
Εσωτερικός Κανονισμός Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών Σαλαμίνας

Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  και  η  διεύθυνση  του  Σχολείου  στα  πλαίσια 
συνεργασίας με τους γονείς  και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου και 
λαμβάνοντας  πάντα  υπόψη  του  ότι  το  Σχολείο  είναι  χώρος  μάθησης  και 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών, προετοιμάζοντάς τα για την ένταξη τους μελλοντικά 
στην  κοινωνία,  προχώρησε  στην  οργάνωση  ενός  εσωτερικού  κανονισμού  του 
Σχολείου.  Η  σύνταξή  του  έγινε  με  στόχο  τη  σωστή  και  εύρυθμη λειτουργία  της 
σχολικής μονάδας ώστε να επιτευχθούν οι παιδαγωγικοί σκοποί της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  μέσα  σε  ένα  σχολικό  περιβάλλον  στο  οποίο  τα  παιδιά  θα  νιώθουν 
ασφάλεια  και σιγουριά.

Για την επίτευξη των παραπάνω είναι απαραίτητο να τηρούνται από όλους, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς, τα παρακάτω:

1.ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ώρα  προσέλευσης  και  υποδοχής  των  μαθητών/τριών  στο  Σχολείο:  08.00-
08.10. (Εξαιρούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες που παρακολουθούν την πρωινή 
ζώνη η προσέλευση των οποίων ξεκινά στις 07.15)

Ώρα προσέλευσης εφημερευόντων εκπαιδευτικών στο Σχολείο: 07.55

Ώρα αποχώρησης μαθητών: 12.25,13.15

Ώρα έναρξης ολοήμερου προγράμματος: 12.35

Ώρα αποχώρησης ολοήμερου προγράμματος: 14.00,14.45.15.30,16.15

Η προσέλευση και οι αποχώρηση των παιδιών γίνεται από την είσοδο της 
οδού  Δράμας.  Για  τη  διευκόλυνση της  κίνησης  απαγορεύεται  η  στάθμευση  των 
αυτοκινήτων μπροστά στην είσοδο του Σχολείου κατά τις ώρες προσέλευσης και 
αποχώρησης των παιδιών. 

Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί μέχρι την είσοδο του Σχολείου 
και από εκεί τα παραλαμβάνουν. Για την ασφάλεια των παιδιών, δεν επιτρέπεται η 
είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε προσώπου στο προαύλιο εκτός αν υπάρχει 
έκτακτη ανάγκη επικοινωνίας με εκπαιδευτικό ή τη διευθύντρια το Σχολείου. Το ίδιο 
ισχύει και για την ώρα της πρωινής προσευχής, ώστε να υπάρχει σεβασμός στην 
ιερότητα της στιγμής αυτής.

Η πόρτα του Σχολείου θα κλειδώνει αμέσως μετά την πρωινή προσευχή και 
θα  παραμένει  κλειδωμένη  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του  Σχολείου.  Οι 
μαθητές  οφείλουν  να  προσέρχονται  εγκαίρως  στο  Σχολείο,  ώστε  να  μην 



διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία και να μη χάνουν τμήμα της διδασκαλίας 
εξ΄ αιτίας της καθυστερημένης προσέλευσής τους.

2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι  παιδαγωγικές  συναντήσεις  των  εκπαιδευτικών  με  τους  γονείς  των 
μαθητών/τριών γίνονται  μηνιαία μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου,  έπειτα 
από έγγραφη ειδοποίηση των δευτέρων από τους πρώτους. Για ιδιαίτερα θέματα 
παιδαγωγικής φύσεως οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς 
των παιδιών τους και πέραν των προγραμματισμένων συναντήσεων.

3.ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Τις ώρες των διαλειμμάτων οι μαθητές κατεβαίνουν όλοι  στο ισόγειο του 
Σχολείου όπου και βρίσκεται το προαύλιο. Σε περίπτωση κακοκαιρίας το διάλειμμα 
θα  γίνεται  στο  αίθριο  του  σχολείου  ή  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων.  Οι  αίθουσες 
διδασκαλίας  θα  κλειδώνονται  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  των  διαλειμμάτων  και  θα 
ανοίγονται από τους εκπαιδευτικούς μετά το τέλος των διαλειμμάτων. Οι μαθητές 
των  τάξεων  μόλις  χτυπά  το  κουδούνι  συγκεντρώνονται  στο  προαύλιο  και 
ανεβαίνουν στις τάξεις τους μόνο με τη συνοδεία των δασκάλων τους.

4.ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τα  κινητά  τηλέφωνα  δεν  επιτρέπονται  στο  χώρο  του  Σχολείου.  (Αποφ. 
132328/Γ2/7-12-2006 του ΥΠΑΙΘ). Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής φέρει κινητό 
τηλέφωνο  στο  Σχολείο  αυτό  θα  απενεργοποιείται  από  τον  ίδιο  το  μαθητή,  θα 
φυλάσσεται στο γραφείο της διευθύντριας, θα ειδοποιούνται οι γονείς και θα του 
επιστρέφεται στο τέλος του ωραρίου του.

5.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΦΘΟΡΕΣ

Οι μαθητές πρέπει  να ενδιαφέροντα για την καθαριότητα του χώρου του 
Σχολείου  και  να  φροντίζουν  γι’  αυτήν.  Σε  περιπτώσεις  που  οι  εφημερεύοντες 
εκπαιδευτικοί  κρίνουν ότι  οι  χώροι του Σχολείου είναι  ιδιαίτερα ρυπασμένοι,  θα 
αναθέτουν  κάθε  φορά  σε  διαφορετική  τάξη  τον  καθαρισμό  του  αφού 
προμηθεύσουν τους μαθητές με γάντια.

Επίσης οι μαθητές πρέπει να προσέχουν την ακεραιότητα του εξοπλισμού 
του Σχολείου και τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να μην προκαλούν αδικαιολόγητες 
φθορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενημερώνονται άμεσα οι γονείς τους.

Ο καθαρισμός του διδακτηρίου μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του 
πραγματοποιείται καθημερινά από συμβασιούχο βοηθητικό προσωπικό.



6.ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το  ΑΔΥ  αποτελεί  σημαντικό  θεσμό  για  την  υγεία  των  μαθητών  και  την 
πρόληψη  ανεπιθύμητων  περιστατικών  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  της 
Φυσικής Αγωγής.  Σε περιπτώσεις που το ΑΔΥ δεν έχει προσκομιστεί εγκαίρως οι 
μαθητές δε θα παίρνουν μέρος στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 Τα παιδιά πρέπει να φορούν φόρμες και αθλητικά παπούτσια, διαφορετικά 
δε θα μπορούν να πάρουν μέρος στο μάθημα.

Για  την  εφαρμογή  όλων  των  παραπάνω  είναι  απαραίτητη  η  συνεργασία 
εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 
καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας.


