
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Διήμερη Ενημερωτική- Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις 
νεοδιόριστους/τες και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

9 & 10 Σεπτεμβρίου 2021



Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

• Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11, 
κλ. Φυσικής Αγωγής, Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης

• Παιδαγωγική ευθύνη δώδεκα (12) σχολικών 
μονάδων, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ξάνθης (10) και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας (2)

Δρ. Νικόλαος Καμέας



Θέματα ενημέρωσης-επιμόρφωσης

Καθήκοντα Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης - Διοίκηση Σχολικής Μονάδας 

Σχολικό Κλίμα και Μαθησιακή Συμπεριφορά: 

α. Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού 

β. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

γ. Παιδαγωγική αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, συνεργασία σχολείου και οικογένειας, συνεργασία 
εκπαιδευτικών



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών

Μονάδων

Νομοθετικό πλαίσιο

Φ.Ε.Κ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/Αρ. Φύλλου 111/12 Ιουνίου 2020/Άρθρο 37

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 13423/ΓΔ4/Αρ. Φύλλου 491/9 Φεβρουαρίου 2021/

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης



Εισαγωγικά

Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε
σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέμα-
τα σχετικά με τη λειτουργία της.



Εισαγωγικά

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και
με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των
μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του
προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπεντα-
μελούς μαθητικού συμβουλίου.



Εισαγωγικά

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του
Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους
τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχο-
λείου.



Κανονιστική και Παιδαγωγική διάσταση

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το
σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να
πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του
Σχολείου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό
παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην
αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικό-
τητας.



Κεντρικοί άξονες

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου



• Η έγκαιρη 
προσέλευση των μα-
θητών/μαθητριών στο
σχολείο καθώς και η 
τακτική και ανελλιπής 
φοίτηση αποτελούν 
βασικά στοιχεία της 
εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

1. 
Προσέλευση 
– παραμονή 
στο Σχολείο 

και 
αποχώρηση 

από αυτό

• Αποκλίσεις των μαθητών από τη 
δημοκρατική συμπεριφορά, τους 
κανόνες του σχολείου, τους 
όρους της ισότιμης συμμετοχής 
στη ζωή του Σχολείου, από τον 
οφειλόμενο σεβασμό στον/στην 
εκπαιδευτικό, στη σχολική 
περιουσία, στον συμμαθητή/τη 
συμμαθήτρια, πρέπει να 
θεωρούνται σχολικά 
παραπτώματα.

2.

Συμπεριφορά 
μαθητών/

τριών -
Παιδαγωγικό

ς έλεγχος

Κεντρικοί άξονες



• H ανάπτυξη θετικού 
σχολικού κλίματος 
αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα της 
διαδικασίας πρόληψης 
ή/και αντιμετώπισης 
φαινομένων βίας, 
παρενόχλησης, 
εξαναγκασμού και 
σχολικού εκφοβισμού. 

3.
Πρόληψη 

φαινομένων 
Βίας και 

Σχολικού 
εκφοβισμού

• 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.

4.

Σχολικές 
Εκδηλώσεις 

–
Δραστηριότη

τες

Κεντρικοί άξονες



• Το Σχολείο πρέπει να 
βρίσκεται σε αγαστή 
συνεργασία με την 
οικογένεια του 
μαθητή/της 
μαθήτριας, με τον 
Σύλλογο 
Γονέων/Κηδεμόνων 
και Φορέων, των 
οποίων όμως ο ρόλος 
πρέπει να είναι 
διακριτός.

5.

Συνεργασία 
Σχολείου -

Οικογένειας -
Συλλόγου 
Γονέων/ 

Κηδεμόνων

• Ένας από τους στόχους 
του Σχολείου πρέπει να 
είναι η καλλιέργεια της 
αίσθησης της ευθύνης 
στους μαθητές/στις 
μαθήτριες σε ό,τι αφορά 
την ποιότητα του 
σχολικού χώρου.

6.

Ποιότητα 
του σχολικού 

χώρου

Κεντρικοί άξονες



Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)

Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Γυμνασίων και Λυκείων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021 κατόπιν της 

υπ΄αριθμ. 50/22-10-2020 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ)

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1283-esoterikos-kanonismos-leitourgias-sxolikon-monadon-protovathmias-kai-defterovathmias-ekpaidefsis-fek-491-t-v-09-02-2021-katopin-tis-yp-arithm-50-22-10-2020-praksis-tou-ds-tou-iep


Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Θεσμικό πλαίσιο, παιδαγωγικός ρόλος, 
πρώτα βήματα οργάνωσης και λειτουργίας 

του νέου θεσμού 



Θεσμικό πλαίσιο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692, 12 Ιουνίου 2020, τ. Α΄, Αρ.
Φύλλου 111: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις,
Άρθρο 38, Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 129431/ΓΔ4, 28 Σεπτεμβρίου 2020. τ.
Β΄, Αρ. Φύλλου 4183: Σύμβουλος Σχολικής Ζωής



Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

Έργο προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα 

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες

Παιδαγωγική αντιμετώπιση ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η 
διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών αλλά σχετικά με 
περιπτώσεις μαθητών/-τριών με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα κ.ά.

Καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Συμπληρωματική και ενισχυτική λειτουργία προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, 
χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης



Άξονες/Λέξεις Κλειδιά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Άμεση και διαρκής επικοινωνία με τους 
μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό 
εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του 
πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η 
οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης



Άξονες/Λέξεις Κλειδιά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, συνεργάζεται με τις υποστη-
ρικτικές δομές και με ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές,
ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση
μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους
αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συνεπικουρείται στο έργο του από
τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας,
τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης,
και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.



Άξονες/Λέξεις Κλειδιά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Με τους «Συμβούλους Καθηγητές» που υποστηρίζουν τους
μαθητές της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-20 με κωδικό ΟΠΣ 501076

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Συνεργάζεται με τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής όμορων σχολικών μονάδων
ευθύνης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και κατόπιν ενημέρωσής του μπορεί να παίρνει
την πρωτοβουλία να συγκαλεί συσκέψεις με τους παραπάνω, για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση ζητημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Ορισμός Συμβούλου Σχολικής Ζωής

• Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ο οποίος
έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και
πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, καθορίζεται στην αρχή
κάθε σχολικού έτους ο αριθμός των Συμβούλων Σχολικής
Ζωής σε κάθε σχολική μονάδα και ορίζονται ονομαστικά ένας
(1) Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, όταν ο αριθμός των μαθητών
είναι έως 150 και δύο (2) Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής όταν ο
αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 150, σε κάθε σχολική
μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου

-

Εισήγηση Διευθυντή

-

Πρόταση Συλλόγου 
Διδασκόντων



Ορισμός Συμβούλου Σχολικής Ζωής

• Ως Σύμβουλος Σχολικής Ζωής ορίζεται για
ένα σχολικό έτος μόνιμος εκπαιδευτικός που
θα πρέπει να ανήκει στο σύλλογο διδασκόντων
της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, κατά
την έναρξη του σχολικού έτους. Σε περίπτωση
που η σχολική μονάδα δεν διαθέτει μόνιμο
εκπαιδευτικό, ορίζεται αναπληρωτής.

Ορισμός 
Συμβούλου 
Σχολικής 

Ζωής



Ορισμός Συμβούλου Σχολικής Ζωής

Σε γενικές γραμμές, λαμβάνονται υπόψη
και συνεκτιμώνται κατά περίπτωση και
βάσει πιστοποιήσεων, τα παρακάτω:

• Παιδαγωγική γνώση και επάρκεια

• Κοινωνικοπαιδαγωγική κατάρτιση

Προσόντα 
Ορισμού 

Συμβούλου 
Σχολικής 

Ζωής



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!


