθετήσεις (π.χ. κλείδωμα αιθουσών 

κατά τα διαλείμματα, εποπτεία των μαθητών κατά την κίνησή τους στα κλιμακοστάσια κλπ.) 

που μειώνουν την πιθανότητα ατυχημάτων. 

3.4 Σχολική Εργασία 

Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά 

στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, χωρίς να παρεμποδίζουν το μάθημα, με σεβασμό στο 

δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 

του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι 

απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010). Δεν επιτρέπεται 
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να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια κάθε είδους, ηλεκτρονικές συσκευές (ειδικά καταγραφής ήχου 

και εικόνας), κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα αξίας. Κατά τις σχολικές επισκέψεις, τα παιδιά 

δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Για κάθε 

απώλεια κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών ή αντικειμένων αξίας και 

μεγάλων χρηματικών ποσών, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη. 

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία), αυτή θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένη από τον/την εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο των παιδιών. Οι 

κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα 

παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται αυτόνομα, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. 

Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το 

να αναστοχάζεται επί των πρακτικών της μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει 

αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα, ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι 

γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και θα πρέπει να 

αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και 

εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

3.5 Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  

3.5.1 Διευθυντής Δωδεκαθεσίου – Προϊστάμενες Τριθέσιου και Μονοθέσιου  

 Συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας και είναι υπεύθυνοι, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, για την 

τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων πειθαρχίας. 

 Ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και 

τις αποφάσεις που αφορούν τη γενική λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Μεριμνούν για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη 

σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς. 

 Είναι υπεύθυνοι, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των 

χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των παιδιών. 

 Απευθύνουν στους/στις εκπαιδευτικούς, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης. 

3.5.2 Εκπαιδευτικοί 

 Κατά την εκτέλεση των διδακτικών και παιδαγωγικών καθηκόντων τους, οι εκπαιδευτικοί 

ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. 

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και 

κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών και τις 
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ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν 

και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου και 

την εύρυθμη διεξαγωγή του σχολικού προγράμματος. 

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των 

Στελεχών της εκπαίδευσης. 

 Επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες τις μέρες και ώρες που ορίζονται στην αρχή κάθε 

σχολικής χρόνιας από τον Σύλλογο Διδασκόντων. 

 Τηρούν πλήρη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και οικογενειών, τη 

σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά  των μαθητών, καθώς και τις αποφάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

 Συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες 

παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 

αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και 

το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

 Συνεργάζονται με τον Διευθυντή και τις Προϊστάμενες, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για 

την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι 

την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών. 

 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και 

επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της 

οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. 

3.5.3 Μαθητές / Μαθήτριες 

 Δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό, τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις τους, προς κάθε 

μέλος της σχολικής κοινότητας. 

 Τηρούν τους προκαθορισμένους κανόνες της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, 

συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, 
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σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών τους για μάθηση. 

 Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του σχολείου και ζητούν τη 

βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη 

σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου, ενδιαφέρονται για το 

σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του και δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που 

παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία. 

 Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική). 

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με τον διάλογο: συζητούν άμεσα και 

ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά και, όταν παραστεί ανάγκη, απευθύνονται 

στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος ή στη Διεύθυνση του σχολείου. 

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου 

ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Μπορούν να επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς/κηδεμόνες τους, μέσω των 

τηλεφώνων του σχολείου, αφού ζητήσουν τη σχετική άδεια. 

3.5.4 Γονείς / Κηδεμόνες  

 Εγγράφουν το παιδί στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης και παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτησή του. Επίσης, οι ίδιοι 

οφείλουν να ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με 

αυτό και επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Κάθε φορά 

που δημιουργείται ένα θέμα, το οποίο σχετίζεται με κάποιο παιδί και πρόκειται να 

απασχολήσει το σχολείο, αμέσως ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του 

θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο για την επίλυση του θέματος. 

 Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό 

θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους  (θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή 

ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης) που μπορούν να επηρεάσουν την 

επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 

 Για τη συμμετοχή των παιδιών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να 

υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, το σχολείο 

μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του γονέα/κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, 

για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική 

ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. Ο γονέας/κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και 

υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή/την μαθήτρια και οφείλει να προσέρχεται στις 

προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.  
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3.6 Παιδαγωγικός Έλεγχος 

Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η 

ανάπτυξη, σε κάθε παιδί, της ικανότητας αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων. Όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του 

σχολείου, γνωρίζοντας ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι. 

Ως παραβατική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το πνεύμα και τις αρχές του σχολείου ορίζεται: 

 Η σωματική και η λεκτική βία προς οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας 

 Η φθορά των χώρων και της κινητής περιουσίας του σχολείου (έπιπλα κ.λπ.) καθώς και του 

εξοπλισμού των εργαστηρίων και της Αίθουσας Εκδηλώσεων 

 Η κλοπή αντικειμένων συμμαθητών ή υλικών του σχολείου 

 Η παραβίαση των δικαιωμάτων των συμμαθητών 

 Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος είτε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς είτε λόγω 

ελλιπούς προετοιμασίας ή παρακολούθησης 

Ως συνέπεια μίας παραβατικής συμπεριφοράς επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα παιδί ανάλογα με 

την πράξη του από τους/τις εκπαιδευτικούς, τη Διεύθυνση ή/και τον Σύλλογο Διδασκόντων. 

Συνοπτικά, τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή/μαθήτρια που έχει 

συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι τα ακόλουθα: 

Στάδιο 1 

 Παρατήρηση από τον/την εκπαιδευτικό (1η και 2η) 

 Επίπληξη από τον/την εκπαιδευτικό 

 Παρατήρηση από τη Διεύθυνση και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα 

 Επίπληξη από τη Διεύθυνση και κλήση του γονέα/κηδεμόνα στο σχολείο για καταγραφή του 

συμβάντος και κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος 

Στάδιο 2 

Εάν παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, το παιδί δε βελτιώσει τη συμπεριφορά 

του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα: 

 Μαθητής/Μαθήτρια και εκπαιδευτικός ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης 

προβληματικής συμπεριφοράς και προσυπογράφουν πρωτόκολλο καλής συμπεριφοράς. Σε 

κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας/κηδεμόνας. 

Στάδιο 3 

Εάν παρά τη λήψη όλων των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής/η μαθήτρια δε 

βελτιώσει τη συμπεριφορά του/της και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε 

το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες: 
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 Καλεί τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού προσπαθούν, από κοινού, να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα. 

 Καλεί τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του σχολείου, ο οποίος, εφόσον ενημερωθεί για 

τα περιστατικά, συνεργάζεται με τους γονείς/κηδεμόνες και από κοινού επιχειρούν την 

επίλυση του θέματος. 

 Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου 

ειδικού επιστήμονα, με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα/κηδεμόνα. 

 Μετά την αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων,  ο 

Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό 

και επαναλαμβανόμενο, προτείνεται αλλαγή τμήματος του παιδιού ή, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Σε συμβάντα που περιλαμβάνουν επιβεβαιωμένη φθορά των χώρων ή της κινητής περιουσίας 

του σχολείου, οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού οφείλουν, αφού ενημερωθούν, να επιδιορθώσουν 

τη ζημιά. 

3.7 Σχολικές Δράσεις – Επισκέψεις – Εκδηλώσεις  

Οι πάσης μορφής επισκέψεις/εκδηλώσεις συνιστούν μέρος της σχολικής ζωής και υποστηρίζουν 

τη δημιουργική πλαισίωση του σχολικού έργου. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές/μαθήτριες 

απουσιάζουν από αυτές μόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Ωστόσο, η συμπεριφορά και οι 

υποχρεώσεις των παιδιών είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως κατά τις 

διδακτικές ώρες. Στην περίπτωση προγραμματισμένης επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, 

ενώ σε περίπτωση εορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα. Για παράδειγμα στις εκδηλώσεις 

ιστορικής μνήμης ορίζεται η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο πρόγραμμα. 

Μέσω των σχολικών δράσεων, και κατά τον καλύτερο τρόπο, πραγματοποιούνται βασικές 

επιδιώξεις του εκπαιδευτικού συστήματος – συγκεκριμένα:  

 Ψυχο-πνευματική καλλιέργεια των παιδιών και ανάδειξη των δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων 

τους. 

 Αυτοέκφραση και καλλιτεχνική δημιουργία. 

 Ενίσχυση της πολιτιστικής τους ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 Ενδυνάμωση της ιστορικής συνείδησης και μνήμης χωρίς ιδεολογικές ή εθνοφυλετικές 

στρεβλώσεις. 

 Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του «άλλου», σεβασμός της «ετερότητας» και ανοχή του 

«διαφορετικού» στην πολιτιστική έκφραση και δημιουργία. 

 Ανάδειξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του ελληνισμού μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς και 

παγκόσμιου πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
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 Τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος και τις ηθικής συμπεριφοράς μέσα στο πλαίσιο της 

ανεξιθρησκίας και του σεβασμού της διαφορετικότητας στις θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

 Κατανόηση της πολυμορφίας στην τέχνη και ισότιμη αποδοχή του παραδοσιακού με το 

μοντέρνο, του εθνικού με το παγκόσμιο. 

Στις σχολικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται:  

 Δράσεις εντός σχολείου όπως επισκέψεις και εκδηλώσεις καλλιτεχνών ή ειδικών επιστημόνων 

που καλούνται στο σχολείο ή την τάξη, εκθέσεις έργων μαθητών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

χορωδίες, χορευτικές παραστάσεις, αθλητικοί αγώνες, σχολικές εορτές, παρουσιάσεις 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων κ.λπ. 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της 

βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. 

 Δράσεις εκτός σχολείου που απαιτούν μετακίνηση των μαθητών, όπως η ημερήσια 

εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι διδακτικές επισκέψεις, οι πολιτιστικές 

δράσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, όλες οι μετακινήσεις 

διεξάγονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (π.χ. μετακίνηση ανά τμήμα, χρήση 

μάσκας, τηρούμενες αποστάσεις ασφάλειας) λόγω της πανδημίας COVID19. Για τη συμμετοχή 

των παιδιών στις δράσεις εκτός σχολείου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων τους 

και η συμμετοχή των 2/3 του συνόλου των μαθητών του τμήματος. 

3.7.1 Προετοιμασία Δράσεων 

Οι δράσεις προγραμματίζονται και περιλαμβάνονται στον τριμηνιαίο προγραμματισμό του 

σχολείου. Για την υλοποίησή τους ενημερώνονται έγκαιρα οι γονείς των παιδιών. Η συμμετοχή 

των παιδιών στις σχολικές δράσεις που γίνονται εντός σχολείου και δεν απαιτούν οικονομική 

συμμετοχή είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά 

που δεν παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται μετακίνηση, δεν 

προσέρχονται την ημέρα αυτή στο σχολείο ή, εφόσον έχουν προσέλθει, αποχωρούν με τη 

συνοδεία των γονέων τους. 

Για τη συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις εκτός σχολείου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του 

εντύπου συναίνεσης των γονέων τους, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται σε αυτό. 

Καθυστερημένη επιστροφή του εντύπου συναίνεσης, πέραν της ορισθείσας προθεσμίας, δεν είναι 

δεσμευτική για το σχολείο, καθώς στις περιπτώσεις των μετακινήσεων απαιτείται η έγκαιρη 

κράτηση του λεωφορείου, που γίνεται με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Εφόσον με τη 
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λήξη της δοθείσης προθεσμίας έχουν καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις του λεωφορείου, κανένα 

άλλο αίτημα συμμετοχής δε γίνεται δεκτό. 

3.7.2 Παρουσία Τρίτων Προσώπων στο Σχολείο, στο πλαίσιο Σχολικών Δράσεων 

Επιτρέπεται, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, η παρουσία τρίτων 

προσώπων στο σχολείο, στο πλαίσιο σχολικών δράσεων που υλοποιούνται σε αυτό – για 

παράδειγμα: επισκέψεις και εκδηλώσεις καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών 

τεχνών ή ειδικών επιστημόνων που καλούνται για να υλοποιήσουν προγράμματα και 

δραστηριότητες που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά παρέκκλιση, και λόγω της 

πανδημίας COVID19, αναστέλλεται η διά ζώσης παρουσία γονέων/κηδεμόνων στις πάσης 

φύσεως σχολικές δράσεις. 

3.7.3 Μετακινήσεις Μαθητών/Μαθητριών στο πλαίσιο Σχολικών Δράσεων 

Για τις δράσεις που απαιτείται η μετακίνηση μαθητών, το σχολείο προβαίνει στη διερεύνηση 

συνεργασίας με ταξιδιωτικό γραφείο που διαθέτει τα κατάλληλα λεωφορεία. Η επιλογή του 

μεταφορέα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα για τη συγκεκριμένη ημέρα, το αντίτιμο της 

μίσθωσης καθώς και την προγενέστερη εντύπωση που έχουμε από συνεργασία με τον 

συγκεκριμένο μεταφορέα.  

Για την ασφαλή και αποτελεσματική μετακίνηση των παιδιών και την υλοποίηση της 

δραστηριότητας είναι αναγκαία η απαρέγκλιτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος κάθε επίσκεψης. 

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να έχουν προσέλθει τουλάχιστον ένα τέταρτο (15΄) πριν τη 

καθορισμένη ώρα αναχώρησης, προκειμένου να γίνει η καταμέτρηση και η διευθέτησή τους στο 

λεωφορείο. Το λεωφορείο αναχωρεί στην προκαθορισμένη ώρα, χωρίς καθυστέρηση. Αν την 

ημέρα της επίσκεψης κάποιο παιδί είναι ασθενής και δεν μπορεί να συμμετάσχει, οι γονείς 

επικοινωνούν πριν την ώρα της αναχώρησης με το σχολείο και ενημερώνουν για την απουσία 

του, ώστε να μην καθυστερήσει η αναχώρηση των υπολοίπων και εκτραπεί ο χρονικός 

προγραμματισμός. 

3.7.4 Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών και Μαθητών/Μαθητριών κατά τις Μετακινήσεις 

εκτός Σχολείου 

Ο/Η εκπαιδευτικός που έχει οριστεί ως αρχηγός της επίσκεψης είναι υπεύθυνος/η για: 

 Την επιβεβαίωση πως το λεωφορείο μετακίνησης έχει περάσει επιτυχώς τον κατάλληλο 

έλεγχο από την τροχαία. 

 Την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων με την επωνυμία του σχολείου στα λεωφορεία. 

 Το φορητό φαρμακείο και τα τυχόν άλλα απαιτούμενα μέσα προφύλαξης. 

 Την επικοινωνία με τον χώρο υποδοχής (π.χ. μουσείο, θέατρο κ.λπ.) και τη διευθέτηση κάθε 

ζητήματος που αφορά την επίσκεψη (π.χ. πληρωμή εισιτηρίων κ.λπ.). 
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 Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα εκτραπεί για 

απρόβλεπτους λόγους (π.χ. κυκλοφοριακό, μηχανικές βλάβες κ.λπ.) ενημερώνει τη Διεύθυνση 

του σχολείου, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών 

κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για: 

 Την καταμέτρηση των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών κατά την επιβίβαση και την 

αποβίβαση από το λεωφορείο, καθώς και κάθε φορά που γίνεται μετάβαση σε διακριτούς 

χώρους της επίσκεψης. 

 Την επιτήρηση και την ασφάλεια των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών. 

 Την εξασφάλιση καταστάσεων με τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων. 

 Τη διευθέτηση των παιδιών στα λεωφορεία και τη χρήση από αυτούς των ζωνών ασφαλείας. 

 Τη σωστή συμπεριφορά των μαθητών στους χώρους επίσκεψης. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές είναι υποχρεωμένοι: 

 Να ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες των εκπαιδευτικών στους χώρους επίσκεψης. 

 Να μην απομακρύνονται από την ομάδα της τάξης ή του σχολείου κατά την περιήγηση στους 

χώρους επίσκεψης. 

 Να φυλάσσουν τα προσωπικά τους είδη τόσο εντός του λεωφορείου όσο και στον χώρο 

επίσκεψης. 

 Να αναφέρουν στις/στους εκπαιδευτικούς οτιδήποτε επικίνδυνο θεωρήσουν πως απειλεί τους 

ίδιους ή τους συμμαθητές τους. 

 Να αποφεύγουν την προσωπική επαφή με αγνώστους και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός 

από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επίσκεψη αυτή (π.χ. ξεναγοί, υπεύθυνοι υλοποίησης 

προγραμμάτων κλπ.). 

 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο βρεθούν σε χώρο μακριά από την ομάδα της τάξης 

ή του σχολείου, να παραμείνουν εκεί και να μην αρχίσουν να περιφέρονται άσκοπα 

αναζητώντας τους. Ο/Η υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα κινηθεί προς αυτούς άμεσα για να τους 

εντοπίσει. 

 Κατά την παραμονή τους στα λεωφορεία να παραμένουν δεμένοι στο κάθισμά τους. 

 Να μην καταναλώνουν τροφή και υγρά μέσα στο λεωφορείο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Να διατηρούν το λεωφορείο καθαρό. 

Κατά την επιστροφή στο σχολείο και την αποβίβαση, όλα τα παιδιά εισέρχονται στον χώρο της 

αυλής για να γίνει επανακαταμέτρηση, καθώς και έλεγχος των λεωφορείων για προσωπικά 

αντικείμενα που τυχόν έχουν ξεχάσει τα παιδιά. Στη συνέχεια, τα παραλαμβάνουν οι 

γονείς/κηδεμόνες τους. 
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3.8 Καινοτόμες Πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο Σχολείο 

Τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία εμπλεκόμενα, λόγω της ταυτότητάς τους, σε μία σειρά εθνικών 

και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανταποκρίνονται στην προσδοκία για τη δημιουργία ενός 

σύγχρονου σχολείου, προσανατολισμένου στην καινοτομία, στην επιστήμη, στην τέχνη, στον 

άνθρωπο. Ένα εξωστρεφές και δημιουργικά χαρούμενο σχολείο, έχει να παρουσιάσει μία πλειάδα 

καινοτόμων πρακτικών και δραστηριοτήτων, εντός και εκτός των ορίων της σχολικής μονάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:.  

3.9 Άλλα Θέματα 

3.9.1 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων  

Στον χώρο του σχολείου αλλά και κατά τις σχολικές δράσεις απαγορεύεται η κατοχή από τους 

μαθητές κινητών τηλεφώνων. Αν προκύψει ανάγκη επικοινωνίας της οικογένειας με το παιδί της 

κατά την απουσία του σε σχολική δράση, αυτό μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφώνου του 

σχολείου καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας του (08.00-16.00). Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις 

διδακτικές επισκέψεις φέρουν πάντα μαζί τους καταστάσεις με τα τηλέφωνα των γονέων για να 

τους ενημερώσουν, αν χρειαστεί. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μπορούν να έχουν 

μαζί τους ηλεκτρονικά παιχνίδια χωρίς κάμερα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου (π.χ. MP3) ή άλλα 

παιχνίδια (κάρτες κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση πως τα ίδια θα είναι υπεύθυνα για την ορθή χρήση 

τους, την ασφάλεια και την ενδεχόμενη απώλειά τους. 

Ειδικά για τη διαχείριση των δεδομένων κατά τις σχολικές εκδηλώσεις επισημαίνονται τα εξής. 

Οι σχολικές εκδηλώσεις αποτελούν θεμελιακό τμήμα της λειτουργίας του σχολείου, με 

εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και κοινωνικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα αποτελούν 

μια ευκαιρία συνύπαρξης στον ίδιο χώρο όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονέων στις εκδηλώσεις αυτές, τόσο ως θεατές όσο και ως 

συμμέτοχους στη συχνά κοπιώδη προσπάθεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Με την εξέλιξη των 

τεχνικών ψηφιακών μέσων, όσοι παρακολουθούν τις σχολικές εκδηλώσεις μπορούν να 

φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν τα παιδιά τους. Το σχολείο δεν αποθαρρύνει αυτήν την 

πρακτική, αφού άλλωστε και το ίδιο καταγράφει ψηφιακά αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις για 

το δικό του αρχείο. Κρίνεται ωστόσο χρήσιμο να επισημανθεί ο τρόπος αξιοποίησης των 

ψηφιακών αυτών δεδομένων, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο ανάρτησής τους στο 

διαδίκτυο, σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 

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 Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή 
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συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού 

των παιδιών τους. 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η 

ανάρτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου που 

απεικονίζεται, ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την περίπτωση των ανηλίκων. Το σχολείο, 

έχοντας επίγνωση αυτής της διάταξης και θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία των 

προσωπικών και εν γένει δεδομένων των μαθητών μας και των οικογενειών τους, αναρτά μόνο 

ομαδικές φωτογραφίες γενικού πλάνου κατά τρόπο που να μην απεικονίζονται ξεκάθαρα τα 

πρόσωπα των εικονιζόμενων μαθητών. Επιπροσθέτως, όλες αυτές οι φωτογραφίες 

επεξεργάζονται ψηφιακά με θόλωση των προσώπων των εικονιζόμενων παιδιών, ώστε αυτά να 

μην είναι αναγνωρίσιμα σε τρίτα πρόσωπα, ενώ σε καμιά από τις φωτογραφίες δεν υπάρχει 

λεζάντα με προσωπικές πληροφορίες (ονόματα παιδιών, εκπαιδευτικών κλπ.). Κρίνουμε πως η 

περιορισμένη ανάρτηση φωτογραφιών στη σχολική μας ιστοσελίδα, υπό τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, εξυπηρετεί το σκοπό της ενημέρωσης και αναδεικνύει πληρέστερα τις τελούμενες 

στο σχολείο δραστηριότητες. 

Ωστόσο, πέραν των προσπαθειών και προβλέψεων, το σχολείο δεν μπορεί να ελέγξει τη χρήση 

των ψηφιακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδηλώσεων από 

τους γονείς των παιδιών. Για τον σκοπό αυτό επισημαίνουμε στους γονείς πως οι φωτογραφίες 

και τα βίντεο που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδηλώσεων και 

περιλαμβάνουν πέραν των κηδεμονευομένων τους και τρίτα πρόσωπα είναι για προσωπική και 

μόνο χρήση και απαγορεύεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους ή να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. 

Τα ανωτέρω αναγραφόμενα δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση παραίτηση ή περιορισμό 

ευθύνης απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική 

νομοθεσία. 

3.9.2 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 

δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το 

οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

3.9.3 Λειτουργία Κυλικείου 

Το Υπουργείο Υγείας ορίζει με υγειονομικές διατάξεις τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται 

στα σχολικά κυλικεία, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας των παιδιών και τη 

δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος σε θέματα υγιεινής διατροφής. 

Ενδεικτικά κατάλληλα προϊόντα: Φρούτα και λαχανικά εποχής (αποξηραμένα φρούτα, φυσικοί 



30 
 

χυμοί, σαλάτες, φρουτοσαλάτες κ.λπ.), γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυριά κ.λπ.), 

αρτοσκευάσματα (κουλούρι, φρυγανιές, μουστοκούλουρα, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμο 

κ.λπ.). 

 

4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων και Σχολικής Μονάδας 

4.1 Σημασία της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του κλίματος 

που δημιουργείται εντός αυτής είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους 

γονείς/κηδεμόνες των παιδιών και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αφού η εμπιστοσύνη 

του παιδιού προς το σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση τους προς αυτό. Για οποιοδήποτε 

αίτημα, οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή ή στην Προϊσταμένη του 

ολιγοθέσιου σχολείου (Μονοθεσίου ή Τριθεσίου αντίστοιχα). 

4.2 Διαδικασίες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Σχολείου και Γονέων/Κηδεμόνων 

Αναφορικά με τη συνεργασία σχολείου και γονέων/κηδεμόνων και τις υποχρεώσεις των 

τελευταίων, επισημαίνουμε ότι οφείλουν: 

 Να προσέρχονται στο σχολείο στις εξής περιπτώσεις: 

 Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών. 

Κατά την ώρα της ενημέρωσης, ο κάθε γονέας/κηδεμόνας έχει την ευθύνη του παιδιού του 

εκτός εάν αυτό φοιτά στο Ολοήμερο πρόγραμμα. 

 Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία. 

 Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση ή κάποια/ον εκπαιδευτικό. 

 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου. 

 Στις ειδικές συγκεντρώσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου ή σπουδών των 

μαθητών/μαθητριών. 

 Επίσκεψη γονέων/κηδεμόνων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει και 

γνωστοποιήσει έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί. Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, οι 

γονείς/κηδεμόνες επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και προγραμματίζουν 

συνάντηση με τη Διεύθυνση. 

 Να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι, 

αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτηρίου ή στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το 

ίδιο ισχύει και για τις ενημερώσεις που αποστέλλονται από το σχολείο στο προσωπικό email 

των γονέων/κηδεμόνων μέσω του πληροφοριακού συστήματος MySchool του ΥΠΑΙΘ. 
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 Να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους 

εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις 

έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και 

βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών θεαμάτων κλπ. 

 Να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του σχολείου (http://1dim-peir-peiraia.att.sch.gr) 

και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του σχολείου.  

 Να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα 

διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις. 

 Να γνωστοποιούν εγκαίρως στην/στον εκπαιδευτικό της τάξης αλλά και στη Διεύθυνση κάθε 

ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού (αλλαγή οικογενειακής 

κατάστασης, ασθένεια του ίδιου του παιδιού ή μέλους της οικογένειάς του, αλλαγή κατοικίας 

κ.λπ.). Σε περίπτωση χρόνιων ασθενειών ή αλλεργιών, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να 

ενημερώνει εγγράφως και αναλυτικά το σχολείο για την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, 

ενώ τα στοιχεία θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(ΑΔΥΜ). 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, επιπλήττει ή τιμωρεί μαθητή/μαθήτρια στον 

χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να 

ενημερώνουν την/τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση οι οποίοι και καλούνται να 

διευθετήσουν το θέμα. 

Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο 

προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει τη σχετική άδεια. Τα άτομα (γονείς, κηδεμόνες ή 

άλλοι ενήλικες) τα οποία συνοδεύουν τα παιδιά κατά την πρωινή τους άφιξη, παραμένουν στο 

πεζοδρόμιο και αποχωρούν με το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Όσοι παραλαμβάνουν 

τα παιδιά κατά τη λήξη του πρωινού προγράμματος, του Ολοήμερου προγράμματος ή/και των 

Ομίλων Δημιουργικότητας δεν επιτρέπεται επίσης να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου, ενώ 

φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους κατά την προβλεπόμενη  από το σχολικό 

πρόγραμμα ώρα λήξης των μαθημάτων. Τέλος, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, κάθε 

οικογένεια δηλώνει εγγράφως στη Διεύθυνση του σχολείου ποια πρόσωπα θα παραλαμβάνουν 

κάθε παιδί στο τέλος του ωραρίου του. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, και λόγω των μέτρων έναντι της πανδημίας COVID19, 

οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται ατομικά στον χώρο του σχολείου για ενημέρωση από τους 

εκπαιδευτικούς, με προκαθορισμένο ραντεβού και με δήλωση εμβολιασμού ή νόσησης στην 

ψηφιακή πλατφόρμα EduPass.  

http://1dim-peir-peiraia.att.sch.gr/
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4.3 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων  

και Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου, και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός και αναπόσπαστο μέρος της 

σχολικής κοινότητας αφού αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης γονέων και κηδεμόνων 

όλων των μαθητών/μαθητριών. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η συμμετοχή όλων σε αυτόν. 

Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, 

αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά. 

Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την 

προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην 

αρμοδιότητα και ευθύνη του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του κάθε 

σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών 

εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή 

συνεργασία των εκπαιδευτικών, της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΥΑ 13423/ΓΔ4 (ΦΕΚ491/09.02.2021, τ .Β’). 

4.4 Σχολικό Συμβούλιο 

Με βάση τον Ν. 4823/2021, άρθρο 107, στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο, 

στο οποίο συμμετέχουν η Διεύθυνση των Ραλλείων (Διευθυντής Δωδεκαθεσίου, Προϊστάμενες 

Τριθεσίου και Μονοθεσίου, με τους αναπληρωτές τους), δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου 

Πειραιά, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με 

τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις 

για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας 

της σίτισης, την υγιεινή, την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο, καθώς 

και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής (ΦΕΚ 136/03.08.2021, τ. Α’).  

 

5. Πολιτική προστασίας του σχολείου από πιθανούς κινδύνους 

5.1 Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών 

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν έντονα αυξητική τάση, με 

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι 
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φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό 

ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. 

Για την προστασία από σεισμούς επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για 

τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους. Η Διεύθυνση του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται 

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνει 

τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση 

των φαινομένων αυτών.  

Σε περίπτωση σεισμού, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί 

στις ασκήσεις για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και παιδιών. Ακολουθούν όλοι 

ΠΑΝΤΟΤΕ την ίδια ΕΞΟΔΟ, όπως και κατά την προσέλευση/αποχώρησή τους και κατά τα 

διαλείμματα. Στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν βρίσκονται στη δική τους αίθουσα αλλά σε 

άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του ολοήμερου ή στην 

αίθουσα εκδηλώσεων, τότε ακολουθούν τις οδηγίες του διδάσκοντος εκπαιδευτικού σύμφωνα με 

το σχετικό σχέδιο εκκένωσης. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το 

σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι 

τελευταίοι έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων/επικίνδυνων καιρικών φαινομένων όλα τα μέλη της 

σχολικής μονάδας οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που 

εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες (π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής 

Προστασίας, κλπ.) για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των 

μελών της. Συγκεκριμένα, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, τόσο οι μαθητές/μαθήτριες 

όσο και οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο (self ή rapid test) δύο φορές την 

εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Παρασκευή, πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο), το οποίο 

δηλώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα EduPass με ευθύνη των ίδιων. 

5.1.1 Χώρος Συγκέντρωσης σε Περίπτωση Ανάγκης 

Για τον χώρο συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης βλ. Παράρτημα. 

5.1.2 Ειδικό Σχέδιο Αποχώρησης λόγω Έκτακτων Συνθηκών 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 

διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 

6. Αξιολόγηση – Υποστήριξη της Σχολικής Κοινότητας 

6.1 Υποστηρικτική Υπηρεσία Σχολικής Ψυχολόγου 
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Στο πλαίσιο λειτουργίας υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για το διδακτικό έτος 

2021-2022, ο Ψυχολόγος του σχολείου συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς/κηδεμόνες των παιδιών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την 

προώθηση του εκπαιδευτικού έργου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου αφορά: 

 Την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης με 

σκοπό την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας.  

 Τη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας και την προστασία της σχολικής κοινότητας. 

 Την αξιολόγηση των παιδιών που χρήζουν υποστήριξης, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η 

παρατήρηση, η συνέντευξη με την οικογένεια και η ενημέρωση από το προσωπικό του 

σχολείου, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ψυχολογικής εκτίμησης για 

την προσωπικότητα του παιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. 

 Την παροχή υποστήριξης, συμβουλευτικής ή θεραπευτικής παρέμβασης, σε ατομικό ή ομαδικό 

επίπεδο, η οποία κρίνεται απαραίτητη κατά την αξιολόγηση. 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του σχολείου 

μας, κατάλληλο για την τήρηση του απορρήτου, ή μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό 

έργο των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και το είδος της παρέμβασης που 

υλοποιείται, με στόχο την παροχή υποστηρικτικής και συμβουλευτικής παρέμβασης, όπου αυτό 

απαιτείται. Οι υπηρεσίες του Σχολικού Ψυχολόγου προσφέρονται σύμφωνα με τον κώδικα 

δεοντολογίας της ειδικότητάς του, καθώς και την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών 

δεδομένων των παιδιών και των οικογενειών τους με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Για την περίπτωση οποιασδήποτε ατομικής παρέμβασης προς τα παιδιά εκ μέρους του Σχολικού 

Ψυχολόγου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. Μπορεί επίσης να 

παρασχεθεί, εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα, συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες σε 

ομαδική ή και σε ατομική βάση, η οποία, ενδεικτικά, περιλαμβάνει την ενημέρωση/εκπαίδευση 

για τις σχέσεις γονέων - παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι, συμβουλευτική 

για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας, πληροφόρηση για πρόσβαση σε δημόσιες 

κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Επίσης υλοποιούνται, στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου και σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ομαδικά προγράμματα παρέμβασης σε 

επίπεδο τάξης/τμήματος, με στόχο την ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης των μαθητών, την 
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προαγωγή της αυτοεκτίμησης, του σεβασμού στην ετερότητα και την ικανότητα στη διαχείριση 

του άγχους και των συγκρούσεων. 

6.2 Σχολικός Νοσηλευτής 

Ο Σχολικός Νοσηλευτής τοποθετείται στο σχολείο μας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα 

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022». Υποστηρίζει παιδιά που φοιτούν στο σχολείο 

μας και για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης υποστήριξης, κατόπιν γνωμάτευσης 

δημόσιου νοσοκομείου. Οι εν λόγω μαθητές/μαθήτριες υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια 

των διαλειμμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως 

περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές και σε κάθε είδους εκδήλωση που οργανώνει το 

σχολείο. 

Εκτός των κύριων καθηκόντων που σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών των υποστηριζόμενων 

μαθητών/μαθητριών, ο Σχολικός Νοσηλευτής παρέχει πρώτες βοήθειες σε όλους τους μαθητές 

της σχολικής μονάδας, φροντίζει για το φαρμακείο του σχολείου και ενημερώνει εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς 

καταστάσεις, εποχικές λοιμώξεις και επιδημίες, όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων 

νοσημάτων. Τέλος, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 και λόγω της πανδημίας, ο Σχολικός 

Νοσηλευτής βοηθά τους Υπεύθυνους Διαχείρισης COVID19, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, να 

ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων 

κρουσμάτων λοίμωξης COVID19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους 

αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ. 

Το αίτημα για υποστήριξη μαθητή από Σχολικό Νοσηλευτή υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους από τους γονείς προς τη Διεύθυνση του σχολείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κατά περίπτωση προϋποθέσεις. 

6.3 Αξιολόγηση από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής, 

Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 

Η παραπομπή μαθητών/μαθητριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για ατομική αξιολόγηση και την έκδοση 

αξιολογικής έκθεσης/γνωμάτευσης γίνεται: 

 Ύστερα από πρόταση της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης του σχολείου, όταν κρίνεται ότι 

μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης, παρά την 

εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης στο σχολείο. 



36 
 

 Ύστερα από αίτημα του γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

συνεργάζεται με το σχολείο και μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά τη γνώμη της 

ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης του σχολείου. 

 

7. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες Διασφάλισης της 

Εφαρμογής του 

Ο, από κοινού, συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλα τα 

μέλη του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, 

γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο 

τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

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

περίπτωση από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και 

από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του σχολείου μας, σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου. 

 

Πειραιάς, 08 Μαρτίου 2022 
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Πηγές 

Νομοθετικές ρυθμίσεις 

 Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

 Ν. 4823/2021 (άρθρο 107), που προβλέπει τη σύνθεση του Σχολικού Συμβουλίου 

 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. Α’) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 

σχολείων» 

 Εγκύκλιος «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022» 

 Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

 Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 

 Ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/2011) 

 Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-06-2020, τ. Α΄) 

 Υ.Α. 13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491/09-02-2021 τ. Β’) 

 Υ.Α. 58877/Δ6/2021 (ΦΕΚ 2184/Β/25-5-2021) «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές 

ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-

2022» 

Άλλες πηγές 

 Σχολικός Οδηγός Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των 

Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων (ΥΠΑΙΘ) 

 ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1989) - Συνήγορος του Παιδιού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Χώρος Συγκέντρωσης σε Περίπτωση Ανάγκης 

 

 

 


