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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες  

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές με την καθοδήγηση των 
δασκάλων τους περνούν πολλές ώρες, μαθαίνοντας, δημιουργώντας, 
παίζοντας, συνεργαζόμενοι με αυτούς και τους συμμαθητές τους, αλλά και 
αντιμετωπίζοντας δυσκολίες ή προβλήματα. Με λίγα λόγια δηλαδή, ένα 
μεγάλο τμήμα από το χρόνο τους τον περνούν στο σχολείο. 
 

Όπως σε κάθε τομέα της ζωής του ανθρώπου έχουν μπει κανόνες 
για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρμονικά, έτσι και η ζωή στο σχολείο 
καλό είναι να ρυθμίζεται από κανόνες, που σκοπό έχουν να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν 
αποτελεσματικότερα και με ασφάλεια οι στόχοι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως μία ασφαλής κοινότητα 
μάθησης. Κοινός στόχος όλων αυτών που συμμετέχουν στη σχολική 
κοινότητα, είναι η πρόοδος των μαθητών, αλλά και η υιοθέτηση 
σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, η 
περιβαλλοντική συνείδηση και ο σεβασμός όλων, στους από κοινού  
συμφωνηθέντες κανόνες. 

 
Παρακάτω σας παραθέτουμε τους βασικούς κανόνες που διέπουν 

τη σχολική ζωή και την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μας 
κοινότητας, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 

 
 
Α. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. 
 
1. Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 
υποχρεωτική. 
 
2. Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως 
τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής 
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εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, παρελάσεις κ.α.). Η διακοπή του μαθήματος από αργοπορία 
μαθητή, αποβαίνει σε βάρος της ροής του μαθήματος αλλά και των 
μαθητών. 
 
3. Η απουσία από τα μαθήματα, δικαιολογείται μόνο αν συντρέχει 
σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα). 
 
4. Σε περίπτωση ασθενείας, κατά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, 
μετά από απουσία δύο(2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση του γονέα. 
 
5. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει 
το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει το 
δάσκαλο της τάξης και τη Δ/ντρια του σχολείου και αν δεν έλθει ο ίδιος να 
το παραλάβει από το σχολείο, να γνωστοποιήσει το πρόσωπο που θα 
παραλάβει το μαθητή από το σχολείο. 
 
6. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 
καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι 
οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας 
για τους μαθητές των Α΄, και Δ΄ τάξεων του σχολείου, τα οποία δελτία τα 
παραλαμβάνουν οι γονείς από τη Δ/ντρια του σχολείου, με την έναρξη του 
σχολικού έτους  και είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν μέχρι το 
τέλος  Σεπτεμβρίου. 
 
 
Β. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 
1. Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από  τις 8:00  ως τις 8:10, ενώ η 
αποχώρηση στις 13:15, εκτός των μαθητών του Ολοήμερου, των οποίων 
η αποχώρηση γίνεται στις 15:00 ή 16:00. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά 
στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
 
2. Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού 
βεβαιωθούν ότι τα παιδιά τους εισήλθαν στο σχολείο, μπορούν να 
αποχωρούν, ενώ η εξώπορτα του σχολείου κλειδώνει για λόγους 
ασφάλειας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, δεν επιτρέπεται 
η είσοδος κανενός προσώπου στην αυλή (ούτε γονέων),  χωρίς 
σοβαρό λόγο.  
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Γ. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 
 
1. Οι μαθητές μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων, 
παρατάσσονται στο χώρο της προσευχής. Κατά τη διάρκεια της 
προσευχής στέκονται σιωπηλοί για να προσευχηθούν και στη συνέχεια 
ακούνε προσεκτικά τις ανακοινώσεις της Δ/ντριας και μετά με γραμμή 
ήσυχα, με τη συνοδεία του δασκάλου τους, μπαίνουν στις αίθουσες για 
το μάθημα. 
 
2. Οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μην 
συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο 
χώρο της προσευχής στο τέλος της γραμμής και όσο αυτή διαρκεί να 
σέβονται την ιερότητα της στιγμής και αυτούς που προσεύχονται. 
 
 
Δ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. 
 
1. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές βγαίνουν από τις 
αίθουσες στο προαύλιο και οι αίθουσες κλειδώνονται από τους 
δασκάλους των τάξεων. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στις αίθουσες ή 
τους διαδρόμους. Κανένας και για κανένα λόγο, δε μένει μέσα στην 
αίθουσα μόνος του. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, ορίζεται από τους 
δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών την ώρα του διαλείμματος. 
 
2. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, 
αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. 
 
3. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε 
πρόβλημα αντιμετωπίσουν, απευθύνονται στους δύο εκπ/κούς που 
εφημερεύουν και περιφέρονται στο προαύλιο επιτηρώντας τους 
μαθητές. Αν οι εκπ/κοί είναι απασχολημένοι με άλλο γεγονός, οι 
μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, πρέπει άμεσα να 
ενημερώσουν τη Δ/ντρια. Επίσης οι μαθητές πρέπει να 
ενθαρρύνονται από τους γονείς τους, ώστε να αναφέρουν το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στους εκπ/κούς όσο βρίσκονται στο 
σχολείο, πριν το αναφέρουν στους γονείς το μεσημέρι 
επιστρέφοντας στο σπίτι, γιατί σε αντίθετη περίπτωση 
δημιουργούνται παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. 
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4. Στη τουαλέτα πηγαίνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια και όχι μετά τη 
λήξη του διαλείμματος. 
 
5. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές κάνουν γραμμές 

στο προαύλιο κατά τμήματα, όπως στην πρωινή προσευχή, και 

περιμένουν το δάσκαλό τους για να τους συνοδεύσει στην αίθουσα για 

μάθημα. Σε καμιά περίπτωση δε μπαίνουν μόνοι τους στις τάξεις, 

αλλά ούτε και κατεβαίνουν μόνοι τους τη σκάλα κατά την έξοδο, 

χωρίς την επίβλεψη του εκπ/κού. 

 
 
 
Ε. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 
1. Οι μαθητές δε φεύγουν από το σχολείο πριν από τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια από τη Δ/ντρια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη 
αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια ή 
έκτακτος οικογενειακός λόγος), τότε αυτή γίνεται με τη συνοδεία του γονέα 
ή του κηδεμόνα ή κάποιου άλλου προσώπου (γιαγιά, παππούς, θείος), 
αφού πρώτα ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης και οπωσδήποτε η 
Δ/ντρια. 
 
2. Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη του ωρολογίου 
προγράμματός τους. Ήτοι:  
 
α) Όλες οι τάξεις, στις 13:15΄. 

β) Το Ολοήμερο στις 15:00΄, και 16:00΄, ανάλογα με τη δήλωση 

αποχώρησης που έχει καταθέσει ο κάθε μαθητής. 

3. Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή 
τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι. Αν ο γονέας ή 
οποιοσδήποτε άλλος παραλαμβάνει το μαθητή από το σχολείο, έχει 
καθυστερήσει για κάποιο λόγο, ο μαθητής δε φεύγει αλλά περιμένει στο 
Ολοήμερο. 
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4. Αν το μαθητή τον παραλαμβάνει πρόσωπο διαφορετικό από τους 
γονείς, θα πρέπει αυτοί να το δηλώσουν στο σχολείο με υπεύθυνη 
δήλωση, καθώς επίσης και όταν ο μαθητής αποχωρεί μόνος του από το 
σχολείο χωρίς συνοδεία θα πρέπει οι γονείς να το δηλώσουν στο σχολείο 
με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν στο σχολείο με την έναρξη του 
διδακτικού έτους.  
 
5. Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την 
αποχώρησή τους, περιμένουν έξω από το σχολείο, στη είσοδο της 
αυλής και θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. 
 
 
 
ΣΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΓΙΟΡΤΕΣ. 
 
1. Οι διδακτικές επισκέψεις και οι γιορτές, αποτελούν μέρος της σχολικής 
ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του 
εκπαιδευτικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές δεν απουσιάζουν απ’ αυτές, 
παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η συμπεριφορά τους και οι 
υποχρεώσεις τους σ’ αυτές είναι ανάλογη όπως και στο σχολικό 
πρόγραμμα. 
 
2. Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων τηρείται το σχολικό ωράριο, 
εκτός και αν η επίσκεψη είναι μακρινή, οπότε το ωράριο ανακοινώνεται με 
την ανακοίνωση της επίσκεψης. Επίσης παρακαλούμε τους γονείς να 
επιστρέφουν έγκαιρα στο σχολείο τις υπεύθυνες δηλώσεις 
συμμετοχής των μαθητών, για να διευκολύνεται η έκδοση της 
σχετικής έγκρισης για την επίσκεψη. 
 
3. Σε περιπτώσεις γιορτών ορίζεται η διάρκειά της με ανακοίνωση της 
Δ/ντριας και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο. 
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. 
Οι μαθητές 
 
1. Συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του σχολείου και σε όλα τα πρόσωπα που βοηθούν το έργο 
του σχολείου. 
 
2. Συμπεριφέρονται με σεβασμό και αγάπη στους συμμαθητές τους, 
μεγαλύτερους και μικρότερους. 
 
3. Σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός. 
 
4. Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των 
συμμαθητών τους για μάθηση. Παρακολουθούν με προσοχή και 
συμμετέχουν στο μάθημα, ζητάνε το λόγο για να μιλήσουν και δεν 
ενοχλούν τους συμμαθητές τους. 
 
5. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία. Προσπαθούμε να λύσουμε τις 
διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο και συζήτηση. Δε φωνάζουμε, δε 
χτυπάμε, δεν εκβιάζουμε και δε χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις. Αν 
δε μπορώ να λύσω τη διαφωνία μου με το συμμαθητή μου, ζητάω 
βοήθεια από τους δασκάλους. Σε περίπτωση ατυχήματος ή 
αδιαθεσίας, η Δ/ντρια ειδοποιεί αμέσως τους γονείς του μαθητή, 
καθώς μπορεί να υποκρύπτεται μία σοβαρή κατάσταση, η οποία να 
χρήζει άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης. Επίσης σε περίπτωση 
σοβαρής διένεξης μεταξύ δύο μαθητών, η Δ/ντρια ενημερώνει τους 
γονείς και των δύο μαθητών. Επιπλέον όλα τα σοβαρά περιστατικά, 
καταγράφονται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής. 
 
6. Απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα στο δάσκαλο της τάξης τους 
και εφ’ όσον αυτός κρίνει σκόπιμο, απευθύνεται στη Δ/ντρια. 
 
7. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη 
ατυχημάτων. Οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους 
έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να διευθετήσουν κάθε θέμα που 
προκύπτει στο διάλειμμα. Ιδιαίτερη προσοχή δείχνουμε στους μικρούς 
συμμαθητές μας. 
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8. Όταν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν σκαλοπάτια, κινούνται με 
προσοχή στη δεξιά πλευρά της σκάλας, ώστε να δίνουμε τη 
δυνατότητα για κίνηση στην αντίθετη πλευρά, προς αποφυγή 
συνωστισμού και ατυχημάτων. 
 
9. Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι ανάλογο με την εποχή και τις 
καιρικές συνθήκες. 
 
10. Δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή 
επικίνδυνα. 
 
11. Δεν επιτρέπεται κατά την παραμονή τους στο σχολείο να έχουν 
και να λειτουργούν κινητό τηλέφωνο, γιατί αυτό απαγορεύεται από 
τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του σχολείου. 
 
12. Όταν δανείζονται βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου, 
φροντίζουν να τα επιστρέφουν στην προκαθορισμένη ημερομηνία και σε 
καλή κατάσταση. 
 
13. Η καθαριότητα των σχολικών χώρων είναι ευθύνη όλων μας. Δε 
γράφουν σε καρέκλες, θρανία ή τοίχους. Σε πολλά σημεία της αυλής και 
των διαδρόμων υπάρχουν κάδοι για τα απορρίμματα. 
 
14. Οι τουαλέτες πρέπει να διατηρούνται καθαρές για λόγους υγείας, 
αλλά και αισθητικής. Στο χαρτί υγείας κάνουμε οικονομία και δε παίζουν μ’ 
αυτό. 
 
 
 
Η. ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ. 
 
1. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο και 
τη συμπεριφορά των παιδιών τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από το 
δάσκαλο της τάξης και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, που ασχολούνται 
μαζί τους. 
 
2. Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις του σχολείου, που 
μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι. 
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3. Οφείλουν να γνωστοποιούν στη Δ/ντρια του σχολείου κατά την 
εγγραφή του παιδιού τους, κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη ψυχική 
και τη σωματική υγεία του παιδιού τους. Επίσης κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για 
οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τη υγεία του παιδιού τους. 
 
4. Σε περίπτωση αλλαγής τηλεφώνου, οφείλουν να ειδοποιούν και 
να ενημερώνουν το σχολείο. 
 
5. Σε περίπτωση που έχουν πάρει διαζύγιο, οφείλουν να 
προσκομίσουν στο σχολείο αντίγραφο της απόφασης με την οποία 
ορίζεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού. 
 
6. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, καλό είναι να ενημερώνεται έγκαιρα το 
σχολείο, όπως και το σχολείο να επικοινωνεί με την οικογένεια σε 
περίπτωση μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης απουσίας μαθητή. 
 
7. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή 
να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογενείας του στο χώρο του 
σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο 
της τάξης ή τη Δ/ντρια, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. 
 
 
 
 
 
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι 
πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι. 
 

 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία σας. 

 
Η Διευθύντρια και ο  Σύλλογος Διδασκόντων 

του 23ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

 


