ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
10 ου Δημοτικού χολεύου υκεών
Η αποςαφόνιςη των ρόλων, ο καθοριςμόσ των ενεργειών, η ενύςχυςη τησ
εμπιςτοςύνησ και η αποτελεςματικό ςυνεργαςύα όλων των εμπλεκομϋνων, εύναι οι
κρύςιμοι ςυντελεςτϋσ για τη ςωςτό διαπαιδαγώγηςη των παιδιών, την πρόληψη
λανθαςμϋνων ςυμπεριφορών και την αντιμετώπιςη των προβλημϊτων που
εμφανύζονται ςτο ςχολεύο.
Στοχεύοντασ ςτην ανϊπτυξη των παραγόντων αυτών, ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων του
10ου Δημοτικού Σχολεύου προχώρηςε ςτην ςυγγραφό του παρακϊτω Κανονιςμού
λειτουργύασ ςχολεύου, ο οπούοσ αφορϊ:
1) τισ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονϋων
2) τισ μαθητικϋσ ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ θεωρούνται παραβατικϋσ,
και τισ ενϋργειεσ του ςχολεύου για την αντιμετώπιςό τουσ.

1) ΕΤΘΤΝΕ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΣΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ-ΜΑΘΗΣΩΝ
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ










Τα καθόκοντα και οι αρμοδιότητεσ των εκπαιδευτικών ορύζονται ρητϊ ςτην
εκπαιδευτικό νομοθεςύα - κυρύωσ ςτο ΦΕΚ 1340/2002, το Π.Δ. 79/2017, τισ Αποφϊςεισ και τισ
Εγκυκλύουσ που εκδύδονται από το Υπουργεύο Παιδεύασ.
Σε ό,τι αφορϊ τη ςυνεργαςύα τουσ με τουσ γονεύσ και την αντιμετώπιςη
προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ, οι εκπαιδευτικού:
μεριμνούν για τη δημιουργύα κλύματοσ αρμονικόσ ςυνεργαςύασ και ςυνεχούσ και
αμφύδρομησ επικοινωνύασ με τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών και τουσ
ενημερώνουν για τη φούτηςη, τη διαγωγό και την επύδοςη των παιδιών τουσ.
ενδιαφϋρονται για τισ ςυνθόκεσ ζωόσ των μαθητών ςτην οικογϋνεια και ςτο
ευρύτερο κοινωνικό περιβϊλλον, λαμβϊνουν υπόψη τουσ παρϊγοντεσ που
επηρεϊζουν την πρόοδο και ςυμπεριφορϊ τουσ και υιοθετούν κατϊλληλεσ
παιδαγωγικϋσ ενϋργειεσ, ώςτε να αντιμετωπιςθούν πιθανϊ προβλόματα.
ςυνεργϊζονται με τουσ γονεύσ και τισ εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ για την καλύτερη
δυνατό παιδαγωγικό αντιμετώπιςη προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ των μαθητών,
αποφαςύζουν, ςτο πλαύςιο δρϊςεων του Συλλόγου Διδαςκόντων, για την οργϊνωςη
δρϊςεων, πρωτοβουλιών, επιςκϋψεων και εκδηλώςεων, με ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη των μαθητών και την ανϊπτυξη θετικών ςτϊςεων και ςυμπεριφορών.
καταγρϊφουν αναλυτικϊ τα αρνητικϊ περιςτατικϊ, που ςυμβαύνουν κατϊ την
εφημερύα ό την διδαςκαλύα του & για τα οπούα θεωρούν ότι πρϋπει να μεριμνόςει το
ςχολεύο.
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ΙΙ. ΜΑΘΗΤΕΣ
Γενικϊ, οι μαθητϋσ οφεύλουν να:
• μην διαταρϊςςουν τη ροό του μαθόματοσ και γενικϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα
• ςϋβονται τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ωσ προςωπικότητεσ, το δικαύωμϊ τουσ για μϊθηςη
και τα προςωπικϊ τουσ αντικεύμενα
• ςϋβονται το δικαύωμα των εκπαιδευτικών να εργϊζονται αποτελεςματικϊ και
δϋχονται με ευγϋνεια τισ υποδεύξεισ τουσ
• μην παρεμποδύζουν την κανονικό λειτουργύα του ςχολεύου με οποιοδόποτε τρόπο.
• χρηςιμοποιούν κόςμια γλώςςα
• μην εκδηλώνουν επιθετικό ςυμπεριφορϊ
• μην προκαλούν φθορϊ των θρανύων, καρεκλών και τούχων του ςχολεύου
• λύνουν τισ διαφορϋσ τουσ με ςυνεννόηςη και διϊλογο, χωρύσ τη χρόςη βύασ
• μην φεύγουν από την αύθουςα διδαςκαλύασ, χωρύσ να ενημερώνουν το διδϊςκοντα
• χρηςιμοποιούν τισ τουαλϋτεσ, χωρύσ να τισ ρυπαύνουν
• εξϋρχονται από την αύθουςα διδαςκαλύασ κατϊ την ώρα του διαλεύμματοσ (η αύθουςα
κλειδώνεται), να μην παραμϋνουν ςτουσ ορόφουσ και ςτισ ςκϊλεσ, αλλϊ με την
προτροπό των διδαςκόντων ( και των εφημερευόντων), να κατεβαύνουν ςτον αύλειο χώρο
• επανϋρχονται μετϊ τα διαλεύμματα ανϊ τμόματα, με τϊξη και αςφϊλεια
• μην φϋρνουν ςτο ςχολεύο κινητϊ τηλϋφωνα και ϊλλα ηλεκτρονικϊ μϋςα, χωρύσ να το
γνωρύζουν οι εκπαιδευτικού.

ΙΙΙ. ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Οι γονεύσ - κηδεμόνεσ:
•
καθοδηγούν τα παιδιϊ τουσ προσ ςυμπεριφορϋσ κοινωνικϊ αποδεκτϋσ και τα
μαθαύνουν να ςϋβονται το ςχολεύο, τουσ εκπαιδευτικούσ και τα ϊλλα παιδιϊ
•
ενημερώνουν το ςχολεύο για θϋματα που επηρεϊζουν την επύδοςη ό τη
ςυμπεριφορϊ των παιδιών τουσ (θϋματα υγεύασ, οικογενειακόσ και κοινωνικόσ
κατϊςταςησ κ.λ.π.) , ϋτςι ώςτε οι εκπαιδευτικού να τα αντιμετωπύζουν με ευαιςθηςύα και
εχεμύθεια
•
εύναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, την εκμϊθηςη και την τόρηςη των κανόνων
υγιεινόσ από τα παιδιϊ τουσ, ϋτςι ώςτε να αποτρϋπονται ςχετικϊ προβλόματα ςτο ςχολεύο
•
ςυνεργϊζονται δημιουργικϊ με τουσ εκπ/κούσ για την επύλυςη οποιουδόποτε
θϋματοσ ςχετύζεται με το παιδύ τουσ, με καλό πύςτη και ςύμφωνα την ςχετικό Νομοθεςύα
•
ειςϋρχονται ςτο χώρο του ςχολεύου, μόνο μετϊ από ϊδεια ό επικοινωνύα τουσ με
τη Διεύθυνςη του Σχολεύου
•
εύναι υπεύθυνοι για την ϋγκαιρη προςϋλευςη των μαθητών και για την
αςφϊλειϊ τουσ, πριν προςϋλθουν και μετϊ την αποχώρηςό τουσ από το ςχολεύο.
•
επικοινωνούν ϊμεςα και αναφϋρουν περιςτατικϊ, κατϊ τα οπούα το παιδύ τουσ
δϋχθηκε ςωματικό ό λεκτικό βύα και δεν ϋγιναν αντιληπτϊ από τουσ εκπαιδευτικούσ.
•
δεν νομιμοποιούνται να παρϋμβουν ςτο ςχολικό χώρο ό ϋξω από αυτόν, για να
κϊνουν ςυςτϊςεισ, να προςβϊλουν, να καθυβρύςουν ό να απειλόςουν κϊποιο παιδύ
(ό/και τουσ γονεύσ του), παρακϊμπτοντασ τη διούκηςη και τα θεςμικϊ όργανα του ςχολεύου.
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2) ΑΠΟΣΡΟΠΗ

- ΕΛΕΓΦΟ - ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΩΝ
Παραπτώματα μαθητών

Ωσ μαθητικό παράπτωμα θεωρεύται γενικϊ οποιαδόποτε παρϊβαςη των υποχρεώςεων
των μαθητών που αναφϋρονται παραπϊνω. Ωσ ςοβαρϊ παραπτώματα θεωρούνται:
 Η ϊςκηςη ςωματικόσ, ψυχολογικόσ και γενικϊ κϊθε εύδουσ βύασ
 Η προςβλητικό ςυμπεριφορϊ προσ εκπαιδευτικό ό ϊλλο παιδύ
 Η χρόςη απρεπών χειρονομιών, εκφρϊςεων και βωμολοχιών
 Η μη προςϋλευςη ςτον ςχολικό χώρο ό η ϋξοδοσ από αυτόν, χωρύσ ϊδεια ό
ενημϋρωςη τησ Διεύθυνςησ ό/και των κηδεμόνων τουσ
 Η απουςύα από το μϊθημα, χωρύσ ενημϋρωςη του διδϊςκοντα
 Η εκούςια φθορϊ ςχολικόσ περιουςύασ
 Η φθορϊ ό οικειοπούηςη αντικειμϋνων που ανόκουν ςε ϊλλο παιδύ
 Η κατοχό και χρόςη κινητού τηλεφώνου ςε κϊθε περύπτωςη (και ςτισ εκδρομϋσ)
 Η φωτογρϊφιςη, βιντεοςκόπηςη ό ηχογρϊφηςη με οποιοδόποτε μϋςο

Ενέργειεσ ςχολείου για την αντιμετώπιςη παραβατικών ςυμπεριφορών
Σε περύπτωςη ςυχνόσ εμφϊνιςησ ό επανϊληψησ παραβατικών ςυμπεριφορών από
κϊποιο παιδύ, το ςχολεύο υποχρεούται να καταβϊλλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια για τον
περιοριςμό των παραπτωμϊτων, την προςταςύα & την αςφϊλεια των υπόλοιπων μαθητών.
Ανϊλογα με τη ςοβαρότητα και τη ςυχνότητα επανϊληψησ του ύδιου ό ϊλλου
παραπτώματοσ και εφόςον δεν βελτιώνεται η παραβατικό ςυμπεριφορϊ του παιδιού,
ακολουθεύται μια ςειρά ενεργειών, οι οπούεσ κλιμακώνονται ςε 9 βήματα:
1. Εντοπιςμόσ ςυμβϊντοσ, προφορικό παρατόρηςη από τον διδϊςκοντα ό τον
εφημερεύοντα και ϊμεςη καταγραφό ςτο Βιβλύο ςυμβϊντων του ςχολεύου.
2. Αναφορϊ ςυμβϊντοσ ςτον Διευθυντό, κλόςη του παιδιού & του διδϊςκοντα
ό εφημερεύοντα που το ανϋφερε ςτο Γραφεύο του Διευθυντό, διερεύνηςη του
ςυμβϊντοσ και καταγραφό του ςτο Ημερολόγιο χολικόσ Ζωόσ.
3. Σηλεφωνικό επικοινωνύα του Διευθυντό με τον Γονϋα/Κηδεμόνα του
παιδιού, αναφορϊ του ςυμβϊντοσ ςε αυτόν και αναζότηςη
αποτελεςματικόσ λύςησ.
4. Κλόςη και ενημϋρωςη του Γονϋα/Κηδεμόνα ςτο Γραφεύο του Διευθυντό,
όπου - παρουςύα του παιδιού και τησ/του υπεύθυνου εκπ/κού του τμόματοσαναζητούνται λύςεισ για το πρόβλημα που ϋχει δημιουργηθεύ.
5. Ο Διευθυντόσ, ςε ςυνεργαςύα με την/τον υπεύθυνο εκπ/κό, εξετϊζουν κϊθε
δυνατότητα παρϋμβαςησ ςτο πλαύςιο τησ τϊξησ: ϋνταξη του παιδιού ςε ομϊδα
ςτόριξησ, εςωτερικϋσ & εξωτερικϋσ δρϊςεισ με ςτόχο τη βελτύωςη των
ςυμπεριφορών, επιβρϊβευςη & ενύςχυςη κϊθε θετικόσ ςυμπεριφορϊσ του παιδιού.
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6.
υγκρότηςη εκπαιδευτικόσ ομϊδασ παρϋμβαςησ κατϊ περύπτωςη, με
ςυμμετοχό του Διευθυντό, τησ/του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμόματοσ,
τησ εκπαιδευτικού Σμόματοσ Ένταξησ και τησ χολικόσ Χυχολόγου, που ϋχει
διατεθεύ ςτο ςχολεύο.
Η ομϊδα ζητϊ από το γονϋα την ϋγκριςη για την παρακολούθηςη του παιδιού
από την εκπ/κό του Σμόματοσ Ένταξησ και την Χυχολόγο, η οπούα καταγρϊφει
την ϊποψό τησ για το ψυχολογικό προφύλ του παιδιού και προτεύνει δρϊςεισ.
Παρϊλληλα, η εκπαιδευτικόσ Σμόματοσ Ένταξησ παρακολουθεύ το παιδύ ςτην
τϊξη του ό ςτη δικό τησ, προςπαθώντασ να ανιχνεύςει τα μαθηςιακϊ ό ψυχολογικϊ
αύτια τησ ςυμπεριφορϊσ του.
Ο Διευθυντόσ με την/τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τησ τϊξησ καταγρϊφουν τα
ςυμπερϊςματα και εφαρμόζουν τισ προτϊςεισ.
7. Προςπϊθεια επύλυςησ του θϋματοσ με κϊθε δυνατό και παιδαγωγικϊ πρόςφορο
τρόπο: ςυνεργαςύα με το Κϋντρο Εκπαιδευτικόσ και Συμβουλευτικόσ Υποςτόριξησ
(Κ.Ε.Σ.Υ.), ϋνταξη του προβλόματοσ ςε ςχετικϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα,
οργανωμϋνεσ και ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ μϋςα και ϋξω από την τϊξη, ςυνεργαςύα με
υπηρεςύεσ ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ (π.χ. ΠΥΞΙΔΑ), πρόςκληςηςε εξειδικευμϋνουσ
επιςτόμονεσ, ψυχολόγουσ, ςυνεργαςύα με πανεπιςτημιακούσ φορεύσ κλπ.
8. Σύγκληςη ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του υλλόγου Διδαςκόντων, ενημϋρωςη
του υντονιςτό Εκπαιδευτικού ϋργου για το ζότημα και αύτημα για την παρουςύα
του ςτην ςυνεδρύαςη του Συλλόγου. Ενημϋρωςη του υλλόγου από την ομϊδα
παρϋμβαςησ, καταγραφό των προηγούμενων δρϊςεων και ςυγγραφό επιςτολόσ
προσ τουσ γονεύσ του παιδιού, με την οπούα γύνεται ςαφϋσ ότι δύνεται η τελευταύα
ευκαιρύα ςυμμόρφωςόσ του.
9. Πρόταςη του Συλλόγου Διδαςκόντων προσ τουσ γονεύσ για αλλαγό ςχολικού
περιβϊλλοντοσ του παιδιού τουσ. Αναζότηςη ϊλλων ςχολεύων, για τη μετεγγραφό του
παιδιού, από την Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη Δυτικόσ Θεςςαλονύκησ.
Από την παραπϊνω διαδικαςύα εξαιρούνται οι περιπτώςεισ πολύ ςοβαρών
παραπτωμϊτων, η αντιμετώπιςη των οπούων προβλϋπεται από το ϊρθρο 1518 του
Αςτικού Κώδικα και των ϊρθρων 121-129 του Ποινικού Κώδικα.
Σε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων διατηρεύ το δικαύωμα, μετϊ
από γνωμοδότηςη και ϋγκριςη του Συντονιςτό Εκπαιδευτικού ϋργου και τησ
Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ, να προχωρόςει ςε αύτημα για παρϋμβαςη Ειςαγγελϋα,
αμϋςωσ μετϊ την εκδόλωςη του παραπτώματοσ.
Εκ μϋρουσ του Συλλόγου Διδαςκόντων
10ου

Ο Διευθυντόσ του
Δημοτικού Σχολεύου Συκεών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥΔΗΣ
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