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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου βασίζεται σε όσα προβλέπονται  στο άρθρο 37, του
Ν.4692/2020 («Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄ 111)  και στην Υπ. Απόφαση:
Αριθμ.  13423/ΓΔ4/  που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 491-Β της 9ης -2ου -2021.  Συντάσσεται  με  στόχο  να
βοηθήσει  στην ομαλή σχολική ζωή, ρυθμίζοντας τις σχέσεις  μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών
και των γονέων- κηδεμόνων και στη δημιουργία  του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να μπορεί ο
κάθε μαθητής/μαθήτρια να διαμορφώσει αβίαστα την προσωπικότητά του.
Με τη  σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  του 7ου Γυμνασίου Ρόδου επιδιώκεται  η
διαμόρφωση ενός  περιβάλλοντος  που θα το  χαρακτηρίζει  ο  σεβασμός  του  ενός  προς  τον  άλλο,  η
δικαιοσύνη, η συνέπεια, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο δημοκρατικός διάλογος, το αίσθημα ευθύνης,
η ευγένεια, η δημιουργικότητα, η αποδοχή της διαφορετιότητας.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 
Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  συντάχθηκε  ύστερα  από  εισήγηση  του  Διευθυντή  του  7 ου

Γυμνασίου Ρόδου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των μελών
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων,  του  προεδρείου  του
δεκαπενταμελούς  μαθητικού  συμβουλίου  του  Σχολείου  και  του  εκπροσώπου  του  Δήμου/της
κοινότητας. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή /τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει
την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον/την Διευθυντή/ρια Εκπαίδευσης (άρθρο
37, Ν.4692/2020). 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του
γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και
συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου. 
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο
συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου
και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

1. ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ ΑΠΌ 
ΑΥΤΌ.

Ι. Διδακτικό ωράριο 
Η  έναρξη,  η  λήξη,  η  διάρκεια  μαθημάτων  του  υποχρεωτικού  προγράμματος  και  τα  διαλείμματα
καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για το
σχολικό  έτος  2021-2022  ισχύουν  όσα  προβλέπονται  στην  ΚΥΑ  (  ΦΕΚ  4187  -10ης -9ου-21)  για  τη
«Λειτουργία  των  εκπαιδευτικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  κλπ…»
εφαρμόζοντας  τα μέτρα  που προβλέπονται  για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 . 

II. Προσέλευση στο σχολείο 
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ώρα έναρξης μαθημάτων
8:00.  Μετά  το  κτύπημα  του  κουδουνιού  κατευθύνονται  αμέσως  στις  τάξεις   από  διαφορετικές
εισόδους, όπως έχει ήδη υποδειχθεί . 
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Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή
διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης, παραμένουν στον κεντρικό διάδρομο
του ισογείου  και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο 
Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 
Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.
Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο
καθηγητή  του  τμήματος.  Αλλαγή  θέσης  επιτρέπεται  μετά  από  συνεννόηση  με  τον  διδάσκοντα
καθηγητή. 
Κατά  τη  διάρκεια  των  μαθημάτων  κανένας  μαθητής,  από  τους  προσελθόντες  στο  σχολείο,  δεν
επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας. 

IV. Διάλειμμα 
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να
αποφεύγεται  ο  συνωστισμός στις  αίθουσες  διδασκαλίας  και  στους διαδρόμους και  να μειώνεται  η
πιθανότητα  ατυχημάτων.Με  την  ολοκλήρωση  κάθε  διδακτικής  ώρας,  ο/η  εκπαιδευτικός  εξέρχεται
τελευταίος/α. 
Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν στους στεγασμένους αύλειους χώρους του ισογείου
και στον διάδρομο του ισογείου. 
Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης
σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά
και  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  ή  δυσκολία  αντιμετωπίζουν,  απευθύνονται  στον  εφημερεύοντα
εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.
Όταν τελειώσει το διάλειμμα και κτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές χωρίς καθυστέρηση προσέρχονται
στις αιθουσες διδασκαλίας.  Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης καταχωρείται απουσία.

V. Αποχώρηση από το σχολείο 
Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς
άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ.
ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί
του, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη
των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
Σε κάθε περίπτωση η/οι απουσία/ες προσμετράται/ούνται.

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

Ι. Γενικοί κανόνες 
Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό,
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην
δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης
μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να: 

 Αποδίδουν  σεβασμό,  με  τα  λόγια  και  τις  πράξεις  τους,  προς  κάθε  μέλος  της  σχολικής
κοινότητας. 
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 Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο
καθένα την απαιτούμενη προσοχή. 

Οι  μαθητές  υποστηρίζουν  και  διεκδικούν  τη  δημοκρατική  συμμετοχή  τους  στις  διαδικασίες  λήψης
αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή
αυτών των αποφάσεων. 

 Συμβάλλουν  στην  εμπέδωση  ενός  ήρεμου,  θετικού,  συνεργατικού,  συμπεριληπτικού,
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. 
 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα

παρακάτω βήματα: α)Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά  β)
Απευθύνονται  στον  υπεύθυνο  εκπαιδευτικό  τμήματος  ή  στον  Σύμβουλο  Σχολικής
Ζωής.γ)Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια. 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες  ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής,  ψυχολογικής ή και
σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην
καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το
δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση. 

 Απευθύνονται  στους/στις  καθηγητές/ριες  και  στη  Διεύθυνση  του  Σχολείου  και  ζητούν  τη
βοήθειά τους,  για  κάθε  πρόβλημα που τους  απασχολεί  και  τους  δημιουργεί  εμπόδιο στην
ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.

 Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων
του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

  Στις  σχολικές  εκδηλώσεις  και  γιορτές  αλλά και  στις  διδακτικές  επισκέψεις  εκτός  Σχολείου
ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 

 Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν
πρέπει να καταστρέφεται. 

Επισημαίνεται ότι: 
 Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός 

των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται.
Άλλα θέματα: 

Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 
Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές 
φέρουν τυχόν μαζί τους.

Περιβολή/Ντύσιμο 
Οι μαθητές/ μαθήτριες ας  ντύνονται με τα ενδύματα που  ταιριάζουν  σε χώρο εργασίας. 

ΙΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος 
H  ανάπτυξη  θετικού  σχολικού  κλίματος  είναι  ένας  σημαντικός  παράγοντας  της  διαδικασίας
αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Αρκετές όμως είναι οι περιπτώσεις που οι
μαθητές/ριες προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας. Τα
θέματα  μη  αποδεκτής  συμπεριφοράς  των  μαθητών/ριών  στο  Σχολείο  αποτελούν  αντικείμενο
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής
ζωής,  τον/τη  Διευθυντή/ρια  της  σχολικής  μονάδας,  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων/ουσών  και  τον/τη
Συντονιστή/ρια  Εκπαιδευτικού  Έργου,  προκειμένου  να  υπάρξει  η  καλύτερη  δυνατή  παιδαγωγική
αντιμετώπιση  του  θέματος.  Σε  κάθε  περίπτωση  και  πριν  από  οποιαδήποτε  απόφαση,  λαμβάνεται
υπόψη  η  βασική  αρχή  του  σεβασμού  της  προσωπικότητας  και  των  δικαιωμάτων  του  παιδιού.  Τα
θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των  μαθητών/ριών στο  Σχολείο  αντιμετωπίζονται  με  βάση την
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κείμενη  νομοθεσία.  (Άρθρο  31  της  Κ  Υ  Α  79942/ΓΔ4/2019  -  ΦΕΚ  2005/Β/31-5-2019  για  εγγραφές,
μετεγγραφές,  φοίτηση και  θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.)

3. ΠΡΌΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ ΒΊΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΎ.

Το κλίμα που πρέπει να επικρατεί στη σχολική μας μονάδα είναι αυτό της ασφάλειας, του σεβασμού
και της ειρηνικής επίλυσης των πιθανών διαφωνιών και διενέξεων,  που μπορεί να δημιουργούνται
μεταξύ των μαθητών.  Σε αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται οι καθηγητές υπεύθυνοι των τμημάτων, ο
διευθυντής  ,  οι  υποδιευθυντές,  οι  καθηγητές  ειδικής  αγωγής,  τα  μέλη  της  ΕΔΕΑΥ,  ψυχολόγος  και
κοινωνική  λειτουργός  καθώς  και  τα  συμβούλια  τμήματος.  Σημαντικός  επίσης  είναι  ο  ρόλος  του
καθηγητή  Συμβούλου  Σχολικής  Ζωής.  Οι  μαθητές   σε   περιπτώσεις  που  γίνονται  αποδέκτες  ή
παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, οφείλουν να ακολουθούν
τα παραπάνω βήματα:

 Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος και  στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.  
 Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια. 
 Μετέχουν  ως  μέλη  του  15μελούς  στο  Σχολικό   Παρατηρητήριο    Εκφοβισμού    και  ως

διαμεσολαβητές συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών πριν επιβληθούν ποινές. 
 

4. ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής
και  κοινωνικής  ζωής,  τον  εμπλουτισμό  των  υπαρχουσών  γνώσεων  των  μαθητών/μαθητριών,  την
απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. 
Αυτή τη χρονιά στο σχολείο μας υλοποιούνται τρία ευρωπαϊκά προγράμματα  Erasmus στα οποία οι
μαθητές  καλούνται  να  συμμετέχουν  αναδεικνύοντας  τις  ικανότητές  τους,  τις  κλίσεις  τους,  τα
ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους μέσα και έξω από την τάξη. 
Ακόμα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν στην προετοιμασία των σχολικών εορτών
συνεισφέροντας με δικό τους πρωτότυπο υλικό και προτάσεις, όπως και στην προετοιμασία διδακτικών
επισκέψεων . 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΧΟΛΕΊΟΥ - ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ - ΣΥΛΛΌΓΟΥ 
ΓΟΝΈΩΝ/ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ

Πολύ  σημαντική  παράμετρος  της  συνολικής  λειτουργίας  του  Σχολείου  και  του  κλίματος  που
δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη
θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 
Οι  γονείς/κηδεμόνες  είναι  σημαντικό  να  συνεργάζονται  στενά  με  το  Σχολείο  προκειμένου  να
παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση. Για τη σχολική χρονιά
2021-2022 για την ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν τα παιδιά τους οι γονείς/ κηδεμόνες
καλούνται να ακολουθούν όσα προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση  ΦΕΚ 4187 -10ης -9ου-21
και για τα οποία έχουν ενημερωθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου. 
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Θεωρείται  αυτονόητη  η  στενή  συνεργασία  και  επικοινωνία  των  γονέων/κηδεμόνων  με  τους
εκπαιδευτικούς  και  τον/τη  Διευθυντή/ρια  του  Σχολείου  στην  επίλυση  ζητημάτων  που  τυχόν
προκύψουν. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως
εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του
σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως
προς τα γνωστικά αντικείμενα.

 Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. 
Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 
Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

 Ιστοσελίδας του Σχολείου. 
 Ενημερωτικών  σημειωμάτων  ή/και  βεβαιώσεων  για  την  πραγματοποίηση  εκπαιδευτικών

εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ. 
 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 Μέσω  της  επίσκεψής  τους  στο  σχολείο  στις  προγραμματισμένες,  από  τον  Σύλλογο

Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες, τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης, όπως προβλέπονται
από τη νομοθεσία. 

6. ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

Η  συνεργασία  όλων  είναι  απαραίτητη,  για  να  διατηρηθεί  ένα  καθαρό  και  ευχάριστο  σχολικό
περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της
αυλής του Σχολείου.

 Δεν  ρυπαίνουν  τον  σχολικό  χώρο,  δεν  γράφουν  σε  θρανία  και  τοίχους,  χρησιμοποιούν  τα
καλάθια απορριμμάτων.

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. .
 Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση 

ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων. 

 Προτείνουν δράσεις για τη βελτίωση του σχολικού χώρου. 
Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη
συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

7: ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟΎΣ 
ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ 

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/
ουσών  του  Σχολείου,  προβαίνει  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  που  προβλέπονται  για  την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. 
Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά
παραδίδονται  στους γονείς/κηδεμόνες  τους.  Όσον αφορά την  προστασία  από σεισμούς  και  φυσικά
φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού
Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
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Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για
τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 
Τέλος,  σε  καταστάσεις  πανδημίας  ή  ακραίων-επικίνδυνων  φαινομένων  οι  εκπαιδευτικοί,
μαθητές/μαθήτριες,  γονείς/κηδεμόνες,  Διευθυντές/Διευθύντριες,  Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες
οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι
φορείς/υπηρεσίες:  π.χ.  ΕΟΔΥ,  ΥΠΑΙΘ,  Υπουργείο  Πολιτικής  Προστασίας,  κ.λ.π.  για  την  εύρυθμη
λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

IΙ. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα παιδιά θα συντάσσονται κατά τμήμτα στον προαύλιο χώρο του
σχολείου  και συγκεκριμένα στα γήπεδα του μπάσκετ.

III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής
και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας. 

8: ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ

Ο  κοινά  συμφωνημένος  Κανονισμός  βασίζεται  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  και  στις  σύγχρονες
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα,
γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Είναι το θεμέλιο
πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση
από  τον/τη  Διευθυντή/ρια  και  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων/ουσών,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της
παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας. 
Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.

ΠΗΓΈΣ 
 Υ.Α. 13423/ΓΔ4/( ΦΕΚ 491-Β της 9ης -2ου -2021
 Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) 
 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)
 Αριθμ.  79942/ΓΔ4/31-5-2019  «Εγγραφές,  μετεγγραφές,  φοίτηση  και  θέματα  οργάνωσης  της

σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) 
  Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)
 Ενδεικτικός εσωτερικός κανονισμός αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.   

Ρόδος , 6 Οκτωβρίου  2021
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Ο Διευθυντής  

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡ

Εγκρίνεται: Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

(ο οποίος είναι παιδαγωγικά υπευθυνος

για τη σχολική μονάδα) 

Ημερομηνία: Ημερομηνία:
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