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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: «Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και 
των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου» (ΦΕΚ 491/τ.Β`/9-2-2021). Ο σχολικός 
κανονισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο προκειμένου να διαμορφώνονται οι συνθήκες 

ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των 
μελών της σχολικής κοινότητας με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, τον δημοκρατικό 
διάλογο και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Σχολείου. Σκοπός του σχολικού 
κανονισμού είναι να τεθεί το πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίζει όχι μόνο την εκπαιδευτική 
διαδικασία αλλά θα προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών /τριων προκειμένου 
να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, συνεπικουρώντας το έργο των γονέων, με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα της κάθε προσωπικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της. 

Στο πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Καβάλας θέσπισε τις βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας 
του σχολείου για το διδακτικό έτος 2021-2022. Λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο, το 
διδακτικό έργο που επιτελεί και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που 
φοιτούν σε αυτό,  ορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται 



ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές 
αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που διασφαλίζει 
τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

 

 Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και 
ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και ασφαλή μετάβαση του 
μαθητή /μαθήτρια στο μισθωμένο μεταφορικό μέσο (ταξί). 

  Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, από 
τις 08:00 έως 08:15 από την είσοδο του σχολείου στην οδό Νιόβης 5 είτε ως πεζοί (με 
συνοδεία γονέων ή χωρίς), είτε με μισθωμένα ταξί. 

 Πριν τις 08:00 απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο και επιτρέπεται μόνο στους 
εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό. Η αναίτια είσοδος δεν επιτρέπεται σε αυτούς 
που δεν ανήκουν στη μαθητική κοινότητα. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εισέρχονται στο χώρο του σχολείου μόνο κατά τη 
προκαθορισμένη ώρα και ημέρα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς. 

 Οι μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση στο χώρο του Σχολείου, εισέρχονται 
στην τάξη τους, με την σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού.  

 Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται υπό την 
επίβλεψη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, της Κοινωνικής Λειτουργού, της 
Σχολικής Νοσηλεύτριας  και σε συνεργασία με τους εφημερεύοντες οι οποίοι 
βρίσκονται στο χώρο του σχολείου στις 08:00. 

 Μετά το πέρας της υποδοχής των μαθητών/τριών, η επιστάτης του σχολείου κλειδώνει 
την κεντρική πόρτα για την επίτευξη ασφάλειας. Το ΕΒΠ επικοινωνεί άμεσα με τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που απουσιάζουν . 

 Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη 

των μαθημάτων χωρίς άδεια του γονέα/κηδεμόνα. Ο γονέας/κηδεμόνας καταθέτει 
Υπεύθυνη δήλωση προκειμένου ο μαθητής /τρια να αποχωρήσει αιτιολογημένα πριν 
την λήξη των μαθημάτων και παραλαμβάνει τον μαθητής /τρια. 

 Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει τον 
μαθητή/τρια. 

 Στις 13:30 ανοίγει η κεντρική είσοδος για την παραλαβή και αποχώρηση των μαθητών. 
Η αποχώρηση των μαθητών/τριων γίνεται είτε ως πεζοί,(με ή χωρίς συνοδεία γονέων) 
είτε με μισθωμένα ταξί. Οι μαθητές συγκεντρώνονται στο προαύλιο του σχολείου ανά 

ομάδες σύμφωνα με την επιβίβαση τους στο μέσο μεταφοράς τους. Η ασφαλής 
αποχώρηση των μαθητών /τριων πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ΕΒΠ και της 

Κοινωνικής Λειτουργού και με την συνεπικουρία των εφημερευόντων. 
 

 

 

 



2. Συμπεριφορά μαθητών/τριων –Παιδαγωγικός Έλεγχος 

Η συμμόρφωση στους κανόνες που διέπουν τη ζωή μέσα στο σχολείο είναι 
υποχρεωτική για όλους τους μαθητές/τριες. Σκοπός αυτών είναι να περιγράψουν τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη 
σχέση τους με το Σχολείο. Προσπάθεια όλων των μερών είναι να υπάρχει ένα ήρεμο, 
ασφαλές και υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε μαθητής αποκτά γνώσεις, καλλιεργεί 
δεξιότητες και αναπτύσσει την προσωπικότητά του. 

Ειδικότερα: 

 Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν να συμπεριφέρονται με αμοιβαίο 
σεβασμό, εκτίμηση, ευγένεια και να δείχνουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και 
σεβασμό στον χώρο. 

 Όλοι οι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και τη Δημοκρατική Εκπαιδευτική 
Διαδικασία που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν απρόσκοπτα ως υπεύθυνα και ενεργά 
μέλη στην κοινωνία. 

 Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τους 
καθηγητές και τους συμμαθητές τους. 

 Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών, θα λύνονται με τη 
διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια εφόσον δεν 
επιλυθεί το ζήτημα, από τη Διεύθυνση του σχολείου.  

 Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι 
προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη 
προσωπικότητα. 

 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο αλλά και να σέβονται τη 
σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και τη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. 
Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου 
πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και 
παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας 
περιουσίας. 

 Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες για κάθε προσπάθεια 
καταδολίευσης των εξετάσεων, μέσω των αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π. 

 Η κατοχή κινητού τηλεφώνου, καθώς και οποιουδήποτε μέσου επεξεργασίας 
δεδομένων ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων απαγορεύεται (εγκύκλιος 
Φ.25/103373/Δ1/22.06.2018). Επίσης, απαγορεύεται κάθε είδους φωτογράφηση, 
βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου χωρίς την άδεια της 
Διεύθυνσης.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, 
όταν υπάρχει ανάγκη, μέσω της Διεύθυνσης μετά από άδεια του υπεύθυνου της τάξης. 

 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου βάσει της υπ. 
αρ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β`/2002) Απόφασης του Υπουργού Υγείας . 

 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια προκαλέσει  υλική φθορά σε περιουσία του σχολείου, 
καλείται στο γραφείο του Διευθυντή και καλύπτει το κόστος της αποκατάστασης της 
ζημιάς(ΦΕΚ 491/τ.Β`/9-2-2021). 



 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν βελτιώνει την συμπεριφορά του παρόλο 
χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι διαπαιδαγώγησης (συμβουλευτική, 

διαμεσολάβηση, ενημέρωση γονέα κ.α.) χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα παιδαγωγικά 
μέτρα. Τα παιδαγωγικά μέτρα λαμβάνονται από τα εξής όργανα: 

-Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση - Σύσταση και Επίπληξη  
-Ο Διευθυντής του Σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα 
μαθήματα 1 ημέρας 

-Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις, Αποβολή από τα μαθήματα 
2 ημερών και Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (άρθρο 31 Υπ. Απόφαση Αριθμ. 
79942/ΓΔ4/2019. ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019). 

Τα παιδαγωγικά μέτρα που σχετίζονται με την αποβολή του μαθητή/τρια ή την 
αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος χρησιμοποιούνται σε ακραίες περιπτώσεις και αφού έχει 
εξαντληθεί οποιαδήποτε άλλο μέσο όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Σε κάθε περίπτωση και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του σχολείου και των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητή/τριας, οι κυρώσεις είναι 
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του/της. Εν γένει χρησιμοποιούνται παιδαγωγικά 
μέσα και τεχνικές διδασκαλίας ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αναπηρίας ή 
της αναπτυξιακής διαταραχής του μαθητή/τρια. Οι συνέπειες έχουν ως σκοπό την 
τροποποίηση της συμπεριφοράς και τη συνειδητοποίηση των πράξεων προκειμένου ο 
μαθητής/τρια να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του και κατά επέκταση η αποκτημένη 
γνώση να τον συντροφεύσει στην ενήλικη ζωή ως υπεύθυνο πολίτη. Για αυτό το λόγο 
υπάρχει κλιμάκωση των συνεπειών ενώ πολλές φορές οι γονείς γίνονται συνοδοιπόροι στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται.  

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

Με τον όρο σχολική βία περιγράφεται οποιαδήποτε συμπεριφορά που έχει είτε 
επιθετικό είτε τραυματικό χαρακτήρα και στρέφεται κατά ενός προσώπου ή μιας ομάδας 

ανθρώπων. Ο χαρακτήρας αυτός εκδηλώνεται  είτε με ψυχολογική είτε σωματική. 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 
διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης αυτής της συμπεριφοράς (παρενόχληση, 
εξαναγκασμό και σχολικό εκφοβισμό). Προκειμένου να αποφευχθεί η σχολική βία και να 
επιτευχθούν τα παραπάνω καλλιεργείται ο σεβασμός, η αποδοχή της ατομικότητας και 
προωθείται η συνεργασία με τους φορείς και την οικογένεια. 

Στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν συμβάντα λόγω της ιδιαιτερότητας των 
διαταραχών ή της νοητικής ανάπτυξης των μαθητών/τριων, δεν αντιμετωπίζονται ως 
φαινόμενα βίας αφού δεν προκαλούνται εσκεμμένα αλλά αντιμετωπίζονται ως απόρροια 

των ιδιαιτεροτήτων τους και αντιμετωπίζονται ψυχοπαιδαγωγικά. 

 Βασικές αρχές αντιμετώπισης προβλημάτων είναι οι ακόλουθες: 

 Στρατηγικές παρέμβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο καθοδήγησης και 
ασφάλειας. 



 Θετική ενίσχυση ως μέσο στήριξης ελέγχου του μαθητή που παρουσιάζει δυσκολίες 

στην επικοινωνία ή την αντίληψη καταστάσεων. 
 Συνεργασία των εκπαιδευτικών με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με σκοπό την 

εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη προσαρμογή του μαθητή στο 
σχολικό περιβάλλον. 

 Ενημέρωση του γονέα προκειμένου να υπάρξει συνεργασία σχολείου –οικογένειας για 
την από κοινού αντιμετώπιση του ζητήματος.  

 Η χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών καθοδήγησης της τάξης από τον εκπαιδευτικό 
αποτελούν τα βασικά μέσα ενίσχυσης θετικού κλίματος και πρόληψης των ζητημάτων 
συμπεριφοράς.  

 Τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στο σχολείο, αντιμετωπίζονται με 
συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε περιστατικού, και 
προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε  αίσθηση ευθύνης στα παιδιά. 

 

 

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. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια υλοποιούνται προγράμματα που σκοπό έχουν 
την αυτονόμηση των μαθητών και την εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής καθώς και εκπαιδευτικά 
προγράμματα προκειμένου να υπάρξει εμπλουτισμός γνώσεων και απόκτηση 

προεπαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Ειδικότερα: 

 Το σχολείο πραγματοποιεί προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Για την σχολική χρονιά 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν προγράμματα 
πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και συνεχίζετε το Πρόγραμμα Αυτοεξυπηρέτησης και 
Αυτόνομης Διαβίωσης. 

Επίσης το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS.  Συνεχίζονται  
δύο  προγράμματα τα οποία πήραν παράταση  λόγω covid-19 και από το 2021 σε ένα νέο 
πρόγραμμα με θέμα τον αυτισμό.  

 Το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σχεδιάζει 
ατομικά και ομαδικά προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες  των μαθητών.  

 Το σχολείο οργανώνει προγραμματισμένες διδακτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές 
εκδρομές για την υλοποίηση βιωματικών δράσεων, στις οποίες δράσεις κάθε μέλος του 
προσωπικού είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένο αριθμό μαθητών/τριων. 

 Για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών/τριων απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του 
γονέα/κηδεμόνα. 



Λόγω της ιδιαιτερότητας  του κορωνοϊού, οι σχολικές εκδηλώσεις (εορτασμός 
εθνικών επαιτειών, εορτασμός παγκόσμιων ημερών), πραγματοποιούνται σύμφωνα  με τις 
οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
αποστέλλονται εν όψει των διάφορων εκδηλώσεων και σύμφωνα με τα αυστηρά τα 
πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Οι σχολικές γιορτές 
αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και υπό αυτήν την έννοια οι μαθητές/τριες  δεν 
απουσιάζουν από αυτές, παρά μόνο για σοβαρό- τεκμηριωμένο λόγο (Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-

2017 (Β΄6810). 

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων /Κηδεμόνων 

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του 
μαθητή /μαθήτριας, με τον σύλλογο Γονέων /Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων ο ρόλος 
θα πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με 
συγκεκριμένο μαθητή / συγκεκριμένη μαθήτρια, ενημερώνεται πρώτα ο γονέας / 
κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο (ΦΕΚ 491/τ.Β`/9-2-2021). 

Το Σχολείο αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του Σχολείου, ο οποίος αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριων, συνεργάζεται μαζί του και θεωρεί απαραίτητη 
την βοήθεια που παρέχει για την επίτευξη των σκοπών του σχολείου και εν γένει την 
προαγωγή του σχολικού έργου. Άλλωστε η καλή συνεργασία μεταξύ Σχολείου και Συλλόγου 
Γονέων επηρεάζει το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο. 

Ειδικότερα: 

 Οι γονείς/ κηδεμόνες ενημερώνονται από τους καθηγητές/τριες τακτικά στη διάρκεια 
του σχολικού έτους.  

 Κάθε Πέμπτη έχει οριστεί ως ημέρα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων, ωστόσο 

κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τον Διευθυντή οι γονείς μπορούν να 
ενημερωθούν και άλλες μέρες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 Οι υπεύθυνοι τμημάτων παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών και ενημερώνουν 
τον σύλλογο και τους γονείς/ κηδεμόνες των παιδιών για τις απουσίες, τη συμπεριφορά 
και οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει που αφορά στο τμήμα.   

 Σε περίπτωση ανάγκης, το Σχολείο επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους γονείς αλλά και οι 
γονείς/ κηδεμόνες μπορούν να ζητήσουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη 
Διεύθυνση ή το προσωπικό του Σχολείου.  

 Η ενημέρωση των γονέων γίνεται κυρίως με αποστολή e-mail και από την ιστοσελίδα 
του σχολείου.Οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το Σχολείο για τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία επιθυμούν να ενημερώνονται.  

 Οι γονείς καλούνται συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν αν επιτρέπουν 
ή όχι την ανάρτηση φωτογραφιών ή video των παιδιών τους από εκδηλώσεις του 
σχολείου στις οποίες συμμετέχουν. Σε διαφορετική περίπτωση το σχολείο δεν θα 
προβεί στην ανάρτηση σχετικών φωτογραφιών ή video (αρθ. 5 Ν.2472/1997). 

 Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση του Σχολείου ή στο 
εξειδικευμένο προσωπικό( Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Σχολική νοσηλεύτρια) 

πληροφορίες σχετικά με τη σωματική και τη ψυχική υγεία του μαθητή, καθώς και σε 



θέματα που αφορούν την οικογενειακή – κοινωνική κατάσταση της οικογένειας εφόσον 
αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φοίτηση, τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των 
μαθητών προκειμένου να υπάρξει εξατομικευμένη αντιμετώπιση του μαθητή/τριας. Οι 
πληροφορίες που δίνονται είναι απόρρητες και καλύπτονται από το καθηκοντολόγιο 

και τους κώδικες δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας. 
 Αμφότερες οι πλευρές (Σχολείο –Οικογένεια) οφείλουν να δημιουργήσουν καλό κλίμα 

συνεργασίας προκειμένου να επιτευχτεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριων 

(γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη). 
 Αμφότερες οι δυο πλευρές (Σχολείο –Οικογένεια) οφείλουν να συνεργαστούν με την 

κοινότητα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πόροι και υπηρεσίες της κοινότητας προς 
όφελος τόσο του σχολείου όσο και των οικογενειών των μαθητών/ μαθητριών. 

 

 

6. Ποιότητα σχολικού χώρου 

 

Η ποιότητα του σχολικού χώρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να καλλιεργηθεί η 
ψυχή του παιδιού. Το Σχολείο καλλιεργεί το αίσθημα ευθύνης των μαθητών /τριων 

προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αυτορυθμιστούν σε ένα ποιοτικότερο σχολικό 
περιβάλλον που προωθεί την μάθηση. 
 

Ειδικότερα:  
 Οι μαθητές/τριες φροντίζουν για την τάξη και την καλαισθησία των σχολικών 

αιθουσών. 

 Οι μαθητές/τριες σέβονται  το σχολικό χώρο, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία 
των άλλων. 

 Οι μαθητές/τριες έχουν καλλιεργήσει αίσθηση ευθύνης για την ποιότητα του σχολικού 
χώρου: καθαριότητα, σεβασμός του δημόσιου χώρου, των αιθουσών, γυμναστηρίου, 
εργαστηρίων, χώρων υγιεινής και της αυλής. 

 Οι μαθητές/τριες σέβονται και χρησιμοποιούν προσεκτικά τη σχολική περιουσία: 

υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα. 
 Στην περίπτωση που μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, 

ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 
κηδεμόνα του ή τον ίδιο (ΦΕΚ 491/τ.Β`/9-2-2021). 

 

7. Έκτακτοι κανόνες για το σχολικό έτος  2021-2022 

Για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα κατά του COVID-19, εφαρμόζονται από το 
σχολείο αυστηρά τα πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και 
τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:  

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους (προσωπικό και μαθητές) σε όλους τους χώρους 
του σχολείου.  

 Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής (συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και χρήση 
αντισηπτικού).  



 Κατάργηση της πρωινής συγκέντρωσης στον αύλειο χώρο του σχολείου για την 
αποφυγή συγχρωτισμού και πραγματοποίηση κοινής προσευχής κατά τμήμα εντός των 
αιθουσών.  

 Κατά την πρωινή προσέλευση οι μαθητές/τριες παραμένουν στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου μέχρι την έναρξη της 1ηςώρας. 

 Διεξαγωγή των διαλειμμάτων σε οριοθετημένους χώρους στην αυλή κατά τάξη και σε 
διαφορετικές ώρες από το όμορο 4οΓυμνάσιο Καβάλας.  

 Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν καθημερινά την κατάσταση της υγείας των 
παιδιών τους. Όταν διαπιστώνουν ύποπτα συμπτώματα, οφείλουν να ενημερώνουν το 
σχολείο και να κρατούν τους μαθητές στο σπίτι. 

 

8. Οι Μαθητές 

Στο ΕΝΕΕΓ-Λ Καβάλας φοιτούν 73 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες από όλη την επικράτεια του Νομού Καβάλας, αλλά και μαθητές από όμορους 
νομούς, στους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή.  

Στο Γυμνάσιο λειτουργούν  4 Τάξεις (α, β1,β2, γ1,γ2, δ1,δ2) με 7 τμήματα, και 
αντίστοιχα στο Λύκειο λειτουργούν 4 Τάξεις (Α,Β,Γ,Δ) με 5 τμήματα (Α, Β, Γ, Δ1, Δ2 ). 

 Λόγω του ότι το σχολείο είναι Επαγγελματικό, λειτουργούν στη Β΄, Γ΄ και Δ Λυκείου 
οι ειδικότητες της Πληροφορικής, της Γεωπονίας και της Κομμωτικής.  

Οι μαθητές εγγράφονται μετά από υπόδειξη- γνωμάτευση του αρμόδιου ΚΕΣΥ, είτε 
κατά την αλλαγή της σχολικής βαθμίδας από Πρωτοβάθμια σε Δευτεροβάθμια είτε κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης τους σε τυπικό σχολείο. Τα συνοδευτικά έγγραφα των μαθητών 
φυλάσσονται σε ατομικούς φακέλους σε κατάλληλο χώρο στο γραφείο του Διευθυντή. 
Μετά την εγγραφή τους ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεπικουρούμενος από το ΚΕΔΑΣΥ και 
σε συνεργασία και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που υπηρετεί στο σχολείο 
συντάσσει το ΕΠΕ, εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του μαθητή, προσδιορίζοντας 
τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές του ανάγκες . 

9. Το προσωπικό 

 Όλο το προσωπικό παρευρίσκεται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. 
 Το προσωπικό του σχολείου συνεισφέρει στη διαμόρφωση ήρεμου και ευχάριστου, 

συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Μεταξύ αυτών κυριαρχεί αμοιβαίος 
σεβασμός, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία, σε ένα κλίμα διαλόγου και 
δημοκρατικότητας που ενθαρρύνει ο Διευθυντής . 

 Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε όλα σχεδόν τα τμήματα και συζητούν μεταξύ τους για τα 
προβλήματα, τις ελλείψεις, την συμπεριφορά των μαθητών , τα οποία χειρίζονται με 
ιδιαίτερη φροντίδα και διακριτικότητα. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου επιδιώκουν 
τη μεταξύ τους  συνεργασία και εξετάζουν  τα προβλήματα που εμφανίζονται στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου τους. 



 Οι υπεύθυνοι τμημάτων παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών και ενημερώνουν 
τον σύλλογο και τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών για τις απουσίες, τη 
συμπεριφορά και οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει που αφορά στο τμήμα.   

 Στο σχολείο πραγματοποιούνται οι τακτικές συνεδριάσεις που προβλέπονται από το 
νόμο καθώς και  έκτακτες συνεδριάσεις και επιπλέον κάθε 2η Παρασκευή 
πραγματοποιείται προγραμματισμένη διεπιστημονική συνεδρίαση του προσωπικού 
υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή. Οι αποφάσεις –προτάσεις της διεπιστημονικής 
ομάδας κατατίθενται γραπτώς στην υπεύθυνη του πρακτικού βιβλίου και 
επισυνάπτονται στο προσωπικό αρχείο εκάστου μαθητή. 

 

10. Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 Ο Διευθυντής συντονίζει, οργανώνει τη σχολική μονάδα και είναι υπεύθυνος για 
την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Οι αρμοδιότητες , οι ευθύνες και τα καθήκοντα του 
περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία. 

-Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα θέτοντας υψηλούς στόχους και εξασφαλίζοντας 
τις προϋποθέσεις επίτευξης ενός σχολείου λειτουργικού, δημοκρατικού και ανοιχτού στην 
κοινωνία. 

-Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο 
και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

-Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την τήρηση της πειθαρχίας, την 
καθαριότητα και αισθητική του σχολείου και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 
των μαθητών. 

-Επιβραβεύει τους μαθητές που διακρίθηκαν σε δράσεις του σχολείου ή βοήθησαν 
συμμαθητές τους ή πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις. Γενικότερα χρησιμοποιεί συμβουλές, 

παραινέσεις και θετικά κίνητρα προκειμένου να νουθετήσει τους μαθητές. 

-Συνεργάζεται ενεργά με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας προς όφελος 
του Σχολείου και των μαθητών/τριων. 

-Φροντίζει για την εξωστρέφεια του Σχολείου και τη λήψη χορηγιών προκειμένου  
να χρησιμοποιηθούν προς όφελός του Σχολείου, των μαθητών και των δραστηριοτήτων που 
οργανώνονται.  

Ειδικότερα: 

 Στην αρχή του έτους συντόνισε την παιδαγωγική συνεδρίαση, όπου έκανε τον 
καταμερισμό των εργασιών και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. 

 Όρισε τους υπεύθυνους καθηγητές τμημάτων. 
 Συντονίζει τις παιδαγωγικές συναντήσεις του συλλόγου διδασκόντων, προτείνει και 

επιβλέπει δράσεις που διοργανώνονται εντός ή εκτός του σχολείου. Το Σχολείο και ο 
Διευθυντής έχει στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, την Σχολική 



Επιτροπή του Δήμου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του  σχολείου, τακτική  
επικοινωνία με το αρμόδιο ΚΕΣΥ και δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. 

 Δέχεται στο γραφείο του γονείς- κηδεμόνες και μαθητές. 
 Φροντίζει για την καθημερινή σίτιση- πρωινό των μαθητών από χορηγίες. 
 Συνεργάζεται με Διευθυντές άλλων σχολείων και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον 

διευθυντή του όμορου σχολείου, 4ο Γυμνάσιο Καβάλας για την ομαλή λειτουργία των 
δύο σχολικών μονάδων και την ποιοτική αλληλεπίδραση των μαθητών στον προαύλιο 
χώρο. 

Ο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του ΕΝΕΕΓ- Λ Καβάλας κ. Κυριάκο Παπαδόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 37 

παράγραφος 1 ΦΕΚ 111ΤΑ/12-6-2020 και ΦΕΚ 491/τ.Β`/9-2-2021 και υπογράφεται όπως 
ακολουθεί: 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου                                        Οι Εκπαιδευτικοί 

Τ. Σ. Υ.                                                                                            Τ.Υ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                             

 

 

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   Ο/Η Εκπρόσωπος του Δήμου 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

       Τ. Υ.                                                                                                      Τ. Υ. 

                                                                                           ΧΑΤΖΗΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΘΗ                                                           

 

 

 

 

Ο ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης                 Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας  
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ -ΑΜΘ     Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας  

Τ. Υ.                                                                                              Τ.Υ. 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                     ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                          



 


