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Εζφηερικός κανονιζμός λειηοσργίας Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ιεράπεηρας
Σθνπφο ηνπ Εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ είλαη ε ζεκειίσζε ελφο
πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε δηακφξθσζε θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο πιήξσζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, θ.α.
Ο Εζσηεξηθφο Καλνληζκφο ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο παξαθάησ έμη άμνλεο.

1. Προζέλεσζη – παραμονή ζηο Στολείο και αποτώρηζη από ασηό
Η Δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
γλσζηνπνηνχλ ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο:
(α) ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ φπσο απηφ νξίδεηαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
(β) ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ:
 Τν πξσί ε άθημε ησλ καζεηψλ γίλεηαη απφ ηηο 8:00 σο ηηο 8:15 απφ ηελ κπξνζηηλή είζνδν
ηνπ ζρνιείνπ. Εηδηθά θαηά ηε θεηηλή ρξνληά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε πιατλή είζνδνο γηα
απνθπγή ζπλσζηηζκνχ.
 Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ην πξσί, αθνχ βεβαησζνχλ φηη εηζήιζαλ ζην
πξναχιην ρψξν, απνρσξνχλ ακέζσο.





Οη γνλείο εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν κφλν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο ζπλαληήζεσλ
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ ή ζπλεδξηψλ κε ην Εηδηθφ Εθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ
θαη κεηά απφ άδεηα ηνπ Δηεπζπληή.
Η Δηεχζπλζε είλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ λα δηαηεξεί ηηο ζχξεο
εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ζρνιείνπ θιεηζηέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ.

 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηψλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ε πφξηα
ζα θιείλεη φηαλ νινθιεξψλεηαη ε άθημε ησλ καζεηψλ κε ην ΚΤΕΛ. Καη’εμαίξεζε ζε
θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε, ν καζεηήο εηζέξρεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Δηεχζπλζε.
 Επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ηήξεζεο ηεο ψξαο πξνζέιεπζεο.
 Η επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ
γνλέα ή θεδεκφλα.
 Οη γνλείο-θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα
ελεκεξψλνληαη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
 Οη γνλείο-θεδεκφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα πξέπεη λα
πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, ελψ ηνπο πεξηκέλνπλ έμσ απφ ηελ είζνδν ηνπ
ζρνιείνπ. Κάζε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.
 Οη καζεηέο ηεξνχλ ην σξάξην ηνπ πξνγξάκκαηνο, πην ζπγθεθξηκέλα ηεξνχλ ηελ ψξα έλαξμεο ησλ
καζεκάησλ θαη θάζε άιιε ζρνιηθή εθδήισζε.
 Η απνπζία απφ ηα καζήκαηα δηθαηνινγείηαη κφλνλ φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο.
 Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γνλέαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν, λα πάξεη ην παηδί λσξίηεξα απφ ηε
ιήμε ησλ καζεκάησλ, απαηηείηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηελ Δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
 Σε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο απνπζηάδεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε Δ/λζε ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηνλ ιφγν ηεο απνπζίαο θαη εηδηθά φηαλ ε απνπζία είλαη πνιπήκεξε.

2. Σσμπεριθορά μαθηηών/ηριών – Παιδαγφγικός έλεγτος
Διάλειμμα
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο βγαίλνπλ ζην πξναχιην. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα
πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ. Δελ επηηξέπεηαη ε
παξακνλή ησλ καζεηψλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε
θαθνθαηξίαο νξίδεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ν ρψξνο παξακνλήο ησλ καζεηψλ. Καλέλαο θαη γηα
θαλέλα ιφγν δε κέλεη κέζα ζηελ αίζνπζα κφλνο ηνπ.
2. Τν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο μεθνχξαζεο θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, αιιά θαη ρξφλνο
ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθψλ αλαγθψλ. Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ρσξίο λα ηζαθψλνληαη θαη γηα
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη απεπζχλνληαη ζηνπο εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο.
3. Μφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη γηα κάζεκα πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζηελ αίζνπζα ρσξίο λα ηξέρνπλ ή
λα ζπξψρλνληαη. Έρνπλ ήδε ηειεηψζεη ην θαγεηφ ηνπο θαη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο.
Εξωζσολικά ςλικά
1. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα θέξλνπλ ζην ζρνιείν αληηθείκελα πνιχηηκα ή επηθίλδπλα.
2. Η ρξήζε θαη θαηνρή θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
δελ επηηξέπεηαη γηα ηνπο καζεηέο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε θαηνρήο, ην θηλεηφ
παξαδίδεηαη απηνβνχισο ζηνλ Δηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ θαη επηζηξέθεηαη θαηά ηελ ιήμε ηνπ
σξαξίνπ.

Σςμπεπιθοπά μαθηηών
1. Σηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη κε ηε ιήμε ησλ δηαιεηκκάησλ νη καζεηέο θαηεπζχλνληαη πξνο
ηηο ηάμεηο ρσξίο ηξέμηκν, βηαζχλε θαη ζπλσζηηζκφ.
2. Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ πξέπεη λα είλαη επγεληθή θαη φρη βίαηε.
3. Λεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία απαγνξεχεηαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη απνηειεί ιφγν
επίπιεμεο.
4. Η πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε φισλ καο. Οη καζεηέο
νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηα έπηπια θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Κάζε θαηαζηξνθή, εθηφο
απφ ηε δεκηά θαη ηε δπζθνιία απνθαηάζηαζεο, αζρεκαίλεη θαη ππνβαζκίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ
νπνίν βξηζθφκαζηε πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα.

Κανόνερ ςγιεινήρ
Φνξψ κάζθα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Φνξψ κάζθα πνπ δελ είλαη ραιαξή ζην πξφζσπφ κνπ, θαιχπηνληαο πιήξσο ζηφκα θαη κχηε.
Φξεζηκνπνηψ πάληα θαζαξή θαη ρσξίο θζνξέο κάζθα.
Έρσ πάληα καδί κνπ ζην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ δχν κάζθεο (ζε μερσξηζηά ζαθνπιάθηα ε
θαζεκηά).
5. Πιέλσ θάζε κέξα ηηο κάζθεο πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα κέξα.
6. Σε βήρα ή θηέξληζκα, θάιπςε ηεο κχηεο θαη ηνπ ζηφκαηνο κε ην καλίθη ζην χςνο ηνπ αγθψλα ή
κε ραξηνκάληηιν, απφξξηςε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ραξηνκάληηινπ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ
θαη επηκειέο πιχζηκν ησλ ρεξηψλ.
7. Επηβάιιεηαη ε ρξήζε αηνκηθνχ κπνπθαιηνχ ή παγνπξηνχ απφ ην θάζε παηδί, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαη θπιιάζζεηαη ζηε ηζάληα φπσο θαη φια
ηα ινηπά ηξφθηκα.
8. Ταθηηθφ θαη επηκειέο πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε πγξφ ζαπνχλη θαη λεξφ, γηα ηνπιάρηζηνλ 20
δεπηεξφιεπηα φηαλ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα, θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηε ιήςε ηξνθήο θαη πγξψλ,
κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα θαη κεηά απφ πηζαλή επαθή κε εθθξίζεηο ή άιια ζσκαηηθά
πγξά.
9. Φξήζε αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ 20 δεπηεξφιεπηα πξηλ ηελ
είζνδν ζηελ ηάμε θαη θαηά ηε ρξήζε θνηλνχ εμνπιηζκνχ.
10. Τεξνχκε ηηο απνζηάζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο.
11. Έρσ πάληα καδί κνπ αιιαμηά (θαλειάθη, κπινχδα, εζψξνπρν) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα
αιιάμσ.
12. Λφγσ θνξνλντνχ, COVID-19, δηαηεξνχκε αλνηρηά παξάζπξα θαη πφξηεο γηα επαξθή αεξηζκφ
ησλ ρψξσλ.
13. Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αδηαζεζίαο ή θξπνινγήκαηνο ν καζεηήο παξακέλεη ζην ζπίηη.
14. Σε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαηά ην ζρνιηθφ σξάξην, ν καζεηήο απνκνλψλεηαη απφ
ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζε θαζνξηζκέλν ρψξν θαη ν γνλέαο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
παξαιαβή ηνπ απφ ην ζρνιείν.
1.
2.
3.
4.

3. Πρόληυη θαινομένφν Βίας και Στολικού εκθοβιζμού
1. Η πξφιεςε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πξνππνζέηεη ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ θιίκαηνο
κέζα ζηελ ηάμε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαη ηελ απνδνρή θάπνησλ απιψλ θαλφλσλ.
Μέζα ζηελ ηάμε, ε αγάπε, ν ζεβαζκφο, ε αιιεινβνήζεηα, ε ππνκνλή, ν δηάινγνο θαη ε
ζπλεξγαζία είλαη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ηφζν πξνο
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φζν θαη πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο.
2. Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη επγεληθά ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηνπο. Κάζε κνξθή βίαο είλαη θαηαθξηηέα απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.

3. Απαγνξεχνληαη νη βσκνινρίεο θαη βιάζθεκεο εθθξάζεηο, εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ.
Καλείο καζεηήο δελ ερεη δηθαίσκα λα πξνζβάιεη ζπκκαζεηή ηνπ, γηα θαλέλα ιφγν είηε κε ιφγηα
είηε κε ρεηξνδηθία. Όπνηνο αδηθείηαη, απεπζχλεηαη ζηελ Δηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ.
4. Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο λα εληζρχνπλ ην ζρνιείν ζηελ πξνζπάζεηα ηήξεζεο ηεο ηάμεο, ηεο
ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
5. Σε πεξίπησζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελεκεξψλεηαη ν ππεχζπλνο ζρνιηθήο βίαο θαη
εθθνβηζκνχ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο.
6. Η δηεπηζηεκνληθή κνλάδα ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελεκεξψλεη θαη
δηνξγαλψλεη εηδηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζεβαζκφ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη ηελ απνθπγή ρξήζεο βίαο.

4. Στολικές Εκδηλώζεις – Δραζηηριόηηηες
1. Τν ζρνιείν ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο ππνρξέσζή
ηνπο.
2. Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, φπσο είλαη νη ζρνιηθέο, νη εζληθέο θαη νη ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, νη
αζιεηηθέο, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηηθψ, ε ζπκκεηνρή
ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ άιισλ θαηλνηφκσλ ζρνιηθψλ
πξνγξακκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη επζχλεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ.
3. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη εληφο ηκήκαηνο απφ ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ιφγσ ησλ
κέηξσλ θαηά ηεο παλδεκίαο.
4. Η ζρνιηθή κνλάδα παξαθνινπζεί θαη δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζε Παλειιήληεο θαη
Παγθφζκηεο Σρνιηθέο Ηκέξεο, ηεξψληαο απαξέγθιηηα ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ γηα ηελ πξνζηαζία
απφ ηνλ θνξνλντφ COVID-19.

5. Σσνεργαζία Στολείοσ – Οικογένειας – Σσλλόγοσ Γονέφν/Κηδεμόνφν
Κανονιζμοί ζε ζσέζη με ηοςρ γονείρ
1. Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηελ επηπιένλ εμάζθεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο
ζην ζπίηη, γηα ηελ εππξεπή εκθάληζή ηνπ ζην ζρνιείν, γηα ηελ αηνκηθή ηνπ πγηεηλή (ηεξνχλ ηνπο
θαλφλεο θαζαξηφηεηαο), γηα ηελ παξνρή γεχκαηνο (ην δεθαηηαλφ γίλεηαη απφ ην ζπίηη θαη κε
επζχλε ησλ γνλέσλ, θαζφηη ην ζρνιείν δελ δηαζέηεη θπιηθείν) θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθήο ζηάζεο ηνπ γηα ην ζρνιείν.
2. Οη γνλείο νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ ηαθηηθά κε ηνλ Δηεπζπληή θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
ηάμεο, λα παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ ηε θνίηεζε, ην ήζνο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη λα
ελεκεξψλνπλ ππεχζπλα ην ζρνιείν γηα φια ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή θαη
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιείν.
3. Ο Γνλέαο – Κεδεκφλαο δηθαηνχηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε γηα ηνλ καζεηή θαη
νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο, ηεξψληαο φια ηα κέηξα
πξνζηαζίαο θαηά ηνπ COVID-19.
4. Οη Γνλείο – Κεδεκφλεο πξέπεη λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ
νη καζεηέο θαη νθείινπλ λα θνηλνπνηνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ζηνλ δηεπζπληή θάζε
ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή.

Κανονιζμοί ζε ζσέζη με ηοςρ Εκπαιδεςηικούρ, Ειδικό Εκπαιδεςηικό και Ειδικό Βοηθηηικό Πποζωπικό
1. Είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο εηδηθήο παηδαγσγηθήο, αιιά θαη γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.
2. Καηά ηελ εθεκεξία ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εθεκεξεχνληεο, ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηελ επίβιεςε φινπ ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθνληαη νη καζεηέο θαη λα παξεκβαίλνπλ άκεζα ζε
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα δηαπηζηψζνπλ.
3. Οη εθεκεξεχνληεο νθείινπλ λα βξίζνληαη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα πξηλ ηελ άθημε ησλ καζεηψλ
ζηηο 8:00. Τν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ παξαιακβάλεη ηνπο καζεηέο εθφζνλ ππάξρεη
εθεκεξεχνληαο εθπαηδεπηηθφο ζην ρψξν. Με ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ νη εθεκεξεχνληεο ειέγρνπλ
ηα παξάζπξα θαη θιεηδψλνπλ ηηο αίζνπζεο.
4. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηε
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Η πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (8:15’).
5. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ήξεκνπ,
επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμηνπξέπεηα θαη
θχξνο πνπ ζπκβαδίδεη κε ην ξφιν ηνπο. Τηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη αλαγθαίν λα ηηο δηέπεη ν
ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη λα ηηο ραξαθηεξίδεη ε εηιηθξηλήο, ζπλαδειθηθή θαη αλζξψπηλε
επηθνηλσλία. Αλάινγε ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγείηαη
αλάκεζα ζε απηνχο θαη ην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
6. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ. Όηαλ
έρνπλ άιιε άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε επηρεηξήκαηα θαη δηάινγν. Σε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απνδνρή ηεο
πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρχεη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηή ε δεκνθξαηηθή αξρή πξέπεη λα
απνηειεί θαλφλα ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
7. Δελ είλαη ζσζηφ νχηε επηηξέπεηαη λα δηαηππψλεηαη, θπξίσο πξνο ηνπο καζεηέο, θαη λα
ππνζηεξίδεηαη ε αληίιεςε φηη ν ξφινο θάπνησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο ή καζεκάησλ είλαη
ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ παηδεία ηνπο. Δε λννχληαη επίζεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα απηφ. Τν ζρνιείν παξέρεη γεληθέο γλψζεηο, πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλή
ζπληζηακέλε φισλ ησλ καζεκάησλ.
8. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη ε επίδξαζή
ηνπ ζεκαληηθή. Εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε ην παξάδεηγκα θαη
ην ήζνο ηνπ. Επνκέλσο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη νχηε ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή
ηνπ θαηάξηηζε νχηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Επεθηείλνληαη θαη πέξα απφ
απηά.
9. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε
εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Τν ζρνιείν πξέπεη λα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο παξάδεηγκα
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππν δεκνθξαηηθήο αγσγήο.

Κανονιζμοί ζε ζσέζη με ηην Διεύθςνζη

Ο Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ:
1. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα Σηειέρε ηεο Εθπαίδεπζεο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαζψο, επίζεο, θαη κε ην
Σχιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.
2. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αξκφδηνπο Σπληνληζηέο Εθπαίδεπζεο πξνρσξεί
ζε πξνγξακκαηηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη βνεζάεη ζηνλ ζπληνληζκφ
ηνπ.

3. Υπνζηεξίδεη θαη εληζρχεη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη
πξνσζεί θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
4. Ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη άιια δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
θαη απνβιέπεη ζηε ζπλεξγαζία γηα εχξεζε θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο.
5. Εθπξνζσπεί ην ζρνιείν ζε θάζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο.

6. Ποιόηηηα ηοσ ζτολικού τώροσ
1. Η δηαηήξεζε ησλ δηάθνξσλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαζαξψλ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε είλαη ζέκα
πνπ καο αθνξά φινπο θαη απνηειεί δείγκα πνιηηηζκνχ.
2. Μαζεηήο πνπ ζα πξνθαιέζεη δεκηά ή θάπνηα θζνξά εθηφο ησλ πεηζαξρηθψλ επηπηψζεσλ, ζα
βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο.
Έθζεζε απνηίκεζεο – αλαηξνθνδφηεζε - πξνηάζεηο βειηίσζεο
Ο Εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ψζηε
λα πεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ.
Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη
ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο.
Η ηήξεζή ηνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ.
Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Δηεπζπληή
ηνπ Σρνιείνπ, ηνλ Σχιινγν Δηδαζθφλησλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ Σπληνληζηή Εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία.

Ο Δ/ληεο ηνπ ΕΕΕΕΚ Ιεξάπεηξαο

Εκκαλνπήι Φξηζηνδνπιάθεο

