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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
(Συντάχθηκε 28-09-2012, Τελευταία τροποποίηση: 30-8-2016) 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

1) Η προσέλευση των μαθητών γίνεται από 8:00 έως 8:10 οπότε κτυπάει και το κουδούνι για την έναρξη 

των μαθημάτων. 

2) Στην πρωινή προσευχή παίρνουν μέρος όλοι οι μαθητές εκτός από εκείνους των οποίων οι γονείς έχουν 

υποβάλει σχετική δήλωση. Αυτοί παραμένουν εντός του διδακτηρίου μπροστά από το κυλικείο ώστε 

να βρίσκονται υπό την επίβλεψη των δασκάλων. Όταν βρέχει, τότε με το κτύπημα του κουδουνιού οι 

μαθητές περνούν κατευθείαν στις τάξεις και η προσευχή γίνεται εκεί. 

3) Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα γίνεται έπαρση σημαίας με απαγγελία του Εθνικού Ύμνου. 

 

4) Φροντίζουμε όλοι για την καθαριότητα και την ευπρέπεια της τάξης μας και των χώρων του σχολείου 

γενικότερα. Τα σκουπίδια τα πετάμε στους κάδους. 

5) Δεν φθείρουμε τις εγκαταστάσεις και τα πράγματα του σχολείου. 

6) Η κατανάλωση φαγητού μέσα στις τάξεις απαγορεύεται. 

 

7) Προσέχουμε την ασφάλειά μας και την ασφάλεια των συμμαθητών μας, ιδίως των μικρότερων. Δεν 

τρέχουμε, κυρίως στις σκάλες, και προσέχουμε να μη χτυπήσουμε. 

8) Στα διαλείμματα βρισκόμαστε στο προαύλιο για να μας βλέπουν οι δάσκαλοί μας. Δεν παραμένουμε 

στους διαδρόμους ή σε άλλους χώρους παρά μόνο αν υπάρχει λόγος και έχουμε συνεννοηθεί με τον 

δάσκαλό μας. 

9) Στα διαλείμματα δεν παίζουμε παιχνίδια που είναι επικίνδυνα. 

10) Δεν μαλώνουμε με τους συμμαθητές μας. Αν υπάρχει ανάγκη, απευθυνόμαστε στους εφημερεύοντες. 

 

11) Στην τάξη κάνουμε ησυχία και ακολουθούμε τις οδηγίες του δασκάλου. 

 

12) Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης του γίνεται μόνο 

μετά από συνεννόηση του διευθυντή του σχολείου ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς του 

μαθητή. 

13) Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση μαθητή από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αν 

παραστεί ανάγκη να βγει κάποιος μαθητής από την τάξη, τότε τον συνοδεύει ο δάσκαλος αφού 

προηγουμένως ειδοποιήσει δάσκαλο διπλανής αίθουσας να επιτηρεί τους μαθητές. 

 

14) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή 

η οποία έχει δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της 

διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τηλέφωνα τους και οποιαδήποτε άλλη 

συσκευή η οποία έχει δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνας.  
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Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΟΙΝΟ 

1) Στις συνήθεις δημόσιες υπηρεσίες οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται όποτε θέλουν μέσα στο ωράριο 

λειτουργίας τους. Το σχολείο είναι μια «ιδιότυπη» δημόσια υπηρεσία που ξεφεύγει από αυτόν τον 

κανόνα. Ο βασικός λόγος είναι ότι φιλοξενεί παιδιά μικρής ηλικίας και το πρώτιστο μέλημά του είναι η 

ασφάλεια των παιδιών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι ανοικτό στο κοινό. Εκτός αυτού στο σχολείο 

γίνεται κατά κύριο λόγο μάθημα το οποίο δεν επιτρέπεται να διακόπτεται παρά μόνο σε περίπτωση 

ανάγκης. Γι’ αυτό το λόγο από την έναρξη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (7:00-16:00) απαγορεύεται η 

είσοδος και η παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε πλην των εχόντων εργασία σ’ αυτό. Η 

διαταγή που υπαγορεύει και θεσμικά τα παραπάνω είναι η με αριθμό 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιος του 

ΥΠΕΠΘ. 

2) Κατά την προσέλευση των μαθητών το πρωί, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο του 

προαυλίου υπό την επίβλεψη του εφημερεύοντος που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή κοντά στην είσοδο. 

Δεν εισέρχονται οι ίδιοι στο προαύλιο. Κατά την αποχώρηση των μαθητών το μεσημέρι, οι γονείς 

παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την είσοδο του προαυλίου και πάλι χωρίς να εισέρχονται εντός 

αυτού. 

3) Η είσοδος των γονέων στο χώρο του σχολείου επιτρέπεται κατά τις προγραμματισμένες ώρες 

συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων. 

4) Πριν εισέλθει οποιοσδήποτε στο σχολείο, ενημερώνεται ο διευθυντής ή σε περίπτωση απουσίας του 

κάποιος δάσκαλος. Ο επισκέπτης οδηγείται στο γραφείο του διευθυντή ή των δασκάλων. Δεν 

επιτρέπεται η παραμονή του επισκέπτη σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο έχουν πρόσβαση οι 

μαθητές. 

5) Προκειμένου να μη διαταράσσεται το μάθημα, οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να τηρούν το ωράριο 

λειτουργίας του σχολείου και κυρίως την ώρα της πρωινής προσέλευσης. Μαθητής που προσέρχεται 

μετά τις 8:25, θα παρουσιάζεται στο γραφείο του διευθυντή πριν πάει στην τάξη του. 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Η λειτουργία του ολοήμερου ξεκινάει στις 13:20. Το χρονικό διάστημα από 13:20 έως 14:00 διατίθεται για 

το μεσημεριανό φαγητό. Ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών και στη συνέχεια αρχίζουν τα μαθήματα τα 

οποία διαρκούν δύο διδακτικές ώρες μεταξύ των οποίων γίνεται ένα διάλειμμα 15 λεπτών: 14:15-15:00 και 

15:15-16:00. 

Αποχώρηση μαθητών επιτρέπεται μόνο στις 15:00 και στις 16:00 ανάλογα με ό,τι έχει δηλωθεί κατά την 

εγγραφή του μαθητή στο ολοήμερο. 

Για τους μικρούς μαθητές δίνεται βαρύτητα στην προετοιμασία για την επόμενη ημέρα για να 

ελαχιστοποιηθεί η εργασία στο σπίτι. Έτσι, συνήθως, οι μικροί μαθητές την πρώτη διδακτική ώρα του 

ολοήμερου έχουν «μελέτη». Την επόμενη ώρα γίνονται άλλα μαθήματα όπως εικαστικά, αθλητισμός κλπ 

ανάλογα με τις δηλώσεις των γονέων και τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

Στις σχολικές εορτές (28
η
 Οκτωβρίου, 17

η
 Νοεμβρίου, Χριστούγεννα, 25

η
 Μαρτίου) οπότε το ωράριο 

λειτουργίας του σχολείου συμπτύσσεται, το ολοήμερο ακολουθεί το ωράριο αυτό, δηλαδή δεν λειτουργεί 

(Α.Π. Φ.50/267/131333/Γ1/17-9-2013/Υπουργείο Παιδείας). 

 

ΠΡΟΩΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (7:00-8:00) 

Η λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής ξεκινάει στις 7:00 και διαρκεί μέχρι τις 8:00.  

Προϋπόθεση για παρακολούθηση του τμήματος Π.Υ. είναι η εγγραφή στο Ολοήμερο. Η εγγραφή στο 

Ολοήμερο δεν καθιστά υποχρεωτική την παρακολούθηση του τμήματος της Π.Υ. 

Στις σχολικές εορτές (28
η
 Οκτωβρίου, 17

η
 Νοεμβρίου, Χριστούγεννα, 25

η
 Μαρτίου) η Π.Υ. δεν λειτουργεί. 


