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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του
πιλοτικού

προγράμματος

«Αξιολόγηση

του

εκπαιδευτικού

έργου

-

Διαδικασία

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος
αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή
των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών
Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την
ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της
Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός
υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ,
μέλος

Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος
Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία
ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης
Ιωάννης ΠΕ70,

αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12,

τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04,
Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 295381)
(«Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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1.1.

6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

«Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου»

Σχέδιο Δράσης
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Τασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ
Στοιηθή Μολάδα: ΜΑΝΙΑΔΙΟ 6ο ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΔΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ,
Νοηίοσ Αηγαίοσ
Γηεύζσλζε: Άγηος Αζαλάζηος, Κάισκλος
Τειέθωλο: 2243051255
e-mail: 6dimkalymn@sch.gr
Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο 2011-12: 17
Τίηιος Στεδίοσ Γράζες :«Γεκηοσργία Δζωηερηθού Καλοληζκού»
Γηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ Στεδίοσ Γράζες: 25 εβδοκάδες

Σθοπός ηοσ Στεδίοσ Γράζες
Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή θάπνησλ θαλνληζκώλ κέζα ζην
λνκνζεηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
ζρνιηθήο δσήο».
Τελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αλέδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο
δηεξεύλεζεο, ε νπνία εληόπηζε πξνβιήκαηα όπσο: «απνπζίεο κεκνλσκέλσλ καζεηώλ από
εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ειιηπήο ζπλεξγαζία θάπνησλ γνλέσλ κε ην Σύιινγν
Γηδαζθόλησλ». Κξίζεθε έηζη όηη «ν αθόκα θαιύηεξνο ζπληνληζκόο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζα
κπνξνύζε λα δώζεη ιύζεηο ζε πνιιά από ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Γηα ην ζθνπό απηό
ζπκθσλήζεθε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ηήξεζεο ελόο πιαηζίνπ αξρώλ,
ελόο ζπλόινπ ξπζκηζηηθώλ θαλόλσλ γηα όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο».

Κύρηα Αποηειέζκαηα
 Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν Σρέδην Γξάζεο, αξρηθά έγηλε κία πξώηε ζπλάληεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηε Σρνιηθή Σύκβνπιν ,ε νπνία ζπδήηεζε καδί ηνπο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξόπν πνπ ζα πξέπεη λα εξγαζηνύλ γηα λα πινπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν Σρέδην Γξάζεο.
Δπηπξόζζεηα αθνινύζεζε ζπλάληεζή ηεο κε ηνπο γνλείο ζηελ νπνία δηακνηξάζηεθε θαη έλα
εξσηεκαηνιόγην.
 Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά έγηλε επηκόξθσζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο θαη
ζπγθεθξηκέλα κέζα από έλα πξόγξακκα Σπλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο απ’ όπνπ θαη ζπλαπνθαζίζακε
ηνπο θαλόλεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηνλ θαλνληζκό πξνθεηκέλνπ ζην ζρνιείν λα
αηζζάλνληαη αζθαιή θαη επηπρηζκέλα. Τν πξόγξακκα ζε πξώηε θάζε έγηλε ζηηο ηάμεηο Δ΄ θαη Ση΄.
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 Τα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδείρηεθαλ ήηαλ ε πξόιεςε θξίζεσλ, θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθνύ
θιίκαηνο από ηε ζηηγκή πνπ ν εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ήηαλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο,
ζπλαπόθαζεο θαη ζπλαίλεζεο θαη απέβιεπε ζε έλα θνηλό όξακα.
Παροσζηάδοληαη :
Α. Τν Σρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Απόζπαζκα ηεο Έθζεζεο 2νπ
ηεηξακήλνπ,
Β. Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο πνπ δηακνξθώζεθε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο.
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Ζκθεςη Ιεράρχηςησ Προτεραιοτήτων, Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ Σχεδίων Δράςησ
Σχ. ζτοσ 2010-11
Η Ζκκεςθ ςυνοψίηει με ςφντομο και περιεκτικό τρόπο τισ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ ανζπτυξε το
ςχολείο κατά το 2ο τετράμθνο υλοποίθςθσ του ζργου τθσ ΑΕΕ, που αφοροφν ςτθν ιεράρχθςθ των
προτεραιοτιτων, τθν επιλογι και τθ διαμόρφωςθ των Σχεδίων Δράςθσ. Η Ζκκεςθ ςυνοδεφεται
από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των Σχεδίων Δράςθσ που κα υλοποιθκοφν τθν επόμενθ ςχολικι
χρονιά (παρουςιάηονται οι ςτόχοι τθσ κάκε δράςθσ, τα κριτιρια επιτυχίασ, οι ςτρατθγικζσ
εφαρμογισ, το χρονοδιάγραμμα, οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κ.λπ.).
1. Ιεράρχηςη των Προτεραιοτήτων/ Επιλογή χεδίων Δράςησ
Καταγράφονται:
α. θ διαδικαςία ιεράρχθςθσ των προτεραιοτιτων για δράςθ (αναφορά ςτο χρόνο και τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ, ςτθ ςυμμετοχι γονζων, μακθτϊν ι άλλων παραγόντων τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ κ.λπ.)
β. ιερaρχθμζνεσ οι προτεραιότθτεσ για δράςθ που ανζδειξε θ αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου
ι τζκθκαν ωσ αποτζλεςμα εξωτερικϊν απαιτιςεων. γ. θ τελικι επιλογι των Σχεδίων Δράςθσ ςτθν
οποία κατζλθξε το ςχολείο, το βαςικό κριτιριο επιλογισ τουσ (π.χ. τα αποτελζςματα τθσ
Συςτθματικισ Διερεφνθςθσ, εξωτερικι προτεραιότθτα, το ιδιαίτερο ενδιαφζρον των
εκπαιδευτικϊν) κακϊσ και ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ υλοποίθςισ τουσ.
Α. Με τθ λιξθ των εργαςιϊν του α' τετραμινου ζγινε ςυνάντθςθ των μελϊν τθσ ολομζλειασ ςτθν
οποία ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των δεικτϊν με τουσ
οποίουσ αςχολθκικαμε κακϊσ και οι δράςεισ που προκφπτουν από τθν ανωτζρω διαδικαςία. Η
ςυνάντθςθ αυτι ζγινε ςτισ 15-02-2011. Μετά ακολοφκθςε ςυηιτθςθ αναφορικά με τισ δράςεισ και
ηθτικθκε από τουσ ςυναδζλφουσ να εκφράςουν τθν άποψι τουσ. Όςον αφορά ςτθν ιεράρχθςι
τουσ, αυτι ζγινε ςε επόμενθ ςυνάντθςι τουσ ςτισ 17 - 02 -2011, ςτθν οποία ιταν παρϊν και ο
Σχολικόσ μασ Σφμβουλοσ.
Εκεί, ζγινε αρχικά ενθμζρωςθ για τισ ενζργειεσ του β' τετραμινου από το Σχολικό μασ
Σφμβουλο. Μετά το τζλοσ των ςυηθτιςεων ακολοφκθςε ιεράρχθςθ των δράςεων από τα μζλθ των
ομάδων τθσ ολομζλειασ.
Β. 1θ δράςθ: Αναβάκμιςθ των χϊρων του ςχολείου: Αλλάηοντασ τουσ χϊρουσ ,αλλάηοντασ τθ
μάκθςθ.
2θ δράςθ: Εμπλουτιςμόσ τθσ ιδθ υπάρχουςασ ιςτοςελίδασ του ςχολείου.
3θ δράςθ: Δθμιουργία εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου. Γ. Μετά τθν
ιεράρχθςθ των δράςεων ζγινε θ επιλογι των τριϊν παραπάνω. Κριτιριο τθσ επιλογισ ιταν, εκτόσ
από τθν αναγκαιότθτα που προζκυψε από τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των δεικτϊν, το ιδιαίτερο
ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν για κάποια από αυτά όπωσ οι Νζεσ Τεχνολογίεσ και οι αιςκθτικζσ
παρεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ. Τα ςχζδια δράςθσ κα εφαρμοςτοφν με τθν ζναρξθ τθσ νζασ Σχολικισ Χρονιάσ όπωσ
προβλζπεται από το ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΑΔΔ.
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2. Οργάνωςη - Διαμόρφωςη χεδίων Δράςησ
α. Περιγράφονται βαςικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ διαμόρφωςθσ των Σχεδίων
Δράςθσ, όπωσ: το χρονικό διάςτθμα που απαιτικθκε για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, ο
χρόνοσ που αφιερϊκθκε ςτθ διαδικαςία (αρικμόσ ςυναντιςεων/ ϊρεσ κατά προςζγγιςθ), οι
ομάδεσ εργαςίασ που δθμιουργικθκαν, θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία παραγόντων τθσ
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (μακθτϊν, γονζων, Σχολικϊν Συμβοφλων, φορζων τθσ ευρφτερθσ
κοινότθτασ του ςχολείου), κακϊσ και προβλιματα και δυςκολίεσ που παρουςιάςτθκαν.
Το χρονικό διάςτθμα που χρειάςτθκε για τθ διαμόρφωςθ των Σχεδίων Δράςθσ ιταν ζξι εβδομάδεσ.
Κάκε δφο εβδομάδεσ γινόταν ςυναντιςεισ για τθν παράδοςθ του ςχετικοφ υλικοφ ςτισ ςυντονίςτριεσ
των ομάδων και ςυηθτιςεισ για τθ δθμιουργία του νζου ςχεδίου δράςθσ. Οι ομάδεσ που
ςχθματίςτθκαν ιταν δφο, όπωσ και ςτισ διαδικαςίεσ του α' τετραμινου. Συνολικά ζγιναν πζντε
ςυναντιςεισ θ κακεμία από τισ οποίεσ διαρκοφςε από μία ζωσ δφο ϊρεσ. Σε μία από αυτζσ ςυμμετείχε
και ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ.
Εκτόσ από αυτζσ ζγινε ςυνάντθςθ με τουσ εκπροςϊπουσ του ςυλλόγου γονζων οι οποίοι
αποφαςίςτθκε να εμπλακοφν ςτθν υλοποίθςθ των ςχεδίων δράςθσ με όποιο τρόπο μποροφν.
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χζδιο δράςησ
Τίτλοσ : Διαμόρφωςη Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςη τησ δράςησ.
Κατά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ "Συντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ" αναδείχκθκαν
ηθτιματα, όπωσ: Απουςίεσ μεμονωμζνων μακθτϊν από εκδθλϊςεισ του ςχολείου, κακϊσ και
ελλιπισ ςυνεργαςία κάποιων γονζων με το Σφλλογο Διδαςκόντων.
Επιςθμάνκθκε επίςθσ θ αναγκαιότθτα κατανόθςθσ του διακριτοφ ρόλου ανάμεςα ςτο Σφλλογο
Διδαςκόντων και το Σφλλογο Γονζων. Ο ακόμθ καλφτεροσ ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ κα
μποροφςε να δϊςει λφςεισ ςε πολλά από τα παραπάνω ηθτιματα. Για το ςκοπό αυτό
ςυμφωνικθκε από το τουσ εκπαιδευτικοφσ θ ανάγκθ δθμιουργίασ και τιρθςθσ ενόσ πλαιςίου
αρχϊν. Ενόσ ςυνόλου ρυκμιςτικϊν κανόνων για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
2. Αλληλεπίδραςη με άλλουσ δείκτεσ.
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ, όπωσ:
ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν, ςχζςεισ μεταξφ
ςχολείου - γονζων/ κθδεμόνων, ανάπτυξθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και
παρεμβάςεων, ενιςχυτικζσ, υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ή ςυμπληρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου.
Το ςχολείο προκειμζνου να ενιςχφςει τθν επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ ζχει
ωσ αρχι του τθν εβδομαδιαία ενθμζρωςθ των γονζων από το δάςκαλο/τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ
και όχι τθ μθνιαία όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Β. κοπόσ - ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ
1. κοπόσ του ςχεδίου δράςησ. Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ δθμιουργία και θ
εφαρμογι κάποιων κανονιςμϊν μζςα ςτο νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ του ςχολείου για
τθν αποτελεςματικι και ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ ηωισ.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ
α. Αποδοχι ενόσ πλαιςίου αρχϊν που διζπουν τθν κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου.
β. Εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου
γ. Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και δζςμευςι τουσ για
τθν τιρθςι του.
Γ. Κριτήρια Επιτυχίασ τησ Δράςησ
8






Συμμετοχι όλων των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ
προτάςεων - ςχεδίων για τθ δθμιουργία ενόσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του
ςχολείου.
Επίτευξθ των προγραμματιςμζνων ςτόχων με τθ ςειρά προτεραιότθτασ και ςτα χρονικά
όρια που αποφαςίηει ςυντονιςτικι ομάδα.
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου να αποτελζςει τθ βάςθ ςυνεργαςίασ
μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα που τουσ
αφοροφν.

Δ. Μεθοδολογία υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ
Για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ απαιτοφνται καλά οργανωμζνεσ και
προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ. Ζτςι, κεωριςαμε ςκόπιμο να γίνουν τα εξισ:
Σφγκλθςθ του Συλλόγου διδαςκόντων με κζμα τθν κακιζρωςθ ενόσ πλαιςίου αρχϊν και
ομόφωνθ απόφαςθ για τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ και τιρθςθ από όλουσ. Θ
πρόταςθ ςυηθτικθκε ςτθν ολομζλεια του ςυλλόγου, θ οποία τθν επικφρωςε μετά από
ςυηιτθςθ. Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων κα ορίςει «ςυντονιςτικι επιτροπι» με ζργο τθν
επεξεργαςία πρόταςθσ για κατάρτιςθ ι ανακεϊρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του
ςχολείου. Επίςθσ κα ορίςει το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν και τθν τελικι θμερομθνία
κατάκεςθσ τθσ πρόταςθσ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο.
Οι ομάδεσ εργαςίασ κα ςυμβουλεφονται τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ και τουσ
παλαιότερουσ Κανονιςμοφσ. Στθν τελικι φάςθ κα ςυγκλθκεί το Σχολικό Συμβοφλιο και κα
ςυηθτιςει τισ προτάςεισ των ομάδων και κα ψθφίςει τον Εςωτερικό κανονιςμό.
Η «ςυντονιςτικι επιτροπι» ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν όλθ διαδικαςία
επιδιϊκοντασ τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ εμπλοκι τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ
δυνατι δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του. Οι μακθτζσ κα εργάηονται ςε ομάδεσ με τθν
υποςτιριξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ.
Στθν τελικι φάςθ ςυγκαλείται το Σχολικό Συμβοφλιο κα προςζλκει με τθ δζςμευςθ να ψθφίςει
τον Εςωτερικό Κανονιςμό.

2. Οργανωτικζσ δομζσ
Θ δράςθ ςτο ςφνολό τθσ κα ςτθριχκεί ςτισ υπάρχουςεσ οργανωτικζσ δομζσ του ςχολείου, όπωσ
ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, ο Σφλλογοσ Γονζων και ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ. Τθ γενικι ευκφνθ
προγραμματιςμοφ και εποπτείασ κα ζχει ο Διευκυντισ.
Για τθν προετοιμαςία το ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό τθσ Δράςθσ κα ςχθματιςτεί
Συντονιςτικι Επιτροπι που αποτελείται από τον Διευκυντι, ζνα ι δυο μζλθ από το Σφλλογο
Διδαςκόντων.
Κα ακολουκιςει χωριςμόσ ςε ομάδεσ εργαςίασ και επιμζρουσ «ενζργειεσ», επικοινωνία
μεταξφ των ομάδων, κακϊσ και κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ τουσ. Στισ
ομάδεσ εργαςίασ κα ςυμμετζχουν μζλθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων, μακθτζσ, και, όπου
το κζμα τοφσ αφορά, μζλθ του Συλλόγου Γονζων.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ή ςχολικήσ τάξησ
Θ εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ δεν απαιτεί αξιοςθμείωτεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ
μονάδασ ι ςχολικισ τάξθσ. Κάποιεσ τροποποιιςεισ του θμερθςίου προγράμματοσ κα απαιτθκοφν
για τθν ςφγκλθςθ του Συλλόγου των Διδαςκόντων ι του Σχολικοφ Συμβουλίου. Οι υπόλοιπεσ
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δραςτθριότθτεσ κα αναπτυχκοφν κατά τθ διάρκεια του τακτικοφ ςχολικοφ ωραρίου και αν
χρειαςτεί ςε ϊρεσ εκτόσ ωραρίου.
Ε. Πόροι - Μζςα του ςχεδίου δράςησ
1.
Ανθρϊπινο δυναμικό
Σφλλογοσ διδαςκόντων, εκπρόςωποι των μακθτϊν του ςχολείου, εκπρόςωποσ του Συλλόγου
Γονζων και Κθδεμόνων, Σχολικόσ Σφμβουλοσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ, πρόεδροσ τθσ Σχολικισ
Επιτροπισ. Στισ διάφορεσ δράςεισ κα εμπλζκονται αντιπροςωπευτικά: α) Ο Διευκυντισ και
αντιπρόςωποι του Συλλόγου διδαςκόντων.
β) Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ, ο επιφορτιςμζνοσ με τθν «παιδαγωγικι ευκφνθ» του ςχολείου. γ)
Αντιπρόςωποσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων. ε) Ομάδεσ εργαςίασ που αναλαμβάνουν
επιμζρουσ «ενζργειεσ».
2. Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ κα αναπτυχκεί ςε δφο χρονικζσ φάςεισ:
α) Συγκρότθςθ πρόταςθσ και αποδοχι του γενικοφ πλαιςίου αρχϊν: διάρκεια 3 μινεσ
β) Διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ: 5 μινεσ Το ςχζδιο δράςθσ δεν ζχει ιδιαίτερεσ
απαιτιςεισ ςχολικοφ ι εξωςχολικοφ χρόνου, αφοφ αφορά το Συντονιςμό τθσ Σχολικισ Ηωισ, τθν
καλφτερθ δθλαδι οργάνωςθ και προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου, κακϊσ και
λειτουργικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
3. Τλικοτεχνική υποδομι
Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ δεν εξαρτάται από τθν διακεςιμότθτα ειδικισ υλικοτεχνικισ
υποδομισ. Μπορεί να υλοποιθκεί τόςο με απλά και λιτά εργαλεία, όςο και με ςφνκετθ θλεκτρονικι
υποδομι και απαιτθτικά λογιςμικά για τθν οργάνωςθ τθσ Γραμματείασ του ςχολείου. Απαραίτθτοσ
είναι ζνασ χϊροσ για τισ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων και για τα Σχολικά Συμβοφλια. Θ
ελάχιςτθ απαραίτθτθ υποδομι υπάρχει ςε όλα τα ςχολεία.
4. Οικονομικοί πόροι
Ελάχιςτα ζξοδα είναι απαραίτθτα για γραφικι φλθ και φωτοτυπίεσ που καλφπτονται από το
κονδφλι που διαχειρίηεται θ Σχολικι επιτροπι για τισ ανάγκεσ του ςχολείου.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
α) Σχζδιο θμεριςιασ διάταξθσ, κακϊσ και ςχζδια οργάνωςθσ του διαλόγου και τρόπων λιψθσ
αποφάςεων.
β) Ερωτθματολόγια για τθν επικοινωνία με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςτισ περιπτϊςεισ που
υπάρχει διακζςιμθ υποδομι και καταρτιςμζνο προςωπικό μπορεί να αξιοποιθκοφν.
γ) Λςτοχϊροσ για ανοιχτι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ ςε ζνα είδοσ
«Κοινωνικισ Δικτφωςθσ» με ςυηθτιςεισ, ανακοινϊςεισ, προαναγγελίεσ ςυνεδριάςεων κλπ.

Διαδικαςίεσ υλοποίηςησ

1ο τρίμ. 2ο τρίμ. 3ο τρίμ.
Σεπ-Νοεμ Δεκ-Φεβ Μαρ-Μαι

Συμφωνία επί του πλαιςίου αρχϊν για το ςυντονιςμό
τθσ ςχολικισ ηωισ
Εκπόνθςθ ι ανακεϊρθςθ - βελτίωςθ του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ του ςχολείου
Εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν εκπόνθςθ του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ και δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του
Παρακολοφκθςθ - Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ τησ πορείασ υλοποίηςησ και αξιολόγηςησ του ςχεδίου δράςησ
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1. Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ
Θ πρόοδοσ τθσ δράςθσ και θ πορεία των ενεργειϊν των επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ κα
παρακολουκείται από τουσ ςυντονιςτζσ του προγράμματοσ με επικεφαλισ τον Διευκυντι. Για
τθν ενδιάμεςθ αποτίμθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν κα οριςτοφν εκ των προτζρων τακτικζσ
ςυνεδριάςεισ τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ. Τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων
ςφμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό και το χρονοδιάγραμμα κα παρακολουκεί ο Διευκυντισ, ο
οποίοσ κα επιςθμαίνει τισ παρεκκλίςεισ και τα προβλιματα που κα παρουςιαςτοφν κατά τθν
πορεία τθσ υλοποίθςθσ ςτισ ομάδεσ εργαςίασ. Εάν χρειαςτεί, κα γίνονται διορκωτικζσ
κινιςεισ, κα εγκαταλείπονται οριςμζνεσ δράςεισ ι αντικζτωσ κα εμπλουτίηονται. Όλεσ οι
ενζργειεσ κα ελζγχονται από το θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ, τα Πρακτικά του Συλλόγου
Διδαςκόντων και το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν με τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ.
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Σχολείου
Ειςαγωγή
Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ τθσ Αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και μετά το
πζρασ των διαδικαςιϊν του πρϊτου τετραμινου που αφοροφν ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των Δεικτϊν
εκείνων που ςτο ςφνολό τουσ δίνουν τθν εικόνα μιασ ςχολικισ μονάδασ και μετά από τθ ςυςτθματικι
διερεφνθςθ του δείκτθ “Συντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ” αναδείχκθκαν ηθτιματα, όπωσ: Ελάχιςτεσ
απουςίεσ από τισ εκδθλϊςεισ των εκνικϊν επετείων όπου οριςμζνα παιδιά (με ευκφνθ των γονζων τουσ)
δεν προςζρχονται, κακϊσ και ελλιπισ ςυνεργαςία (δεν προςζρχονται για ενθμζρωςθ) κάποιων Γονζων
με τουσ Δαςκάλουσ των τάξεων. Παρατθρικθκαν επίςθσ από ελάχιςτουσ εκπαιδευτικοφσ και γονείσ
παρεξθγιςεισ κυρίωσ για τθ βακμολογία, ςφγχυςθ ρόλων και ακζμιτεσ παρεμβάςεισ, ενϊ από τουσ
μακθτζσ κάποιεσ αςιμαντεσ φκορζσ κυρίωσ ςτα κρανία.
Ο κατάλλθλοσ ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ κα μποροφςε να δϊςει λφςεισ ςε πολλά από τα
παραπάνω ηθτιματα. Για το ςκοπό αυτό τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςυμφϊνθςαν ςτθν ανάγκθ
φπαρξθσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν πζρα των Προεδρικϊν Διαταγμάτων, Υπουργικϊν Αποφάςεων και
Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. Αυτό το πλαίςιο αρχϊν
αντλεί τθν ιςχφ και τθν αποτελεςματικότθτά του από τθν αποδοχι και τθν υποςτιριξθ τθσ πλειοψθφίασ
των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και αποτυπϊνεται τελικά ςε ζνα ςφνολο ρυκμιςτικϊν κανόνων με τθ
μορφι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου. Ζτςι, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των
εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ αποφαςίςαμε να προχωριςουμε ςτθν καταγραφι ενόσ ςυνόλου
ρυκμιςτικϊν κανόνων με τθ μορφι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου.
Φιλοςοφία του χολείου
Για τθν ομαλι και άρτια λειτουργία του ςχολείου είναι απαραίτθτο να ςυνεργάηονται αρμονικά,
ςοβαρά και υπεφκυνα τρεισ παράγοντεσ: το χολείο, οι Γονείσ και οι Μαθητζσ.
Αποςτολή – Όραμα χολείου
Θ ςυνειδθτοποίθςθ και ανάπτυξθ απ’ όλουσ τουσ μακθτζσ κάκε πλευράσ των δυνατοτιτων τουσ:
ψυχοςωματικϊν, διανοητικϊν, κοινωνικϊν ζτςι ϊςτε να γίνουν ολοκλθρωμζνοι και υπεφκυνοι πολίτεσ
του 21ου αιϊνα. Θ ανάπτυξθ τθσ μοναδικότθτασ του κάκε μακθτι γίνεται μζςα από τθν καλλιζργεια τθσ
αίςκθςθσ του «ανικειν», τθν ςυμμετοχι και τθν εμπιςτοςφνθ ςε ζνα κοινό ςφςτθμα αξιϊν.

φντομο Ιςτορικό του χολείου
Το Μανιάειο 6ο Δθμοτικό Σχολείο εγκαινιάςτθκε ςτισ 2 Νοεμβρίου 1997 ωσ εξακζςιο με 73 μακθτζσ.
Σιμερα λειτουργεί ωσ δεκακζςιο με 173 μακθτζσ και λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των παιδιϊν θ
πρϊθν Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Δωδεκανιςου μασ προμικεψε με τρεισ προκαταςκευαςμζνεσ
αίκουςεσ για να αντιμετωπίςουμε το ςτεγαςτικό μασ πρόβλθμα.
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Αποτελεί δωρεά τθσ αείμνθςτθσ δαςκάλασ Καλλιόπθσ Μανιά θ οποία γεννικθκε ςτθν Κάλυμνο ςτισ 8
/6/1910. Ιταν το τζταρτο από τα ζξι παιδιά του Γεωργίου Μανιά , φιλολόγου ςτο Γυμνάςιο τθσ
Καλφμνου.
Σε θλικία 16 ετϊν ακολοφκθςε το λειτοφργθμα τθσ δαςκάλασ και δίδαξε ςτο Παρκεναγωγείο τθσ Κω
μζχρι το 1932, οπότε κι ιρκε ςτο Παρκεναγωγείο τθσ Καλφμνου, ςε μια περίοδο δφςκολθ για το νθςί
κακϊσ θ φαςιςτικι Λταλία επζβαλε τθ διδαςκαλία μόνο τθσ Λταλικισ γλϊςςασ.
Στο Παρκεναγωγείο δίδαξε κρυφά τθν Ελλθνικι γλϊςςα ,τθν Ελλθνικι Λςτορία και κάλυπτε όςουσ
γονείσ δεν ζςτελναν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο για να μάκουν τθν Λταλικι γλϊςςα. Δεν φοβικθκε ποτζ
τισ απειλζσ κι αντιμετϊπιηε με κάρροσ τισ καταγγελίεσ.
Οι Λταλικζσ αρχζσ τθν ζδιωξαν από το Παρκεναγωγείο και τθν τοποκζτθςαν ςε άλλο ςχολείο , όπου
υπιρχαν μόνο Λταλίδεσ δαςκάλεσ για να τθν ελζγχουν. Εκείνθ όμωσ ςυνζχιηε το ζργο τθσ.
Το 1941 απολφκθκε για παραδειγματιςμό από τισ Λταλικζσ αρχζσ και ζκανε το ςπίτι τθσ ςτον Πάνορμο
ζνα «κρυφό ςχολειό». Μετά τθν ςυνκθκολόγθςθ τθσ Λταλίασ επανιλκε ςτο αγαπθμζνο τθσ ςχολείο, το
Παρκεναγωγείο. Φςτερα από τόςουσ αγϊνεσ ιταν πια ζνα ςεβαςτό πρόςωπο ςτθν κοινωνία τθσ
Καλφμνου ζχοντασ τον τίτλο θ «δαςκάλα».
Συνταξιοδοτικθκε φςτερα από 40 χρόνια διδαςκαλίασ. Όμωσ ζνα φιλόδοξο όνειρο, θ δθμιουργία ενόσ
ςφγχρονου ςχολείου προςφορά ςτθ μνιμθ του αγαπθμζνου τθσ πατζρα, ζγινε ςτόχοσ ηωισ.
Ανάλωςε για τθν υλοποίθςι του όλθ τθσ τθν περιουςία προςφζροντασ ςτα παιδιά τθσ Καλφμνου ζνα
ςφγχρονο και όμορφο διδακτιριο 751τ.μ με μια τεράςτια αυλι 1.500 τ.μ, εγκαινιάηοντάσ το ςτισ
2/11/1997.
Πζκανε ςτισ 4/9/1999 ζχοντασ ιδθ πραγματοποιιςει το όνειρο τθσ ηωισ τθσ.
Θ πράξθ τθσ αυτι τθν κατζταξε ανάμεςα ςτουσ μεγάλουσ ευεργζτεσ του νθςιοφ.
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Α. Λειτουργία του χολείου
1. Εγγραφζσ: Θ εγγραφι των μακθτϊν γίνεται από τουσ γονείσ από τθν 1θ ζωσ τισ 21 Λουνίου. Για τθν
εγγραφι απαιτοφνται τα δικαιολογθτικά που ορίηει το Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και
Κρθςκευμάτων και αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου εγκαίρωσ και μοιράηονται ςτα
Νθπιαγωγεία τθσ περιοχισ κακϊσ και ςτουσ γονείσ που τα ηθτοφν για διευκόλυνςι τουσ.
2. Διδακτικό ωράριο: Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων και τα διαλείμματα κακορίηονται από
ςχετικι απόφαςθ του Υπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και ανακοινϊνεται
ςτουσ γονείσ και τα παιδιά με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ. Το ςχολικό ζτοσ ορίηεται από τθν 1θ
Σεπτεμβρίου ζωσ τισ 21 Λουνίου, ενϊ τα μακιματα αρχίηουν από τισ 11 Σεπτεμβρίου και λιγουν ςτισ 15
Λουνίου.
4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολείου: Το ςχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ιςχφει
για τα 6/κζςια και άνω Δθμοτικά Σχολεία όπωσ αυτό ορίηεται από τισ ςχετικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ
του Υπουργείου Παιδείασ. Διαμορφϊνεται από το Σφλλογο Διδαςκόντων με βάςθ αυτζσ τισ αποφάςεισ
και μοιράηεται ςτα παιδιά από τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ λειτουργίασ του ςχολείου.

Β. χολική και Κοινωνική Ηωή
Ι. Φοίτηςη:
Το ςχολείο, ωσ ηωντανόσ οργανιςμόσ, αποτελεί κεςμό που προετοιμάηει τα παιδιά, με τθ μάκθςθ και
τθν αγωγι, για μια ςωςτι και αποδοτικι ηωι, τα προετοιμάηει και τα διαπαιδαγωγεί για τθν απρόςκοπτθ
ζνταξι τουσ ςε μια ελεφκερθ και δθμοκρατικι κοινωνία μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από το ςχολείο. Για
το λόγο αυτό θ ςυμμετοχι των μακθτϊν οφείλει να είναι τακτικι, ενεργόσ και ςυςτθματικι. Θ ελλιπισ
φοίτθςθ των μακθτϊν και μάλιςτα χωρίσ κάποιο ςοβαρό λόγο (π.χ. υγείασ ), δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό
ζργο όςο και τθν πρόοδό τουσ.
Θ φοίτθςθ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι κακικον και υποχρζωςι τουσ.
Οι μακθτζσ ςζβονται και τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ και ιδιαίτερα τθν ϊρα
ζναρξθσ των μακθμάτων και κάκε άλλθσ ςχολικισ εκδιλωςθσ (πρωινι προςευχι, εορταςτικζσ
εκδθλϊςεισ, διδακτικζσ επιςκζψεισ, εκδρομζσ). Για το λόγο αυτό παρακαλοφνται οι γονείσ και κθδεμόνεσ
, να είναι αυςτθρά ςυνεπείσ ωσ προσ τθν ϊρα άφιξθσ και αναχϊρθςθσ των παιδιϊν τουσ γιατί οι πόρτεσ
του ςχολείου κα κλείνουν αμζςωσ μετά τθν πρωινι προςευχι.
Οι απουςίεσ από τα μακιματα καταγράφονται και κεωροφνται δικαιολογθμζνεσ μόνο όταν ςυντρζχει
ςοβαρόσ λόγοσ (αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α.).
Σε περίπτωςθ απουςίασ του παιδιοφ λόγω αςκζνειασ για διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν θμερϊν,
απαιτείται ενθμζρωςθ του/ τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ και ιατρικι βεβαίωςθ με τθν επάνοδο του
παιδιοφ ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται θ αςκζνεια και να τονίηεται θ δυνατότθτα του παιδιοφ να
παρακολουκεί μακιματα χωρίσ τον κίνδυνο μετάδοςθσ τθσ νόςου.
Εάν κάποιοσ Γονζασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων,
χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ – τθν ίδια θμζρα- τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου.
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Όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και ςτισ ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ του Σχολείου, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ για τουσ
μακθτζσ των τάξεων Αϋ, Γϋ και Εϋ ςφμφωνα με τθ ςχετικι εγκφκλιο των Υπουργείων Υγείασ και Παιδείασ.
Για να απαλλαγεί ζνασ μακθτισ από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ για λόγουσ υγείασ, πρζπει ο Γονζασ
του να υποβάλει αίτθςθ απαλλαγισ με ςχετικι ιατρικι βεβαίωςθ ςτο Σχολείο. Για περιπτϊςεισ ζκτακτων
περιςτατικϊν, θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν πρζπει να γίνεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ Εκπαιδευτικισ Νομοκεςίασ.
II. Ενδυμαςία – Εμφάνιςη
Συνιςτοφμε θ κακθμερινι εμφάνιςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν να είναι απλι και κυρίωσ άνετθ για
να επιτρζπει τθν χωρίσ εμπόδια κίνθςθ των παιδιϊν ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου και τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτο παιχνίδι και τθ γυμναςτικι.
ΙΙΙ. χολικοί χϊροι
Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Θ αγάπθ και ο ςεβαςμόσ ςτο φυςικό
περιβάλλον, τα περιουςιακά ςτοιχεία του Σχολείου και τθν περιουςία των άλλων αποτελοφν βαςικζσ
υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. Για το λόγο αυτό φροντίηουμε όλοι μαηί να διατθροφμε τουσ χϊρουσ
κακαροφσ, δε γράφουμε ςτα κρανία και τουσ τοίχουσ, και δεν προκαλοφμε φκορζσ ςτα ζπιπλα και το
εποπτικό υλικό. Κάκε ζνασ από εμάσ είναι υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε φκορά προκαλζςει.
Με τον ίδιο τρόπο οι μακθτζσ φροντίηουν για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία των ςχολικϊν αικουςϊν,
γιατί είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ τουσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται πολλζσ ϊρεσ.
Δεν φζρνουμε ςτο ςχολικό χϊρο ζντυπα, περιοδικά και κάκε είδουσ υλικό που δεν ζχει ςχζςθ με τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αποφεφγουμε επίςθσ να φζρνουμε ςτο ςχολείο είδθ αξίασ, περιττά χριματα,
ςυςκευζσ αναπαραγωγισ ιχου ι/και εικόνασ, κινθτά, θλεκτρονικά παιχνίδια, επικίνδυνα αντικείμενα και
αντικείμενα που θ χριςθ τουσ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθν αςφάλεια τθ δικι μασ και
των ςυμμακθτϊν μασ.
Οι εφθμερεφοντεσ φροντίηουν να διατθροφνται κακαροί για λόγουσ υγιεινισ όλοι οι βοθκθτικοί χϊροι
του ςχολείου, διάδρομοι, τουαλζτεσ, κλπ. Οι μακθτζσ ςζβονται τισ προςπάκειεσ του ςχολείου και
ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ των χϊρων αυτϊν κακαρϊν.
Λδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτα διαλείμματα κατά τθν είςοδο και ζξοδο των μακθτϊν για τθν πρόλθψθ
ατυχθμάτων. Για τθν αςφάλειά τουσ όλοι οι μακθτζσ παίηουν και κινοφνται ςτουσ υποδεικνυόμενουσ από
τουσ εφθμερεφοντεσ χϊρουσ και ανεβοκατεβαίνουν τθν ςκάλα ακολουκϊντασ τθν ειδικι ςιμανςθ.
Θ ζξοδοσ των μακθτϊν από το χϊρο του Σχολείου κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του δεν επιτρζπεται.
Θ προςοχι και θ τιρθςθ των οδθγιϊν του Σχολείου επιβάλλεται και για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν.
ΙV. χολική εργαςία
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι διδακτικι διαδικαςία και δεν
παρακωλφουν το μάκθμα ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ. Για τθν
απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ φζρνουν μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και μόνο
ό,τι χρειάηεται για τθ ςχολικι εργαςία τουσ.
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Όταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία για το ςπίτι αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του μακθτι και αποτελεί επανάλθψθ, ςυμπλιρωμα ι
προζκταςθ τθσ εργαςίασ ςτθν τάξθ. Υπάρχει πρόβλεψθ και φροντίδα να μθν υπερβαίνει τισ δυνατότθτεσ
του μακθτι και να μπορεί να γίνει από τον ίδιο μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ανάλογο τθσ τάξθσ και
τθσ θλικίασ του. Για να το λόγο αυτό θ εργαςία κα ωφελιςει τον μακθτι αν εκτελεςτεί από τον ίδιο χωρίσ
παρζμβαςθ των γονζων/κθδεμόνων πζρα από κάποια επίβλεψθ, ενκάρρυνςθ και κακοδιγθςθ.
V. υμπεριφορά – Δικαιϊματα - Τποχρεϊςεισ
Βαςικι αποςτολι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι θ πνευματικι καλλιζργεια και θ ςωςτι αγωγι των
μακθτϊν. Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ οι
μακθτζσ κάκε τάξθσ μαηί με τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό ςυναποφαςίηουν και κακιερϊνουν κάποιουσ
κανόνεσ οι οποίοι ςτθρίηονται ςτα δικαιϊματα κάκε παιδιοφ ςτο ςχολείο.
Οι ίδιοι οι μακθτζσ των μεγαλφτερων κυρίωσ τάξεων μετά από ςυηιτθςθ και επεξεργαςία μζςα ςτθν τάξθ
ςυμφωνοφν ότι τα κυριότερα δικαιϊματα ενόσ παιδιοφ ςτο ςχολείο είναι:
Να είμαι ευτυχιςμζνθ/οσ και να με καταλαβαίνουν οι άλλοι ςτο ςχολείο μου: αυτό ςθμαίνει ότι
κανείσ δεν μπορεί να γελάει μαηί μου ι να με πλθγϊνει.
Να είμαι ο εαυτόσ μου ςτο ςχολείο: αυτό ςθμαίνει ότι κανείσ δεν μπορεί να μου φερκεί άδικα λόγω
τθσ εμφάνιςισ μου, του χρϊματόσ μου, του φφλου μου ι τθσ θλικίασ μου.
Ζχω δικαίωμα να είμαι αςφαλισ ςτο ςχολείο μου: αυτό ςθμαίνει ότι κανείσ δεν κα με χτυπιςει,
κλωτςιςει, ςπρϊξει, τςιμπιςει, απειλιςει, ι πλθγϊςει.
Εχω δικαίωμα να πιςτεφω ότι τα προςωπικά μου αντικείμενα κα είναι αςφαλι ςτο ςχολείο.
Ζχω δικαίωμα να με ακοφν και να ακοφγομαι ςτο ςχολείο. Αυτό ςθμαίνει ότι κανείσ δεν κα φωνάξει ι
κα κάνει φαςαρία για να με διακόψει.
Ζχω δικαίωμα να γνωρίςω τον εαυτό μου ςτο ςχολείο. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορϊ να πω τθν γνϊμθ
μου ι τα ςυναιςκιματά μου ελεφκερα.
Δικαιοφμαι να ζχω όλα τα παραπάνω δικαιϊματα εφόςον και εγϊ τθρϊ τισ υποχρεϊςεισ μου.

Οι υποχρεϊςεισ πθγάηουν από τα δικαιϊματα που κάκε παιδί αναντίρρθτα ζχει. Κάκε παράβαςθ των
παραπάνω δικαιωμάτων ςυνιςτά παράπτωμα. Το ςχολείο μασ υιοκετεί τθν πρακτικι τθσ επανορκωτικισ
ςυμπεριφοράσ και όχι τθσ τιμωρίασ. Σε περίπτωςθ απρεποφσ ςυμπεριφοράσ ο μακθτισ ι θ μακιτρια
μαηί με τον εκπαιδευτικό ςυηθτοφν και ςυναποφαςίηουν για τον τρόπο επανόρκωςθσ με ςτόχο όλα τα
παιδιά να νιϊκουν αςφαλι και ευτυχιςμζνα ςτο ςχολικό περιβάλλον.
VI. χολικζσ Δραςτηριότητεσ
Το ςχολείο οργανϊνει μια ςειρά ξεχωριςτϊν δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ ςχολείου που ςτόχο ζχουν
τθ ςφνδεςθ Σχολικισ και Κοινωνικισ ηωισ. Μζςα από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ τα παιδιά δοκιμάηουν και
εμπλουτίηουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, τισ ςυνδζουν με τθν κακθμερινι ηωι, αποκτοφν δεξιότθτεσ
ηωισ, ευαιςκθτοποιοφνται ςε διάφορα κοινωνικά κζματα, διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ και κάνουν
πράξθ όςα μακαίνουν ςτα προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ξεκινϊντασ από τθν Ανακφκλωςθ
χαρτιοφ και ςτα Προγράμματα Αγωγισ Υγείασ φροντίηοντασ, λόγω ζλλειψθσ κυλικείου, να ακολουκοφν
τουσ κανόνεσ τθσ υγιεινισ διατροφισ. Για το λόγο αυτό το ςχολείο επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των
γονζων και τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςτισ επετειακζσ, μορφωτικζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ
εκδθλϊςεισ που οργανϊνει το Σχολείο.
VII. Καθιζρωςη του θεςμοφ τησ Αξίασ του Μήνα
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Το ςχολείο μασ υιοκετεί το κεςμό τθσ Αξίασ του Μινα. Κάκε μινα ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων κακορίηει τθν
ανάδειξθ μιασ βαςικισ αξίασ με βάςθ τισ ανάγκεσ ι τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. Οι
μακθτζσ όλων των τάξεων κάκε μινα αςχολοφνται με κάποιεσ δραςτθριότθτεσ αναφορικά με μια αξία,
τθ ςυνδζουν με τα επί μζρουσ μακιματά τουσ και τισ πρακτικζσ που ακολουκοφνται ςτο ςχολείο. Στθ
ςυνζχεια αναδεικνφονται και επιβραβεφονται πράξεισ, πρωτοβουλίεσ, ςυνεργαςίεσ και δθμιουργίεσ οι
οποίεσ ςτο τζλοσ του μινα παρουςιάηονται ςτθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα. Σκοπόσ είναι τα παιδιά να
γνωρίςουν τισ αξίεσ και να ςυνειδθτοποιιςουν τον τρόπο με τον οποίο οι αξίεσ ςυνδζονται με τθν
κακθμερινι ηωι. Ζτςι βελτιϊνεται θ ποιότθτα τόςο ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ όςο και ςτισ ςχζςεισ με τουσ
δαςκάλουσ τουσ και τουσ γονείσ τουσ. Παράλλθλα αποκτοφν δεξιότθτεσ ηωισ που κα αποτελζςουν
ςθμαντικά εφόδια για τθ μελλοντικι τουσ εξζλιξθ.

Γ. υνεργαςία χολείου – Γονζων/Κηδεμόνων
Ι. ημαςία τησ επικοινωνίασ
Πρωταρχικι μζριμνα του Σχολείου είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ Γονείσ
των μακθτϊν μασ και με τον εκλεγμζνο Σφλλογό τουσ, διότι θ οποιαδιποτε προςπάκεια του Σχολείου,
κυρίωσ ςε κζματα μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ, δεν μπορεί να ευδοκιμιςει χωρίσ τθ ςυμπαράςταςθ και
τθ βοικεια των Γονζων και τθσ οικογζνειασ.
Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο Σχολείο ενιςχφεται και από τθ κετικι ςτάςθ των Γονζων προσ το Σχολείο
και το Δάςκαλο. Για το λόγο αυτό κεωροφμε πολφ ςθμαντικι τθν καλλιζργεια καλισ ςχζςθσ μεταξφ
Γονζων και Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ. Αυτι ξεκινά πρωτίςτωσ με τθν ςυνεργαςία Σχολείου-Γονζων
πάνω ςε κάκε κζμα που αφορά τα παιδιά τουσ. Το ςχολείο περιμζνει άμεςθ ανταπόκριςθ και
ενδιαφζρον από τθν πλευρά των Γονζων κάκε φορά που τουσ καλεί για ςυνεργαςία.
Συνιςτάται οι Γονείσ να ςυμμετζχουν ςτισ κοινζσ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ Γονζων και Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ που οργανϊνονται και κεωροφνται απαραίτθτεσ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για το
παιδαγωγικό ζργο του Σχολείου και για τθ γενικότερθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ. Οι ενθμερωμζνοι
Γονείσ ςυμβάλλουν κετικά ςτθ διαμόρφωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ προσ όφελοσ πάντα των παιδιϊν.

ΙΙ. Σρόποι επικοινωνίασ
Συναντιςεισ των Γονζων με τουσ Διδάςκοντεσ γίνονται μία φορά τθν εβδομάδα ςε θμζρα και ϊρα, θ
οποία ανακοινϊνεται ςε αυτοφσ με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ενϊ το Προεδρικό Διάταγμα
αναφζρει ότι "κάκε εκπαιδευτικόσ ορίηει θμζρα και ϊρα ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ των μακθτϊν μία
φορά το μινα". Επιπρόςκετα πραγματοποιοφνται ζκτακτεσ και τακτικζσ ςυναντιςεισ ςτο τζλοσ των
διδακτικϊν τριμινων, Αϋ, Βϋ και Γϋ, για τθν παραλαβι των ελζγχων προόδου των μακθτϊν και τθ
ςυηιτθςθ για τθν επίδοςθ, τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν.
Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ οι Γονείσ πρζπει να απευκφνονται πρωτίςτωσ ςτο Δάςκαλο τθσ τάξθσ. Σε
περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, τότε μόνο πρζπει να απευκυνκοφν ςτο
Διευκυντι του Σχολείου.
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Θ είςοδοσ των Γονζων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων
με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων και κατά τθν άφιξθ και αναχϊρθςθ των παιδιϊν από το ςχολείο.
Συχνά το Σχολείο επιλζγει να επικοινωνιςει με τουσ Γονείσ με γραπτά ςθμειϊματα/ ανακοινϊςεισ που
επιδίδονται ςτα παιδιά. Για το λόγο αυτό καλό είναι οι Γονείσ να ρωτοφν ςυχνά τα παιδιά αν ζχουν
κάποιο μινυμα. Τα παιδιά με χαρά αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ αυτι όταν και οι Γονείσ εκδθλϊνουν το
ενδιαφζρον τουσ.

Το ςχολείο περιμζνει και προςβλζπει με χαρά ςτθ ςυνεργαςία των Γονζων κάκε φορά που
προγραμματίηει μια γιορτι ι δραςτθριότθτα ςτο ςχολείο. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ περιμζνουμε τθ
δζςμευςθ και τθ ςυνζπεια από τθν πλευρά των Γονζων για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ.
Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ ςτενι ςυνεργαςία Σχολείου – Γονζων αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για τα
παιδιά μασ.
Ευελπιςτοφμε ςτθν πρόκυμθ ςυνεργαςία των Γονζων με το προςωπικό όλων των φορζων του
Σχολείου, ϊςτε να διευκολφνουν το ζργο τουσ. Κοινι επιδίωξθ όλων είναι θ αγωγι, θ κατάρτιςθ, θ
καλλιζργεια, θ αςφάλεια και θ ευτυχία των παιδιϊν μασ.
Δ. Κανονιςμόσ
Ο Κανονιςμόσ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ςτθρίηεται ςτθν ιςχφουςα Νομοκεςία και ςτισ Σφγχρονεσ
Παιδαγωγικζσ και Διδακτικζσ αρχζσ και αξίεσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου
(μακθτζσ, μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και κθδεμόνεσ) αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρρυκμθσ
λειτουργίασ του ςχολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να οικοδομιςει για να
πετφχει τουσ ςτόχουσ και το υψθλό του όραμα.
Κζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ
από το Διευκυντι και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ και
τθν Εκπαιδευτικι Νομοκεςία.

Ο κανονιςμόσ δίδεται ςε όλουσ τουσ Γονείσ των μακθτϊν προσ ενθμζρωςι τουσ.

Εδόκθ ςτον Γονζα
τθν ………………………………………………………………………..20…
…………….Διευκυντ……….
……………………………………………..

18

