
        KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το σχολείο είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης που στόχο έχει την 
ουσιαστική  μετάδοση  γνώσεων,   την  ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας   την  καλλιέργεια 
δεξιοτήτων , θετικών στάσεων και συμπεριφορών.  Στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να σέβονται τον άλλο, να αποδέχονται  τη διαφορετικότητα, να υιοθετούν 
αξίες,  να   αντιμετωπίζουν   δυσκολίες  και  να  αποδέχονται  τους  κανόνες  που  θα  τα 
βοηθήσουν να νιώθουν ασφαλή και χαρούμενα.

Πιστεύουμε πως οι κανόνες που ακολουθούν θα συμβάλλουν στη δημιουργία   ασφαλούς 
και ευχάριστου κλίματος που όλοι επιθυμούμε.

Φοίτηση μαθητών

H ενεργός,  τακτική  και  συστηματική  φοίτηση  των  παιδιών  βοηθάει  την  οργανωμένη 
προσπάθεια του σχολείου για   αγωγή και μάθηση .Η ελλιπής φοίτηση και ιδιαίτερα χωρίς 
σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους

• Η  φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική

• Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος με έμφαση την ώρα 
έναρξης των μαθημάτων καθώς και των άλλων σχολικών εκδηλώσεων (σχολικές 
γιορτές, εκπαιδευτικές  επισκέψεις ,εκδρομές κ.ά)

• Η  απουσία  από  τα  μαθήματα  δικαιολογείται  μόνον  όταν  συντρέχει  σοβαρός 
λόγος(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά θέματα κ.ά)

• Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του 
πριν τη λήξη των μαθημάτων, θα πρέπει απαραίτητα να ενημερώσει το δάσκαλο 
της τάξης.

Για  τη  συμμετοχή  στο  μάθημα  της  φυσικής  αγωγής,  καθώς  και  στις  αθλητικές 
δραστηριότητες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας.

Άφιξη στο σχολείο

•  Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά τη σωστή λειτουργία του σχολείου. Η άφιξη  των 
μαθητών το πρωί γίνεται  από 8.00 ως 8.10 από την πίσω είσοδο του σχολείου. 
Μετά την πρωινή προσευχή η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφάλειας.

• Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί αποχωρούν αμέσως μετά την 
προσευχή.

• Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται με τον 
κηδεμόνα  του  κατά  την  διάρκεια  του  διαλείμματος  και  όχι   στη  διάρκεια  της 
διδακτικής ώρας.



     

      Αποχώρηση από το σχολείο

• Οι μαθητές δεν φεύγουν ποτέ πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια . Αν 
παραστεί  ανάγκη  αποχώρησης  κατά  την  διάρκεια   του  σχολικού  ωραρίου  θα 
συνοδεύονται πάντα από τον κηδεμόνα τους ,αφού ενημερώσουν το δάσκαλο της 
τάξης.

• Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου 
ανήκει αποκλειστικά  στους  γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ωράριο 
των παιδιών τους και να ενημερώνονται για τις αλλαγές από τις ανακοινώσεις του 
σχολείου.

• Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά από τους γονείς τους,  δεν  φεύγουν 
ποτέ μόνοι τους, αν κάποια μέρα ο κηδεμόνας καθυστερήσει.

• Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

-12.25-12.30 Α και Β τάξη

-13.15-13.20 Γ’ και Δ’ τάξη καθώς και Ε’ και ΣΤ’ (όταν έχουν 6ωρο)

-14.00-14.05 Ε’ και ΣΤ’ τάξη(όταν έχουν 7ωρο) και οι μαθητές του ολοήμερου

-14.40-14.50 μαθητές του ολοήμερου

-15.30-15.40 μαθητές του ολοήμερου

-18.15-16.20 μαθητές του ολοήμερου

       Οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο αποχωρούν την ώρα που έχει δηλώσει ο 
γονέας τους ,ο οποίος πρέπει να προσέρχεται έγκαιρα, χωρίς καθυστερήσεις. Όλες τις άλλες 
ώρες η πόρτα εξόδου παραμένει κλειστή.

Διαλείμματα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές παραμένουν στην αυλή ,δεν επιτρέπεται να 
βρίσκονται στις αίθουσες ή στους διαδρόμους . Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται ο χώρος 
παραμονής των μαθητών από τους  εκπαιδευτικούς.

Το  διάλειμμα  είναι  χρόνος   παιχνιδιού,  ανάπτυξης  κοινωνικών  σχέσεων  ,φαγητού.  Οι 
μαθητές  θα πρέπει  να  αποφεύγουν επικίνδυνες   ενέργειες   που  θέτουν  σε  κίνδυνο τη 
σωματική τους ακεραιότητα .Για οποιοδήποτε  πρόβλημα αντιμετωπίζουν θα απευθύνονται 
στους  εκπαιδευτικούς  που  εφημερεύουν.  Όταν  κτυπήσει  το  κουδούνι  για  μάθημα 
πηγαίνουν χωρίς καθυστέρηση στις τάξεις τους, αφού έχουν φροντίσει  για τις ανάγκες τους

Συμπεριφορά-Υποχρεώσεις μαθητών



Οι μαθητές οφείλουν να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου με το να:

• Φέρονται με σεβασμό και ευγένεια  στους δασκάλους τους  και σε όσα πρόσωπα 
βοηθούν το έργο του σχολείου.

• Φροντίζουν την καθαριότητα  του σχολικού χώρου.

• Αποφεύγουν κάθε μορφής βίας και να λύνουν τις όποιες διαφορές με διάλογο.

• Τηρούν  τους  κανόνες  που  εξασφαλίζουν  την  ασφάλεια  τους  (δεν  τρέχουμε  το 
διάλειμμα ,δεν πηδάμε από τα κάγκελα και τα σκαλοπάτια ,δεν πετάμε αντικείμενα 
κά.)

• Απευθύνονται στο δάσκαλο της τάξης για τυχόν δυσκολίες και προβλήματα και αν 
κρίνεται απαραίτητο και στην Διευθύντρια..

• Προετοιμάζουν  τις  εργασίες  τους  με  υπευθυνότητα  και  να  φέρνουν  μαζί  τους 
καθημερινά  ότι χρειάζεται για τα μαθήματα τους.

• Νιώθουν  το  σχολείο  σαν  το  σπίτι  τους  και  να  φροντίζουν  για  ευχάριστο 
,οικογενειακό κλίμα.

Γονείς- κηδεμόνες

• Οι γονείς ενημερώνονται από τους δασκάλους των τάξεων σε τακτά διαστήματα για 
την πρόοδο των παιδιών σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες.

• Οφείλουν να γνωστοποιούν στο δάσκαλο και τη διευθύντρια  τις ιδιαιτερότητες αν 
υπάρχουν, σε σχέση με τη σωματική ή ψυχική υγεία των παιδιών, για την καλλίτερη 
από κοινού αντιμετώπιση.

• Διαβάζουν  προσεκτικά  όλες  τις  ανακοινώσεις  του  σχολείου  που  μεταφέρουν  τα 
παιδιά ,για να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

• Κανένας ενήλικας δεν επιτρέπεται να επιπλήττει, να τιμωρεί ή να συμπεριφέρεται 
άσχημα σε μαθητές μέσα στο χώρο σχολείου.

Γενικά

• Οι  μαθητές  δεν  επιτρέπεται  να  φέρνουν  στο  σχολείο  πολύτιμα  ή  επικίνδυνα 
παιχνίδια.

• Δεν  επιτρέπεται  η  χρήση κινητών τηλεφώνων και  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών στο 
χώρο του σχολείου.



• Η  σπατάλη  υλικών  και  ειδών  καθαριότητας   επιβαρύνει  χωρίς  λόγο  τον 
προϋπολογισμό του σχολείου.

• Η προστασία των σχολικών χώρων αφορά όλους μας

• Μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας υγιούς, δημιουργικής 
και ασφαλούς σχολικής κοινότητας


