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                                                        ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

23ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 
Αγαπητοί μαθητές και γονείς, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά! 

Σας υπενθυμίζουμε τους παρακάτω κανόνες, τους οποίους όταν όλοι τους τηρούμε, 
το σχολείο μας θα λειτουργεί εύρυθμα και δημιουργικά. 

 
  
Ειδικότερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες: 

1. Μιλάμε ευγενικά στους δασκάλους και στους συμμαθητές μας.  

2. Όταν διαφωνούμε, προσπαθούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας ήρεμα, με διάλογο. Δεν 

στενοχωρούμε τους συμμαθητές μας με άσχημες λέξεις, δεν χτυπάμε. 

3. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνουμε τους δασκάλους 

που μας επιτηρούν στο διάλειμμα ή τον/την δάσκαλο/-α της τάξης μας, όταν  βρισκόμαστε 

στην τάξη. 

4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων βγαίνουμε όλοι έξω στο προαύλιο παίρνοντας μαζί μας 

ό,τι χρειαζόμαστε (π.χ. φαγητό, νερό, χρήματα, μπουφάν). Για την ασφάλεια των προσωπικών 

μας αντικειμένων οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ακολουθούμε με προσοχή τις οδηγίες των δασκάλων 

μας.  

5. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, τελειώνοντας το διάλειμμα, συγκεντρωνόμαστε κατά τάξεις στη 

γραμμή της προσευχής και με συνοδεία του δασκάλου/της δασκάλας με τον οποίο/την οποία 

έχουμε την επόμενη ώρα μάθημα περνάμε στις τάξεις.  

6. Μιλάμε χαμηλόφωνα και δεν τρέχουμε στους διαδρόμους του Σχολείου. Σεβόμαστε τους 

μαθητές άλλων τάξεων, οι οποίοι την ίδια ώρα κάνουν μάθημα.   

7. Είναι σημαντικό να ντυνόματε με ρούχα καθαρά και άνετα για τις σχολικές μας 

δραστηριότητες. Όταν έχουμε γυμναστική, φοράμε πάντα αθλητικά παπούτσια και φόρμα. 

Καλό θα ήταν να έχουμε στην τσάντα μας πάντοτε μία ακόμη αλλαξιά ρούχα. Φροντίζουμε 

ώστε τα μαλλιά μας να είναι επιμελημένα και να μην εμποδίζουν τη μελέτη μας.  
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8. Δεν φέρνουμε στο σχολείο είδη αξίας (ηλεκτρονικά παιχνίδια, κοσμήματα), δικές μας μπάλες, 

άλλα παιχνίδια κι ακόμη συλλογές (όπως τάπες, αυτοκόλλητα, κάρτες) που μπορούν να 

καταστραφούν, να χαθούν ή ακόμη να αποτελέσουν αιτία διαπληκτισμών. 

9. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα στον σχολικό χώρο αλλά και κατά τη 

διάρκεια σχολικών εκδρομών κι επισκέψεων. Σε περίπτωση ανάγκης ενημερώνουμε τον 

δάσκαλο/τη δασκάλα μας, ώστε να επικοινωνήσει με την οικογένειά μας από το τηλέφωνο 

του σχολείου.  

10.  Απαγορεύεται η καταγραφή και η ανάρτηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται 

στο σχολείο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες, 

facebook). 

11.   Διατηρούμε καθαρό το σχολείο μας, τις αίθουσες και το προαύλιο.  Χρησιμοποιούμε για τα 

απορρίμματα τα καλάθια που βρίσκονται στις αίθουσες και στον αύλειο χώρο. 

12.  Συλλέγουμε κι ανακυκλώνουμε καπάκια, μπαταρίες και χαρτί και χρησιμοποιούμε τους 

ειδικούς κάδους στην τάξη μας και στην αυλή του Σχολείου μας.   

13.  Δεν προκαλούμε φθορές στο διδακτήριο, αλλά φροντίζουμε να είναι καθαρό και καλαίσθητο 

όπως το σπίτι μας. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνος για 

φθορές στο κτίριο ή στον εξοπλισμό του σχολείου (π.χ. θρανία, καρέκλες, αθλητικό υλικό, 

Η/Υς), οι γονείς του θα κληθούν να πληρώσουν την αποκατάσταση της ζημιάς.  

14.  Οποιαδήποτε μορφή αποκλίνουσας από τους κανόνες συμπεριφοράς θα συζητείται στον 

Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου και θα αναζητούνται τρόποι αλλαγής της, σε επικοινωνία 

και συνεργασία με τους γονείς του μαθητή/της μαθήτριας. 

15.  Προβλέπεται ακόμη ο έπαινος και η προβολή μαθητών/-τριών σε περίπτωση εκδήλωσης 

θετικών μορφών συμπεριφοράς και οποιασδήποτε σημαντικής διάκρισης.   

Ειδικότερα για τους γονείς: 

1. Είναι σημαντικό να ενημερώνετε έγκαιρα τη διεύθυνση του Σχολείου ή τον δάσκαλο του 

παιδιού σας για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή αλλαγή στην οικογένειά σας που επηρεάζει 

το ημερήσιο πρόγραμμα του παιδιού και τη φοίτησή του στο σχολείο. 
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2. Είναι αναγκαίο να μας γνωστοποιείτε άμεσα τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί σας σε 

περίπτωση αλλαγής τους.  

3. Όσα παιδιά δεν είναι εγγεγραμμένα στην Πρωινή Ζώνη, που λειτουργεί 7:00-8:00 π.μ., 

προσέρχονται στο σχολείο κάθε πρωί κατά το χρονικό διάστημα 8:00-8:15 π.μ. Για την 

ασφάλειά τους είναι σημαντικό να μην αφήνετε τα παιδιά στο προαύλιο του Σχολείου 

νωρίτερα από τις 8:00 π.μ., γιατί δεν προβλέπεται επίβλεψη από εφημερεύοντες 

εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται ότι η φύλακας του Σχολείου δεν είναι αρμόδια για την 

επιτήρηση των μαθητών.  

4. Είναι σημαντικό το πρωί οι μαθητές να βρίσκονται στο σχολείο πριν την είσοδο στις τάξεις 

(8:15 π.μ.), ώστε να αποφεύγεται η διακοπή της μαθησιακής διαδικασίας. Για λόγους 

ασφάλειας μετά την είσοδο των τμημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας η πόρτα του προαυλίου 

θα κλειδώνει.  

5. Η αποχώρηση των παιδιών από το Σχολείο γίνεται στις 13:15 μ.μ. Παρακαλούμε η παραλαβή 

των μαθητών να γίνεται έγκαιρα και μόνο στις δύο πόρτες- εξόδους του προαυλίου.  Από τη 

δεύτερη έξοδο, αριστερά αποχωρούν οι μαθητές των δύο μικρότερων τάξεων.  

Μετά τις 13:15 μ.μ. στον αύλειο χώρο παραμένουν μόνο οι μαθητές που συνεχίζουν στο 

Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για όσους μαθητές παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, η 

αποχώρηση γίνεται στις 15:00 μ.μ. ή στις 16:00 μ.μ., όπως έχει δηλωθεί αρχικά και είναι 

σημαντικό να τηρείται καθημερινά με συνέπεια. Οποιαδήποτε αλλαγή δηλώνεται σε έντυπο-

δήλωση επικαιροποίησης της εγγραφής του παιδιού που παρέχεται από τη διεύθυνση του  

Σχολείου.   

6. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής χρειαστεί εκτάκτως να αποχωρήσει από το σχολείο πριν 

την κανονική λήξη των μαθημάτων είναι απαραίτητο να ενημερωθεί εγκαίρως η διεύθυνση 

του Σχολείου και να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τον ενήλικο συνοδό του κατά την 

αποχώρηση. 

7.  Η φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στην Πρωινή Ζώνη διακόπτεται: α. 

Όταν ο μαθητής συμπληρώσει δεκαπέντε (15) συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε 

δικαιολογούνται με ιατρική γνωμάτευση. β. Σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας του 

μαθητή ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του. Γ. Όταν ο γονέας ή 
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κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο 15νθήμερο του 

Νοεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου. Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με το 

εδάφιο θ, παρ. 16, του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).  

8. Για τα παιδιά που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα προβλέπεται ώρα σίτισης (13:15-

14:00). Το φαγητό μεταφέρεται το πρωί σε ξεχωριστή τσάντα και κάθε παιδί το τοποθετεί στο 

ψυγείο που διαθέτει το Σχολείο. Καλό θα ήταν για την αποφυγή ατυχημάτων να προτιμάται 

στερεά τροφή. Επειδή η σίτιση αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας 

(Π.Δ.79/2017,16,ιβ), είναι σημαντικό όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε αυτή και να έχουν 

μαζί τους φαγητό.  

9. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το παιδί σας σε περίπτωση φθειρίασης (ψείρες) και να 

λαμβάνετε προληπτικά και θεραπευτικά τα κατάλληλα μέτρα.  

10.  Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου δεν αναλαμβάνουν τη χορήγηση φαρμάκων (π.χ. 

αντιβιωτικών, αντιπυρετικών).  

11.  Δεν επιτρέπονται πάρτι γενεθλίων και ονομαστικών γιορτών στο σχολείο. 

12. Για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις προγραμματισμένες διδακτικές επισκέψεις της τάξης 

του είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης και η έγκαιρη 

(δύο ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα πραγματοποίησης της επίσκεψης) επιστροφή της 

δήλωσης και του αντίτιμου που απαιτείται κάθε φορά.  

13.  Οι παιδαγωγικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων θα πραγματοποιούνται μία 

εργάσιμη ημέρα της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και στο διάστημα 13:15-14:00 μ.μ.. Η 

ημέρα θα σας ανακοινωθεί γραπτά από τον/την δάσκαλο/-α της τάξης μετά την 

οριστικοποίηση του ωρολόγιου προγράμματος.  

14.  Παρακαλούμε να αναζητάτε τα γραπτά ενημερωτικά σημειώματα στον φάκελο επικοινωνίας 

σχολείου-οικογένειας.  

15.  Συνιστάται να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για 
οποιαδήποτε έγκυρη διευκρίνιση χρειάζεστε είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά (2310429840). 
Μπορείτε ακόμη να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Σχολείου μας:                                   
http://23dim-kalam.thess.sch.gr και να ενημερώνεστε από τον πίνακα ανακοινώσεων έξω από 
το προαύλιο του διδακτηρίου. 
                                                                                            Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 

                                                                          Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 23ου Δ.Σ.Καλαμαριάς 

http://23dim-kalam.thess.sch.gr/

