
12ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ               ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Αγαπθτοί γονείσ, 
To ςχολείο είναι μια μικρι κοινωνία που όςοι τθν αποτελοφμε περνάμε εδϊ περιςςότερο 
από τθ μιςι μασ θμζρα. Είναι  ο τόποσ που παρζχονται γνϊςεισ αλλά και ο τόποσ που 
προςπακοφμε να διαπαιδαγωγιςουμε τουσ μακθτζσ μασ ϊςτε να αναπτφξουν αξίεσ, να 
είναι υπεφκυνοι, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, να ςυνεργάηονται, να εκφράηουν τθ 
γνϊμθ τουσ μιλϊντασ ευγενικά και ςεβόμενοι το ςυμμακθτι, το μεγαλφτερο, τον 
εκπαιδευτικό .   
Όπωσ κάκε κοινωνία για να αναπτυχκεί και να αποδϊςει χρειάηεται να διζπεται από 
κανόνεσ, διαφορετικά μιλάμε για ηοφγκλα. 
Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ και προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν οι ςυνκικεσ 
που κα επιτρζψουν το ςχολείο  να λειτουργεί εφρυκμα και με αςφάλεια για τουσ μακθτζσ 
μασ, κα κζλαμε να ςασ γνωρίςουμε ςυνοπτικά τουσ βαςικοφσ κανόνεσ λειτουργίασ του. 
Αναλυτικά μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου ςτθ διεφκυνςθ  12dim-
kalam.mes.sch.gr  και να ενθμερωκείτε. Στθν ίδια ιςτοςελίδα μπορείτε να ενθμερϊνεςτε 
για δράςεισ των μακθτϊν και άλλα κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία του ςχολείου μασ. 
Και φζτοσ λόγω τθσ ιδιότυπθσ κατάςταςθσ  που βιϊνουμε λόγω κορωνοϊοφ θ ςχολικι 
κακθμερινότθτα δεν είναι θ ςυνθκιςμζνθ. Στθν προςπάκεια να παραμείνουμε όλοι 
αςφαλείσ παρακαλοφμε να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ να καταλάβουν τθν αναγκαιότθτα 
εφαρμογισ όςων ακολουκοφν: 
 
ΠΡΟΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 Οι μακθτζσ προςζρχονται εγκαίρωσ ςτο ςχολείο ςτο διάςτθμα από 8:00 ζωσ 8:15 
π.μ. και κατευκφνονται ςτθν αίκουςά τουσ όπου τουσ περιμζνει εκπαιδευτικόσ. 
Νωρίτερα οι εφθμερεφοντεσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ. 

 Προςζρχονται φορϊντασ μάςκα και τθρϊντασ αποςτάςεισ κατά το δυνατόν. Κάκε 
Τρίτθ και Παραςκευι πρωί επιδεικνφουν το ζγγραφο αποτελζςματοσ του self test 
ςτον εκπαιδευτικό που κα τουσ το ηθτιςει. Αν ςυνθκίηετε να ενθμερϊνετε τθ Δ/νςθ 
μζςω mail, αυτό κα γίνεται από το προθγοφμενο βράδυ και όχι τθν ίδια μζρα το 
πρωί. 

 Η προςευχι γίνεται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

 Οι γονείσ/ κθδεμόνεσ  δεν ειςζρχονται ςτο ςχολείο εκτόσ κι αν υπάρχει λόγοσ και 
πάντα φορϊντασ μάςκα και επιδεικνφοντασ το απαραίτθτο ζγγραφο. 

 Με το χτφπθμα του κουδουνιοφ οι εξϊπορτεσ του ςχολείου κλειδϊνουν για τθν 
αςφάλεια των μακθτϊν και παραμζνουν κλειδωμζνεσ μζχρι τθ λιξθ των 
μακθμάτων. 

 Σε περίπτωςθ που μακθτισ προςζλκει κακυςτερθμζνοσ ςτο ςχολείο χρθςιμοποιεί 
τθν ανατολικι πόρτα  χτυπϊντασ το κουδοφνι. 

 Σε περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ χρειάηεται να αποχωριςει νωρίτερα από το 
ςχολείο, ο γονζασ/κθδεμόνασ υποχρεοφται να υπογράψει υπεφκυνθ διλωςθ 
πρόωρθσ αποχϊρθςθσ που κα του δϊςει ο εκπαιδευτικόσ που βρίςκεται ςτθν τάξθ. 

 Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά τθ λιξθ των μακθμάτων βαραίνει 
αποκλειςτικά τον γονζα/κθδεμόνα, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παραλαβι 
του. 

 Σε περίπτωςθ βροχισ οι γονείσ παραδίνουν και παραλαμβάνουν τουσ μακθτζσ από 

τισ  εςωτερικζσ  κεντρικζσ  πόρτεσ  του ςχολείου ανάλογα με τθν τάξθ του μακθτι: 

(νότια πόρτα για Αϋ, Δϋ , βόρεια για Εϋ, Στϋ και κεντρικι ανατολικι για Βϋ, Γϋ) 



 Οι γονείσ οφείλουν να επικαιροποιιςουν τα τθλζφωνα επικοινωνίασ και τα mail  
που ζχουν δϊςει ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν για οποιαδιποτε αλλαγι 
ςυμβαίνει ςτα ςτοιχεία αυτά.  

 Σε περίπτωςθ απεργίασ οι γονείσ ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο 
προκειμζνου να μάκουν ποιοι από τουσ εκπαιδευτικοφσ απεργοφν ι πριν 
ξεκινιςουν από το ςπίτι  επικοινωνοφν  τθλεφωνικά με το ςχολείο. 
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΑ 

 Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να μπαίνουν ςτθν 
αίκουςα διδαςκαλίασ, γι’ αυτό πρζπει να κυμοφνται να παίρνουν κατεβαίνοντασ 
ό,τι  χρειάηονται για το διάλειμμα. 

 Κακϊσ το ςχολείο διακζτει μεγάλουσ χϊρουσ θ βάρδια  των διαλειμμάτων είναι μία 
και οι μακθτζσ κα κάνουν διάλειμμα ςε οριοκετθμζνο χϊρο. Σε θμζρεσ ζντονθσ 
θλιοφάνειασ καλό κα είναι οι μακθτζσ να φοράνε καπζλο γιατί το προαφλιο δεν 
ζχει ικανοποιθτικό ίςκιο. 

 Για ο,τιδιποτε ςυμβαίνει κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ οι μακθτζσ πρζπει να 
απευκφνονται ςτουσ εφθμερεφοντεσ . 

 Στο τζλοσ κάκε διαλείμματοσ, οι μακθτζσ ςυντάςςονται ανά τάξθ ςτο προαφλιο ςε 
κακοριςμζνο ςθμείο και περιμζνουν τον εκπαιδευτικό που ζχει μάκθμα μαηί τουσ 
να τουσ ςυνοδεφςει ςτθν τάξθ. Με ςειρζσ και χωρίσ τρζξιμο κατεβαίνουν και 
ανεβαίνουν με το δάςκαλό τουσ ςτο προαφλιο, κάκε φορά που χτυπάει κουδοφνι 
για διάλειμμα. 
 

ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 Οι μακθτζσ δεν απουςιάηουν από το ςχολείο, παρά μόνο για ςοβαροφσ λόγουσ και 
ο γονζασ οφείλει να ενθμερϊςει τθλεφωνικά το ςχολείο. Όταν γυρίςει ο μακθτισ, 
φζρνει μαηί του ςυμπλθρωμζνθ τθ Βεβαίωςθ απουςίασ.  

 Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκδρομζσ του ςχολείου είναι απαραίτθτθ θ 
ζγκαιρθ ςυμπλιρωςθ Υπεφκυνθσ  Διλωςθσ από το γονζα/κθδεμόνα του μακθτι. 

 Οι μακθτζσ είναι αναγκαίο να ζχουν όλα τα απαραίτθτα για τα μακιματά τουσ, τα 
προςωπικά τουσ είδθ γραφισ για τετράδια και πίνακα και επιπλζον χαρτομάντιλα ι 
αντιςθπτικά μαντθλάκια μζςα ςτθν ςάκα τουσ. Καλό κα ιταν να ζχουν παραπάνω 
από μία εφεδρικζσ μάςκεσ ςτθ ςάκα τουσ ςε κακαρι  κικθ. 

ΓΟΝΕΙ 

 Η ςυνεργαςία δαςκάλων γονζων προβλζπεται να γίνεται τθλεφωνικά ςε ϊρα που 
κα ςασ ενθμερϊςει ο εκπαιδευτικόσ ι κατόπιν ραντεβοφ.  

 Οι γονείσ οφείλουν να ενθμερϊνουν το δάςκαλο τθσ τάξθσ για κακετί που αφορά 
ςτθ ςωματικι/ψυχικι υγεία του μακθτι και μπορεί να επθρεάςει τθν παρουςία 
του ςτο ςχολείο. 

 Κανζνασ ενιλικασ και για κανζνα λόγο δεν ζχει δικαίωμα να επιπλιττει ι να 
εκφοβίηει μακθτι ςτο χϊρο του ςχολείου. Για οποιοδιποτε κζμα προκφπτει ςε 
ςχζςθ με άλλουσ μακθτζσ, κα πρζπει πρϊτα να ενθμερϊνεται ο δάςκαλοσ τθσ 
τάξθσ, ο εφθμερεφοντασ και τζλοσ θ Διευκφντρια του ςχολείου. 

 Οι γονείσ είναι υπεφκυνοι για τθν ατομικι υγιεινι και τθν ευπρεπι εμφάνιςθ των 
παιδιϊν τουσ. (Οι ακρότθτεσ δθμιουργοφν πάντα προβλιματα) 

 Είναι ςθμαντικό οι γονείσ να εμφυςιςουν ςτα παιδιά τουσ το ςεβαςμό για τουσ 
δαςκάλουσ τουσ, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τθ ςχολικι περιουςία. Μακθτζσ που 
δεν ζχουν μάκει να ςζβονται και να εφαρμόηουν  τισ παραινζςεισ των δαςκάλων 
τουσ- και αυτό είναι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό ευκφνθ των γονζων - εμπλζκονται 
ςυνεχϊσ ςε φαςαρίεσ και δθμιουργοφν προβλιματα. 



ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΝΕΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ο εκπαιδευτικόσ Τριανταφυλλόπουλοσ Νικόλαοσ που διακζτει πιςτοποιθμζνεσ γνϊςεισ 
ςτθν Ειδικι Αγωγι  ζχει οριςτεί ωσ κρίκοσ  επικοινωνίασ μεταξφ γονζων, ςχολείου και 
μακθτϊν για κζματα που αφοροφν ιδιάηουςεσ ςυμπεριφορζσ. Κάποιεσ φορζσ όμωσ τα 
μζτρα που λαμβάνει το ςχολείο δεν ζχουν το επικυμθτό αποτζλεςμα οπότε μπαίνει ςε ιςχφ  
ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα κλιμακωτισ ενθμζρωςθσ  γονζων που κα χτυπάει  καμπανάκι  ότι 
χρειάηεται και θ δικι ςασ ουςιαςτικι παρζμβαςθ.  
 Το ςφςτθμα ζχει ωσ εξισ: 
Σε αξιόλογθ πράξθ παράβαςθσ που κίγει τθ ςωματικι ακεραιότθτα άλλου μακθτι, 
προςβάλλει και ςυνιςτά παράβαςθ των κανόνων, ο μακθτισ κα δζχεται τισ ςυνζπειεσ από 
το ςχολείο και κα ενθμερϊνονται οι γονείσ του εγγράφωσ υπογράφοντασ ότι ζλαβαν 
γνϊςθ. Οι τρεισ πρϊτεσ ενθμερϊςεισ  κα γράφονται ςε λευκό χαρτί που ςθμαίνει ότι ο 
μακθτισ ζχει τρεισ ευκαιρίεσ να επαναπροςδιορίςει τθ ςυμπεριφορά του. Οι  επόμενεσ δφο 
ενθμερϊςεισ  κα γίνονται  ςε κίτρινο φφλλο που ςθμαίνει ότι οι γονείσ  κάκε φορά κα 
πρζπει να ζρκουν ςτο ςχολείο και να ςυηθτιςουν με το δάςκαλο τθσ τάξθσ και τον δάςκαλο 
που ορίςτθκε ωσ ο ενδιάμεςοσ κρίκοσ επικοινωνίασ. Τθν επόμενθ φορά θ ενθμζρωςθ κα 
ςταλεί ςε κόκκινο χαρτί και οι γονείσ κα πρζπει να μιλιςουν με το Σφλλογο Διδαςκόντων ςε 
ειδικι ςυνεδρίαςθ  και να δοκεί δραςτικι λφςθ. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο παιχνίδια, κάκε είδουσ 
πολφτιμα αντικείμενα και βζβαια κινθτά τθλζφωνα. Η απαγόρευςη για τα κινητά 
ιςχφει και για τισ εκδρομζσ κατά τισ οποίεσ τθν ευκφνθ φζρουν οι δάςκαλοι που 
ςυνοδεφουν μετά από εγκριτικό ςθμείωμα που ζχουν υπογράψει οι γονείσ. 

 Δεν καταςτρζφουν ι λερϊνουν τθ ςχολικι περιουςία γιατί βάηουν ζτςι ςε 
περιπζτειεσ τουσ γονείσ τουσ  προκειμζνου να αποκαταςτιςουν τθ ηθμιά. 

 
Στόχοσ μασ είναι οι μακθτζσ να γίνονται κακθμερινά θ καλφτερθ εκδοχι του εαυτοφ τουσ, 
ωσ μακθτζσ , ωσ προςωπικότθτεσ, ωσ ςυμπεριφορά. 
Σ’ αυτόν τον αγϊνα ςασ χρειαηόμαςτε και επικυμοφμε να είςτε δίπλα μασ: ςυνοδοιπόροι, 
ςυνεργάτεσ, εμπνευςτζσ. 
Ο λαόσ μασ λζει: «Ο κακζνασ κουβαλάει το ςπίτι του», γι’ αυτό κι εμείσ κυμίηουμε ότι θ 
ευγζνεια , οι αξίεσ, θ ςωςτι ςυμπεριφορά  και θ αυτονομία είναι τομείσ που οι μακθτζσ 
μακαίνουν ςτο ςπίτι. Εμείσ καλοφμαςτε να καλλιεργιςουμε και να αναπτφξουμε αυτζσ τισ 
δεξιότθτεσ .  
Το τθλζφωνο του ςχολείου (2721023521) είναι ςτθ διάκεςι ςασ για ο,τιδιποτε. Σασ 
ευχαριςτοφμε προκαταβολικά για τθ ςυνεργαςία και ςασ ευχόμαςτε υγεία και μία καλι και 
δθμιουργικι ςχολικι χρονιά. 
Με εκτίμθςθ      
     
   Η Διευκφντρια               Ο Σφλλογοσ  Διδαςκόντων 
                               

Τςορϊνθ Ιωάννα-Μαρία           

 


