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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ               ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αγαπητοί γονείς, 

To σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία που όσοι την αποτελούμε περνάμε εδώ περισσότερο 

από τη μισή μας ημέρα. Είναι  ο τόπος που παρέχονται γνώσεις αλλά και ο τόπος που 

προσπαθούμε να διαπαιδαγωγήσουμε τους μαθητές μας ώστε να αναπτύξουν αξίες, να 

είναι υπεύθυνοι, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται, να εκφράζουν τη 

γνώμη τους μιλώντας ευγενικά και σεβόμενοι το συμμαθητή, το μεγαλύτερο, τον 

εκπαιδευτικό .   

Όπως κάθε κοινωνία για να αναπτυχθεί και να αποδώσει χρειάζεται να διέπεται από 

κανόνες, διαφορετικά μιλάμε για ζούγκλα. 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες 

που θα επιτρέψουν το σχολείο  να λειτουργεί εύρυθμα και με ασφάλεια για τους μαθητές 

μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε συνοπτικά τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του. 

Αναλυτικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση  12dim-

kalam.mes.sch.gr  και να ενημερωθείτε. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε 

για δράσεις των μαθητών και άλλα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου μας. 

Φέτος λόγω της ιδιότυπης κατάστασης  που βιώνουμε λόγω κορωνοϊού η σχολική 

καθημερινότητα άλλαξε και στην προσπάθεια να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς 

παρακαλούμε να βοηθήσετε τους μαθητές να καταλάβουν την αναγκαιότητα εφαρμογής 

όσων ακολουθούν: 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

• Οι μαθητές προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο στο διάστημα από 8:00 έως 8:15 

π.μ. και κατευθύνονται στην αίθουσά τους όπου τους περιμένει εκπαιδευτικός. 

Νωρίτερα οι εφημερεύοντες δεν φέρουν καμία ευθύνη. 

• Προσέρχονται φορώντας μάσκα και τηρώντας αποστάσεις κατά το δυνατόν. 

• Η προσευχή γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας. 

• Οι γονείς/ κηδεμόνες  δεν εισέρχονται στο σχολείο εκτός κι αν υπάρχει λόγος και 

πάντα φορώντας μάσκα. 

• Με το χτύπημα του κουδουνιού οι εξώπορτες του σχολείου κλειδώνουν για την 

ασφάλεια των μαθητών και παραμένουν κλειδωμένες μέχρι τη λήξη των 

μαθημάτων. 

• Σε περίπτωση που μαθητής προσέλθει καθυστερημένος στο σχολείο χρησιμοποιεί 

την ανατολική πόρτα  χτυπώντας το κουδούνι. 

• Σε περίπτωση που ένας μαθητής χρειάζεται να αποχωρήσει νωρίτερα από το 

σχολείο, ο γονέας/κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση 

πρόωρης αποχώρησης που θα του δώσει ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην τάξη. 

• Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη των μαθημάτων βαραίνει 

αποκλειστικά τον γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραλαβή 

του. 

• Σε περίπτωση βροχής οι γονείς παραδίνουν και παραλαμβάνουν τους μαθητές από 

την εσωτερική κεντρική πόρτα του σχολείου, κάτω από το στέγαστρο. 



• Οι γονείς οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα mail  

που έχουν δώσει στο σχολείο και να ενημερώνουν για οποιαδήποτε αλλαγή 

συμβαίνει στα στοιχεία αυτά.  

• Σε περίπτωση απεργίας οι γονείς συνοδεύουν τους μαθητές στο σχολείο 

προκειμένου να μάθουν ποιοι από τους εκπαιδευτικούς απεργούν ή πριν 

ξεκινήσουν από το σπίτι  επικοινωνούν  τηλεφωνικά με το σχολείο. 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

• Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι πόρτες των αιθουσών κλειδώνουν και όλοι 

οι μαθητές βγαίνουν υποχρεωτικά στο προαύλιο. 

• Φέτος οι βάρδιες των διαλειμμάτων είναι δύο: οι συνηθισμένες για τις τάξεις Α΄, 

Β΄και Γ΄ ενώ για τις υπόλοιπες διαφοροποιούνται προκειμένου να αποφεύγεται ο 

συγχρωτισμός. Σε κάθε διάλειμμα θα βρίσκονται μόνο τέσσερα τμήματα στο 

προαύλιο που θα κινούνται σε οριοθετημένο χώρο.  Οι μαθητές θα πρέπει να 

φοράνε καπέλο γιατί το προαύλιο δεν έχει ικανοποιητικό ίσκιο. 

• Για οτιδήποτε συμβαίνει κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές πρέπει να 

απευθύνονται στους εφημερεύοντες . 

• Στο τέλος κάθε διαλείμματος, οι μαθητές συντάσσονται ανά τάξη στο προαύλιο σε 

καθορισμένο σημείο και περιμένουν τον εκπαιδευτικό που έχει μάθημα μαζί τους 

να τους συνοδεύσει στην τάξη. Με σειρές και χωρίς τρέξιμο κατεβαίνουν με το 

δάσκαλό τους στο προαύλιο, όταν χτυπάει κουδούνι για διάλειμμα. 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

• Οι μαθητές δεν απουσιάζουν από το σχολείο, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους και 

ο γονέας οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά το σχολείο. Όταν γυρίσει ο μαθητής, 

φέρνει μαζί του συμπληρωμένη τη Βεβαίωση απουσίας.  

• Για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκδρομές του σχολείου είναι απαραίτητη η 

έγκαιρη συμπλήρωση Υπεύθυνης  Δήλωσης από το γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. 

• Οι μαθητές είναι αναγκαίο να έχουν όλα τα απαραίτητα για τα μαθήματά τους, τα 

προσωπικά τους είδη γραφής για τετράδια και πίνακα και επιπλέον χαρτομάντιλα ή 

αντισηπτικά μαντηλάκια μέσα στην σάκα τους. Καλό θα ήταν να υπάρχει θήκη για 

να βάζουν τη μάσκα τους όταν την βγάζουν. 

ΓΟΝΕΙΣ 

• Η συνεργασία δασκάλων γονέων προβλέπεται να γίνεται τηλεφωνικά σε ώρα που 

θα σας ενημερώσει ο εκπαιδευτικός.  

• Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το δάσκαλο της τάξης για καθετί που αφορά 

στη σωματική/ψυχική υγεία του μαθητή και μπορεί να επηρεάσει την παρουσία 

του στο σχολείο. 

• Κανένας ενήλικας και για κανένα λόγο δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να 

εκφοβίζει μαθητή στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σε 

σχέση με άλλους μαθητές, θα πρέπει πρώτα να ενημερώνεται ο δάσκαλος της 

τάξης, ο εφημερεύοντας και τέλος η Διευθύντρια του σχολείου. 

• Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ατομική υγιεινή και την ευπρεπή εμφάνιση των 

παιδιών τους. (Οι ακρότητες δημιουργούν πάντα προβλήματα) 



• Είναι σημαντικό οι γονείς να εμφυσήσουν στα παιδιά τους το σεβασμό για τους 

δασκάλους τους, τους συμμαθητές τους και τη σχολική περιουσία. Μαθητές που 

δεν έχουν μάθει να σέβονται και να εφαρμόζουν  τις παραινέσεις των δασκάλων 

τους- και αυτό είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνη των γονέων - εμπλέκονται 

συνεχώς σε φασαρίες και δημιουργούν προβλήματα. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια, κάθε είδους 

πολύτιμα αντικείμενα και βέβαια κινητά τηλέφωνα. Η απαγόρευση για τα κινητά 

ισχύει και για τις εκδρομές κατά τις οποίες την ευθύνη φέρουν οι δάσκαλοι που 

συνοδεύουν μετά από εγκριτικό σημείωμα που έχουν υπογράψει οι γονείς. 

• Δεν καταστρέφουν ή λερώνουν τη σχολική περιουσία γιατί βάζουν έτσι σε 

περιπέτειες τους γονείς τους  προκειμένου να αποκαταστήσουν τη ζημιά. 

 

 

Στόχος μας είναι οι μαθητές να γίνονται καθημερινά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, 

ως μαθητές , ως προσωπικότητες, ως συμπεριφορά. 

Σ’ αυτόν τον αγώνα σας χρειαζόμαστε και επιθυμούμε να είστε δίπλα μας: συνοδοιπόροι, 

συνεργάτες, εμπνευστές. 

Ο λαός μας λέει: «Ο καθένας κουβαλάει το σπίτι του», γι’ αυτό κι εμείς θυμίζουμε ότι η 

ευγένεια , οι αξίες, η σωστή συμπεριφορά  και η αυτονομία είναι τομείς που οι μαθητές 

μαθαίνουν στο σπίτι. Εμείς καλούμαστε να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε αυτές τις 

δεξιότητες .  

 

Το τηλέφωνο του σχολείου (2721023521) είναι στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε. Σας 

ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε υγεία και μία καλή και 

δημιουργική σχολική χρονιά.      

     

   Η Διευθύντρια               Ο Σύλλογος  Διδασκόντων 

                               

Τσορώνη Ιωάννα-Μαρία           


