
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 26ο & 29ο ΔΣ Αχαρνϊν 

1 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

26ου - 29ου  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Το ςχολείο είναι ο χϊροσ όπου οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ του διευκυντι και του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου περνοφν πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, δθμιουργοφν, 

ςυνεργάηονται, παίηουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίηουν και δυςκολίεσ. Η ηωι ςτο ςχολείο καλό 

είναι να ρυκμίηεται από κανόνεσ που ζχουν ςκοπό να δθμιουργιςουν τισ προχποκζςεισ για να 

πραγματοποιθκεί αποτελεςματικότερα θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και το ςχολείο να λειτουργεί 

ωσ μια ΑΣΦΑΛΗΣ κοινότθτα μάκθςθσ. Κοινόσ ςτόχοσ όλων των μετεχόντων ςτθν ςχολικι 

κοινότθτα είναι θ πρόοδοσ των μακθτϊν, αλλά επιπροςκζτωσ θ υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν αξιϊν, 

όπωσ θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ ιδιαιτερότθτασ του 

άλλου, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ κ.λπ. 

Στο κείμενο που ακολουκεί αναφζρονται μερικοί από αυτοφσ τουσ κανόνεσ. 

 

Η φοίτηςη των μαθητϊν 

Το Σχολείο αποτελεί το φυςικό χϊρο αγωγισ και μάκθςθσ, γιατί ακριβϊσ εξαςφαλίηει  τισ 

προχποκζςεισ ςυγκεκριμζνθσ και οργανωμζνθσ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

αγωγισ. Γι' αυτό πρζπει θ ςυμμετοχι των μακθτϊν να είναι τακτικι, ενεργόσ και ςυςτθματικι. Η 

ελλιπισ φοίτθςθ των μακθτϊν, και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, υπονομεφει το ςχολικό ζργο και 

δυςχεραίνει τθν πρόοδο τουσ. 

 Η φοίτθςθ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι υποχρεωτικι. 

 Οι μακθτζσ τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ -ιδίωσ τθροφν τθν ϊρα 

ζναρξθσ των μακθμάτων- και κάκε άλλθσ ςχολικισ εκδιλωςθσ (πρωινι προςευχι, 

εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, εκδρομζσ κ.ά.). 

 Η απουςία από τα μακιματα δικαιολογείται μόνον όταν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ 

(αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). 

 Σε περιπτϊςεισ απουςίασ μακθτϊν άνω των δφο θμερϊν, κα πρζπει να ενθμερϊνεται 

το ςχολείο για το λόγο τθσ απουςίασ. 

 Σε περίπτωςθ αςκενείασ κατά τθν επάνοδο του μακθτι ςτο Σχολείο, μετά από 

πολυιμερθ απουςία, χρειάηεται ιατρικι βεβαίωςθ. 

 Σε περίπτωςθ που κάποιοσ γονζασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του 

πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τον εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ και το Διευκυντι του Σχολείου. 

 Η φοίτθςθ ςτο πρόγραμμα του ολοιμερου για τουσ μακθτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι 

ςε αυτό είναι υποχρεωτικι. 

 Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και τισ 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενθμερωμζνου 
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Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ -ςφμφωνα με το ζντυπο που ορίηεται από το ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Δ.Β.Μ.Θ.- που ζχει διάρκεια δφο χρόνια. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχει οποιοδιποτε 

άλλο πρόβλθμα υγείασ κα πρζπει να ενθμερϊνεται άμεςα το ςχολείο.  

 

Άφιξη ςτο ςχολείο 

 Η άφιξθ των μακθτϊν το πρωί γίνεται από τισ 8:00 ωσ 8:10 από τθν είςοδο του 

ςχολείου ςτθν οδό Ι. Μελιςςανίδθ.  

 Η άφιξθ των μακθτϊν που παρακολουκοφν τθν πρωινι ηϊνθ  γίνεται από τισ 7:00 ωσ 

7.15. Στθ ςυνζχεια θ είςοδοσ του ςχολείου κλείνει για λόγουσ αςφαλείασ.  

 Η ζγκαιρθ προςζλευςθ βοθκά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. Σε περίπτωςθ 

που κάποιοσ μακθτισ κακυςτεριςει δικαιολογθμζνα, ζρχεται ςτο ςχολείο 

ςυνοδευόμενοσ από τον κθδεμόνα του κατά τθ διάρκεια του 1ου διαλείμματοσ και όχι 

ςτθ διάρκεια του μακιματοσ. 

 Οι ενιλικεσ ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ μζχρι τθν πόρτα του ςχολείου και αποχωροφν. 

Δεν υπάρχει κανείσ λόγοσ να ειςζλκουν και να παραμείνουν ςτο ςχολείο. Εξαίρεςθ 

μπορεί να γίνει ςε μζρεσ ςφοδρισ κακοκαιρίασ ι απεργίασ κατά τισ οποίεσ υπάρχει 

περίπτωςθ να τροποποιθκεί το ςχολικό ωράριο. Οι ςυνεργαςίεσ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ γίνονται ςε κακοριςμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ, με το κυλικείο και τα Δ.Σ. 

των ςυλλόγων Γονζων μποροφν να γίνονται τα απογεφματα τθσ Παραςκευισ.  

 

Αποχϊρηςη από το ςχολείο 

 Οι μακθτζσ δε φεφγουν ςε καμία περίπτωςθ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων χωρίσ 

άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου 

(π.χ. αςκζνεια) γίνεται πάντοτε με τθ ςυνοδεία γονζα ι κθδεμόνα και φυςικά αφοφ 

ενθμερωκεί γι’ αυτό ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ και ο Διευκυντισ του Σχολείου.  

 Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ ανικει 

αποκλειςτικά ςτο γονζα ι κθδεμόνα. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να 

γνωρίηουν το ωράριο των παιδιϊν τουσ και να ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ 

του ςχολείου. 

 Οι μακθτζσ που ςυνοδεφονται κακθμερινά κατά τθν αποχϊρθςι τουσ, δε φεφγουν 

ποτζ από το ςχολείο αςυνόδευτοι αν ο κθδεμόνασ τουσ κάποια μζρα κακυςτεριςει. 

 Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το ςχολείο γίνεται από τθν πφλθ τθσ οδοφ Ι. 

Μελιςςανίδθ. 

 Αυτό ιςχφει και για όςουσ μακθτζσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα. 

 Οι ενιλικεσ που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ κατά τθν αναχϊρθςι τουσ, τουσ περιμζνουν 

ζξω από τισ ειςόδουσ του ςχολείου και πρζπει να προςζρχονται ζγκαιρα για τθν 

παραλαβι τουσ. Κάκε κακυςτζρθςθ δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των 

μακθτϊν που ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμά τουσ, αλλά και για όςουσ ςυνεχίηουν 

μάκθμα. 
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Σχολικοί τροχονόμοι 

 Η ςχολικι τροχονόμοσ βοθκά για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των 

μακθτϊν κατά τισ ϊρεσ τθσ παρουςίασ τουσ που είναι 07:55 – 08:15 και 14:00 – 14:15. 

Συμπεραςματικά, το ςχολείο είναι ανοιχτό μόνο κατά τισ ϊρεσ προςζλευςθσ και 

αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, πάντα υπό τθν επίβλεψθ των εφθμερευόντων 

εκπαιδευτικϊν. Όλεσ τισ άλλεσ ϊρεσ θ πφλθ ειςόδου και εξόδου των μακθτϊν 

παραμζνει κλειδωμζνθ. Όςοι ζχουν κλειδιά (υπεφκυνοσ κυλικείου, κακαρίςτριεσ, 

φφλακασ, εκπαιδευτικοί, ςχολικοί   τροχονόμοι, ςφλλογοι γονζων) οφείλουν να είναι 

πολφ προςεκτικοί και αυςτθροί και να μθν αφινουν κανζναν άλλο να μπαίνει και να 

βγαίνει από το ςχολείο, όταν μπαίνουν ι βγαίνουν αυτοί. 

 

Προςευχή 

 Ετερόδοξοι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα να μθ μετζχουν ςτθν πρωινι προςευχι, οφείλουν 

όμωσ να βρίςκονται ςτο χϊρο του ςχολείου, όςο αυτι διαρκεί και να ςζβονται τθν 

ιερότθτα τθσ ςτιγμισ. 

Διάλειμμα 

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, ςτο χϊρο που 

ζχει κακοριςτεί για κάκε τάξθ. Οι αίκουςεσ κλειδϊνουν και δεν επιτρζπεται θ 

παραμονι τουσ ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ διαδρόμουσ. Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηεται 

από τουσ δαςκάλουσ ο χϊροσ παραμονισ των μακθτϊν. Κανζνασ μακθτισ και για 

κανζνα λόγο δε μζνει μζςα ςτθν αίκουςα μόνοσ του. 

 Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων, αλλά και 

χρόνοσ ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν. Οι μακθτζσ παίηουν χωρίσ να τςακϊνονται 

και για οποιοδιποτε πρόβλθμα αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ  εφθμερεφοντεσ 

δαςκάλουσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

 Μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ ςυντάςςονται ςτο προαφλιο και 

περιμζνουν τον εκπαιδευτικό να τουσ ςυνοδζψει ςτθν τάξθ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν 

ανεβαίνουν μόνοι τουσ και χωρίσ επίβλεψθ. 

 Κατά τισ θμζρεσ που οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθν ζξοδο των μακθτϊν ςτο 

προαφλιο αυτοί παραμζνουν ςτο εςωτερικό του ςχολείου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 

υπεφκυνων εκπαιδευτικϊν.  

 

Επιςκζψεισ – γιορτζσ 

 Αυτζσ αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και βοθκοφν ςτθν αποτελεςματικι 

πραγματοποίθςθ του ςχολικοφ ζργου, γι’ αυτό οι μακθτζσ μποροφν να απουςιάςουν 

μόνο αν ζχουν ςοβαρό λόγο. Η ςυμπεριφορά τουσ δε και οι υποχρεϊςεισ τουσ είναι 

ανάλογεσ κατά τθ διάρκειά τουσ, όπωσ και ςτο ςχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ 
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επίςκεψθσ τθρείται  το ςχολικό ωράριο, ενϊ ςε περίπτωςθ γιορτισ το ωράριο 

διαμορφϊνεται ανάλογα.  

 

Γονείσ – κηδεμόνεσ 

 Ενθμερϊνονται τακτικά για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ από το 

δάςκαλο τθσ τάξθσ ςτισ ϊρεσ και θμζρεσ που ορίηονται από το ςφλλογο διδαςκόντων. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν οι μακθτζσ (και 

αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ κεντρικισ ειςόδου) και ενθμερϊνονται για 

κζματα λειτουργίασ του ςχολείου. 

 Προςκομίηουν και επιδεικνφουν κάκε ζγγραφο που είναι απαραίτθτο για τθ φοίτθςθ 

του μακθτι ςτο ςχολείο: βιβλιάριο εμβολιαςμϊν, βεβαίωςθ κατοικίασ, γνωματεφςεισ 

γιατρϊν κτλ. 

 Οφείλουν ακόμθ να γνωςτοποιοφν ςτο δάςκαλο τθσ τάξθσ και ςτο διευκυντι κάκε 

ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του μακθτι. 

 Κανζνασ που δεν ανικει ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων των Σχολείων ζχει δικαίωμα να 

νουκετεί, να επιπλιττει, πόςο μάλλον να τιμωρεί, μακθτι ςτο χϊρο του ςχολείου. Στο 

ςχολείο υπεφκυνοι για τθ νουκεςία, τθν τιμωρία και τον ζπαινο είναι υπεφκυνοι μόνο 

οι εκπαιδευτικοί. Για ό,τι απαςχολεί ι δθμιουργεί ερωτθματικά ενθμερϊνουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ι τθ διεφκυνςθ των ςχολείων, οι οποίοι και κα επιλθφκοφν του 

κζματοσ.  

 Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι πρζπει να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το ςχολείο, όπωσ 

επίςθσ και το ςχολείο επικοινωνεί με τθν οικογζνεια, ιδιαίτερα ςε περίπτωςθ 

μακρόχρονθσ ι επαναλαμβανόμενθσ απουςίασ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ζχουν 

όλα τα  τθλζφωνα των μακθτϊν τουσ ςτο προςωπικό τουσ αρχείο. Σε περίπτωςθ 

οποιαςδιποτε αλλαγισ ςε αρικμό τθλεφϊνου, ςτακεροφ ι κινθτοφ, κα πρζπει να 

ενθμερϊνεται αμζςωσ το Σχολείο.   

 Για κάκε μακθτι πρζπει να υπάρχει ζνασ μθχανιςμόσ επικοινωνίασ ςχολείου – 

οικογζνειασ. 

 Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ γονείσ του μακθτι δεν ζχει τθν κθδεμονία του 

πρζπει να ενθμερωκεί άμεςα το ςχολείο. Άμεςα επίςθσ πρζπει να ενθμερϊνεται το 

ςχολείο για οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ ι για τθν, για 

οποιονδιποτε λόγο, διατάραξθ τθσ οικογενειακισ γαλινθσ (ανεργία, κάνατοσ, 

αςκζνεια, διαηφγιο, κτλ.). 

 

Οι εκπαιδευτικοί 

 Ωσ υπεφκυνοι για τθν ομαλι ανάπτυξθ των μακθτϊν κα πρζπει να εφαρμόηουν τισ 

αρχζσ των παιδαγωγικϊν επιςτθμϊν αλλά και να φροντίηουν για τθν αςφάλεια των 

μακθτϊν. 



Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 26ο & 29ο ΔΣ Αχαρνϊν 

5 

 

 Θα πρζπει να ενθμερϊνουν τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων για κάκε πρόβλθμα που 

ςχετίηεται με τθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Κατά τθν εφθμερία τουσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ εφθμερεφοντεσ, κα 

πρζπει να ζχουν τθν επίβλεψθ όλου του χϊρου που βρίςκονται οι μακθτζσ και να 

παρεμβαίνουν άμεςα ςε οποιοδιποτε πρόβλθμα διαπιςτϊςουν. 

 Η προςζλευςθ των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να γίνεται πριν τθν ζναρξθ του διδακτικοφ 

τουσ ωραρίου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα του ςχολείου. 

 Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ κα πρζπει να ενθμερϊνουν 

ζγκαιρα τουσ διευκυντζσ των ςχολείων. 

 Συνεργάηονται με τουσ γονείσ και τουσ ενθμερϊνουν κατά τισ μθνιαίεσ ςυναντιςεισ 

όπωσ ζχουν οριςτεί. Σε περίπτωςθ ζκτακτου προβλιματοσ μποροφν να ενθμερϊςουν 

τουσ γονείσ και ςε άλλεσ θμζρεσ και ϊρεσ, φςτερα από ραντεβοφ. Τθλεφωνικι 

ενθμζρωςθ των γονζων μπορεί  να γίνεται μόνο ςε περίπτωςθ ειδικϊν προβλθμάτων 

που κακιςτοφν αδφνατθ τθν προςζλευςι τουσ ςτο ςχολείο. 

 Για να μπορεί να ζχει ουςιαςτικό αποτζλεςμα θ ενθμζρωςθ των γονζων αυτι δεν 

μπορεί να γίνεται ςτο διάδρομο ι τθν  πόρτα αλλά κα πρζπει να υπάρχουν οι 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και ο χρόνοσ για ουςιαςτικι επικοινωνία.  

 Σε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να γίνεται ενθμζρωςθ γονζων ι απαςχόλθςθ των 

εκπαιδευτικϊν θμζρεσ και ϊρεσ που αυτοί ζχουν μάκθμα ςτθν τάξθ ι τθν ϊρα τθσ 

εφθμερίασ τουσ. 

 

Οι Διευθυντζσ  

 Οι διευκυντζσ των ςχολείων ςυνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα ςτελζχθ τθσ 

εκπαίδευςθσ, για όλα τα κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ και τθν γενικότερθ 

λειτουργία του ςχολείου. 

 Επίςθσ ςυνεργάηονται με το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων και τουσ τοπικοφσ φορείσ. 

 Σε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ αρμόδιουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ 

προχωροφν ςε προγραμματιςμό και παρακολοφκθςθ  του εκπαιδευτικοφ ζργου και 

βοθκοφν ςτον οριηόντιο και κάκετο ςυντονιςμό του.  

 Ενιςχφουν και υποςτθρίηουν τθν εφαρμογι προγραμμάτων ενδοςχολικισ 

επιμόρφωςθσ. 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για εκπαιδευτικά κζματα και εφρεςθ κοινοφ πλαιςίου 

αναφοράσ. 

 Προωκοφν καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και τθν εφαρμογι τουσ ςτθ ςχολικι 

μονάδα. 

 Εκπροςωποφν τα ςχολεία ςε κάκε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ. 
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Γενικά 

 Το ντφςιμο των μακθτϊν πρζπει να είναι ανάλογο με τθν εποχι και τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ. 

 Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο παιχνίδια και επικίνδυνα ι 

πολφτιμα αντικείμενα. 

 Η κατοχι και χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων, κατά τθ ςχετικι νομοκεςία δεν επιτρζπεται 

από τουσ μακθτζσ. 

 Η προςταςία του ςχολικοφ κτθρίου και τθσ περιουςίασ του είναι υπόκεςθ όλων μασ. 

 Η οικονομία ςτο ρεφμα, ςτο νερό, ςτο ςαποφνι, το χαρτί είναι επιβεβλθμζνθ, ιδιαίτερα 

ςτισ δφςκολεσ μζρεσ που περνά θ χϊρα μασ. 

 Η κακαριότθτα των ςχολικϊν χϊρων είναι ευκφνθ όλων μασ. Οι κακαρίςτριεσ δεν 

υποχρεοφνται να τρζχουν πίςω από τον κακζνα που πετά με αναίδεια τα ςκουπίδια 

του ςτθν αυλι μασ. 

 Στο χϊρο του ςχολείου δεν είναι αποδεκτι κάκε ςυμπεριφορά που δε ςυνάδει με τον 

παιδαγωγικό του ρόλο.  

 

Τα τηλζφωνα των ςχολείων  

210 2476 444 και  210 244 8760  

και ο Δικτυακόσ τόποσ των ςχολείων http://1dim-olympic.att.sch.gr/  

είναι ςτη διάθεςή ςασ για οποιαδήποτε ενημζρωςη. 

Ενϊ μπορείτε να ενθμερϊνεςτε και από τθν θλεκτρονικι εφθμερίδα των ςχολείων 

http://efimerida-st.blogspot.com/ 

Ακολουκϊντασ τον προςανατολιςμό των παραπάνω οδθγιϊν  μποροφμε να ςυμβάλλουμε όλοι μαηί ςτθ 

δθμιουργία μιασ δθμιουργικισ, υγιοφσ και πάνω απ’ όλα αςφαλοφσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

http://1dim-olympic.att.sch.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/

