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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8ου Δ.Σ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως στόχο την θεμελίωση ενός πλαισίου  που 

υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, την διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, την εξασφάλιση της σωματικής 

ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της  σχολικής κοινότητας και 

την διασάφηση του ρόλου, των ευθυνών και των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να  στηριχθεί η 

απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που 

έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από την  Διευθύντρια 

Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του σχολείου 

(8dsav.eu) ώστε να έρχεται σε γνώση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Τα βασικά 

στοιχεία του γίνονται αντικείμενο συζήτησης/ενημέρωσης των μαθητών από τους/τις  

εκπαιδευτικούς κατά την αρχή του σχολικού έτους. 

 Υπόκειται σε επικαιροποίηση κάθε νέο σχολικό έτος ανάλογα με την νομοθεσία και αλλαγές 

συνθήκων στο σχολείο μας. 

 
Όραμα σχολείου 
 
Στο σχολείο μας επιδιώκουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Τόσο για την 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όσο και για τη συνολικότερη ΠΑΙΔΕΙΑ τους βαδίζουμε στα χνάρια των αρχών 

και των στόχων που διέπουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του ΥΠΑΙΘ. Για μας επιτυχής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι αυτή που δίνει χαρά, αλλά συνάμα καταφέρνει να δώσει στους μαθητές 

δεξιότητες, αντιλήψεις, αξίες και στάσεις που είναι απαραίτητες για να ανταπεξέλθει στις 

απαιτητικές σημερινές και μελλοντικές συνθήκες ζωής και εργασίας. 

Αντίστοιχα επιτυχής ΠΑΙΔΕΙΑ είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης της προσωπικότητας και 

των αρετών του μαθητή και εν γένει του Ανθρώπου, έτσι ώστε να γίνεται ο ίδιος καλύτερος 
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για τον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα χρήσιμος στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη 

κοινωνία όπου ανήκει. 

 
 
Α. ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 
1) Οι μαθητές/ήτριες εισέρχονται στο σχολείο χωρίς τη συνοδεία γονέων από τις 7.00΄-
7.15΄ όσοι/ες  είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Πρωινής Υποδοχής και 8.00' 

-8:15'  οι υπόλοιποι/ες. Εξαίρεση αποτελούν σοβαροί λόγοι υγείας του μαθητή για τους 

οποίους απαιτείται συνοδεία και βοήθεια του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα. Οι μαθητές, 

όταν προσέρχονται στο σχολείο, αφήνουν την σάκα τους στον αύλειο χώρο και 

παραμένουν εκεί ως την προσευχή. Μετά από αυτή εισέρχονται στο κτίριο και στις τάξεις 

τους συνοδευόμενοι από τους/τις εκπαιδευτικούς. Εξαίρεση υπάρχει κατά τις ημέρες, που ο 

καιρός δεν το επιτρέπει, οπότε οι μαθητές/ήτριες μπαίνουν στο κτίριο νωρίτερα και η 

προσευχή γίνεται στις τάξεις.1 

2) Για τους μαθητές που καθυστερούν κατά σύστημα το σχολείο καλεί τους κηδεμόνες του 

σε συνεργασία για να τους ενημερώσει για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει μια τέτοια 

τακτική για το παιδί και να βρεθεί η βέλτιστη λύση.  

3) Οι μαθητές/ήτριες αποχωρούν από το σχολείο σε συγκεκριμένες ώρες: 

α. Οι μαθητές/ήτριες όλων των τάξεων στις 13:15' . 

β. Οι μαθητές/ήτριες του ολοήμερου σχολείου στις 15:00΄ ή στις 16:00΄ ανάλογα με την, 

δηλωθείσα από τον/την γονέα/κηδεμόνα, ώρα. 
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4) Για τους μαθητές/ήτριες για τους οποίους παρίσταται ανάγκη να αποχωρήσουν 

νωρίτερα πρέπει να υπάρξει προ συνεννόηση μεταξύ γονέα/κηδεμόνα και Διεύθυνσης  ή 

εκπαιδευτικού της τάξης. 

5) Κατά την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται σε κανένα/καμία μαθητή/ήτρια ν’ 

απομακρυνθεί από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο χωρίς άδεια από τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

6) Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές βγαίνουν υποχρεωτικά στον 

αύλειο χώρο του σχολείου. Όσοι/ες μαθητές/ήτριες δηλώνουν αδιαθεσία ή ασθένεια, 

παραμένουν στην αίθουσα εκδηλώσεων κατά τα διαλείμματα κατόπιν άδειας από 

τον/την υπεύθυνο/η δάσκαλο/δασκάλα της τάξης2. Δεν επιτρέπεται στους/στις 

μαθητές/ήτριες να ανεβαίνουν στις τάξεις ή στους διαδρόμους του 1ου & 2ου ορόφου. 

Μπορούν να εισέρχονται μόνο στον διάδρομο του ισογείου για να αγοράσουν τροφή από 

το κυλικείο ή να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα. 

7) Όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, τα διαλείμματα γίνονται στο διάδρομο του ισογείου και 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται      στους 

μαθητές να ανεβαίνουν στις τάξεις ή στους διαδρόμους του 1ου & 2ου ορόφου. 

8) Απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας οι μαθητές/ήτριες να τρέχουν στους 

διαδρόμους και κυρίως στις σκάλες. 

9) Μετά το διάλειμμα οι μαθητές/ήτριες συγκεντρώνονται μπροστά στο κτίριο στους  

ορισμένους χώρους και ανεβαίνουν συνοδεία του/της εκπαιδευτικού που είναι 

υπεύθυνος/η για την τάξη τη συγκεκριμένη ώρα3. 

10) Στα διαλείμματα οι μαθητές/ήτριες παίζουν προσεκτικά χωρίς να ενοχλούν τους 

άλλους. Σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών/ητριών τους, τη 

διαφορετικότητα κάθε είδους (φυλετική, θρησκευτική, πολιτισμική κλπ) και την δική  τους 

μαθητική ιδιότητα. Για το λόγο αυτό δεν προκαλούν, δεν κοροϊδεύουν τους άλλους, δεν 

λογομαχούν και κυρίως δεν χτυπιούνται με κανέναν. Οποιοδήποτε 

πρόβλημα ανακύψει, το αναφέρουν στους/στις εφημερεύοντες/εύουσες εκπαιδευτικούς. 

11) Οι μαθητές/ήτριες σέβονται το σχολικό χώρο, δεν προκαλούν ζημιές  και φροντίζουν 

να παραμένει καθαρός. Απαγορεύεται η ρίψη χαρτιών ή οποιαδήποτε αντικειμένου στις 

λεκάνες των τουαλετών ενώ το υγρό σαπούνι στις τουαλέτες δεν πρέπει να χύνεται στο 

δάπεδο,   γιατί αυτό εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος. 



1, 2, 3 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

12) Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 

ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται τόσο στο σχολείο 

όσο και στις σχολικές επισκέψεις. 

13) Ο/Η μαθητής/ήτρια μπορεί να επικοινωνήσει με τους γονείς του μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ ασθένεια, αδιαθεσία κλπ) από το γραφείο της Διεύθυνσης 

του σχολείου παρουσία εκπαιδευτικού ή του Διευθυντή. 

14) Απαγορεύεται η χρήση των φωτοτυπικών και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών 

συσκευών από τους μαθητές, καθώς και η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου 

χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. 

15) Οι μαθητές σέβονται τους/τις εκπαιδευτικούς, απευθύνονται με ευγένεια και 

πειθαρχούν στις οδηγίες/ υποδείξεις τους τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο 

και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

16) Τα θέματα παραβατικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στον 

σχολικό χώρο αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων 

πρέπει να συνδυάζονται οι αρχές της παιδαγωγικής, η προσπάθεια ο/η ίδιος/α ο/η 

μαθητής/ήτρια να αντιλαμβάνεται το λάθος και να αναλαμβάνει την διόρθωσή του και η 

σταδιακή κλιμάκωση οποιουδήποτε παιδαγωγικού μέτρου ελέγχου. Τα θέματα, τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να διευθετηθούν μέσα στα στενά πλαίσια της σχολικής 

μονάδας, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού 

της τάξης με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον/την Συντονιστή/ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική 

αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Κάθε 

φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο/η μαθητή/ήτρια, ο 

πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο/η γονέας/κηδεμόνας, ο/η 

οποίος/α θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. 
 

 
Β. ΓΟΝΕΙΣ 

 
1) Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών το πρωί αλλά και 

για την παραλαβή τους, όταν αυτά αποχωρούν από το σχολείο μετά το τέλος της 

πρωινής ζώνης (13.15΄) ή του Ολοήμερου Σχολείου (15.00΄, 16.00΄). 

2) Φροντίζουν για την υγιεινή και καθαριότητα των παιδιών τους αλλά και για την 

καθημερινή προμήθεια φαγητού στα παιδιά. Δεν πρέπει να λησμονάται ότι τα 
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παιδιά είναι ο καθρέφτης της οικογένειας και ότι ο τρόπος που τα βλέπουν οι 

συμμαθητές/ήτριές τους αντανακλά στα ίδια και σχηματίζει αποφασιστικά την 

αυτοεικόνα τους και την αυτοεκτίμησή τους. 

3) Ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους στις προγραμματισμένες 

συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς αλλά και όποτε υπάρχει σχετική συνεννόηση 

με τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

4) Σε κάθε έκτακτη, αναγκαία περίπτωση ή πρόβλημα επικοινωνούν 

τηλεφωνικά με το σχολείο στο τηλέφωνο 2105614261. 

5) Όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι (ασθένεια, φθειρίαση κλπ) οι γονείς κρατούν τα 

παιδιά στο σπίτι και ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση 

του σχολείου. 

6) Δικαιολογούν τις απουσίες των μαθητών/τριών εάν υπάρχουν λόγοι υγείας ή 

άλλου είδους. 

7) Ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου σε κάθε περίπτωση, που το παιδί 

τους θα απουσιάσει από οποιαδήποτε εκδήλωση του σχολείου (πχ. σχολική 

γιορτή, παρέλαση, σχολική επίσκεψη) για την αποφυγή απρόβλεπτων εξελίξεων. 

8) Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες 

διδασκαλίας αλλά και στους άλλους χώρους του κτιρίου την ώρα του μαθήματος. 

9) Για κάθε διαφορά μεταξύ των μαθητών, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν 

άμεσα τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ή τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου, γονέας να ζητήσει το λόγο, να 

επιπλήξει ή να απειλήσει άλλο παιδί ούτε καν να το συμβουλεύσει. Αρμόδια για την 

επίλυση τέτοιων διαφορών είναι η Διεύθυνση του σχολείου και μόνο αυτή. 

10) Συνεργάζονται με το σχολείο και τους λοιπούς φορείς που είναι αρμόδιοι (πχ 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου) , αν ο/η κηδεμονευόμενος/η παρουσιάζει 

παραβατική συμπεριφορά. 

 
11) Για κάθε παράπονο ή απορία σε διδακτικό επίπεδο οι γονείς οφείλουν και είναι 

δεοντολογικά ορθό να απευθύνονται αρχικά στον/στην αρμόδιο εκπαιδευτικό και να 

συνεργάζονται μαζί του/της για την επίλυση του θέματος. Αν αυτό δεν καταστεί 

δυνατό, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου. 

12) Για κάθε αλλαγή στοιχείων (Δ/νση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ) οι γονείς 

υποχρεούνται να ενημερώνουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διεύθυνση 

του σχολείου. 
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13) Οι γονείς ενημερώνουν τον/την δάσκαλο/δασκάλα της τάξης ή τη Διεύθυνση 

του σχολείου για ζητήματα που άπτονται της ζωής του παιδιού έξω από το σχολείο 

και δύνανται να επηρεάσουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του κατά τη σχολική 

ζωή του. 

14) Όταν το παιδί χρειάζεται φάρμακο ή αναλγητικό, οι γονείς προσέρχονται στο 

σχολείο οι ίδιοι και το χορηγούν ή παραλαμβάνουν το παιδί για να πράξουν τα 

δέοντα για την υγεία του. 

Γ. Οι εκπαιδευτικοί 

 
1) Έχουν αρμοδιότητες/ υποχρεώσεις εκ της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες 

ορίζονται κυρίως από το ΦΕΚ 1566/1985, το ΠΔ 79/ 1-8-2017, το ΦΕΚ 1340/2002 

και από τις σχετικές εγκυκλίους που απορρέουν από τα παραπάνω νομοθετικά 

κείμενα και την λοιπή κείμενη νομοθεσία, συγκροτούν τον Σύλλογο Διδασκόντων/ 

Διδασκουσών  με πρόεδρο τον Διευθυντή του σχολείου και κύριο έργο την χάραξη 

και εφαρμογή του παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα των 

αποφάσεων του ΥΠΑΙΘ και της Διοίκησης του Κράτους. 

2) Στην καθημερινή τριβή και σχέση με τους/τις μαθητές/ήτριες οφείλουν να 

σέβονται την προσωπικότητά τους, να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος κανενός 

και να αντιμετωπίζουν όλους/ες με επιείκεια και κατανόηση, λαμβάνοντας υπόψη, 

πέρα από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου, πιθανές ιδιαιτερότητες της 

προσωπικότητας του/της καθενός/καθεμιάς και μη λησμονώντας, ότι απέναντί 

τους έχουν εύπλαστες παιδικές ψυχές. 

3) Οδηγό στην καθημερινή πρακτική τόσο στη διδασκαλία όσο και στις λοιπές 

εκδηλώσεις του σχολείου οφείλουν να έχουν τις διδακτικές αρχές με τις οποίες 

εκπαιδεύτηκαν, τις κατευθύνσεις των αρμόδιων φορέων της εκπαίδευσης, την 

εκπλήρωση των παιδαγωγικοδιδακτικών αξιών/στόχων που τίθενται στα 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Αναλυτικό 

Πλαίσιο Σπουδών), το συμφέρον των παιδιών και την εν γένει πρόοδό τους 

4) Στις επαφές τους με τους γονείς οφείλουν να είναι πάντα ευγενείς, να τους 

πληροφορούν με ειλικρίνεια και σαφήνεια και διακριτικότητα για την πρόοδο των 

παιδιών τους και να προσφέρουν τη γνώμη και τις επιστημονικές τους γνώσεις 

τους για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος επηρεάζει την πρόοδο του 

παιδιού. 

 

Δ. Λοιπά όργανα/ θεσμοί σχολικής κοινότητας 
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I. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον 

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν 

αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η 

συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον 

Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του 

σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου με 

σκοπό την επιβοήθηση και διευκόλυνση του έργου της σχολικής μονάδας. 

 

II. Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο 

Δ/ντής της σχολικής μονάδας, τρεις εκπαιδευτικοί, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων και δύο εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού 

Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την 

επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας 

της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό 

χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής. 

 

Ε. Εφαρμογή Σχολικού Εσωτερικού Κανονισμού 

 

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από 

τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις 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 Σχολείου. 

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 Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από 

τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας.



1, 2, 3 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

 

Λόγω της πανδημίας Covid-19 και μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων: 

 
1. Λόγω της πανδημίας Covid-19 και μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων 

όποιος/α μαθητής/ήτρια εισέρχεται στη σχολική μονάδα φορά υποχρεωτικά 

μάσκα τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και στους εσωτερικούς χώρους 

(διάδρομοι/ τάξεις). Το ίδιο ισχύει και για τους επισκέπτες της σχολικής μονάδας 

(κηδεμόνες, λοιποί πολίτες). 

2. Λόγω της πανδημίας Covid-19 και μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων οι 

μαθητές/ήτριες που εμφανίζουν αδιαθεσία με συμπτώματα Covid 19, 

παραμένουν σε ειδική αίθουσα επιτηρούμενοι/ες από τον/την ορισθέντα/είσαι 

εκπαιδευτικό, μέχρι να παραληφθούν από τον κηδεμόνα τους, ο οποίος 

ειδοποιείται από το σχολείο. 

3. Λόγω της πανδημίας Covid-19 και μέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων οι 

μαθητές/ήτριες κάθε τάξης αναμένουν τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε 

ορισμένα σημεία καθορισμένα από τον Σύλλογο Διδασκόντων/διδασκουσών, 

απομακρυσμένα μεταξύ τους και τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


