
 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή σχολική χρονιά και ευελπιστούμε σε μια αγαστή συνεργασία, 

προκειμένου να δημιουργήσουμε μια κοινότητα μάθησης που θα προάγει τους μαθησιακούς 

στόχους, αλλά θα ευνοεί παράλληλα την ψυχοπνευματική  συγκρότηση των νεαρών μας 

μαθητών και θα  διασφαλίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομαλή τους 

κοινωνικοποίηση.  

Για τον λόγο αυτό ορίζονται για το σχολικό έτος 2022-2023 ως «Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο 

ΦΕΚ 4183/28-9-2020, οι εκπαιδευτικοί: 

• Μάρκου Παρασκευή (φιλόλογος) για την Α΄  τάξη και 

• Συγγενιώτη Αικατερίνη (φιλόλογος) για τη Β΄ και τη Γ΄  τάξη. 

 

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

κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη 

σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, 

μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, 

κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και 

ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους 

μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως 

επίσης με τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του 

πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης 

αντιμετώπισης.  

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και 

ενισχυτικά 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 και ειδικών επιστημόνων (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, 

λογοθεραπευτών). Δρα επικουρικά και συνεργάζεται με όλους τους θεσμούς και μάλιστα, 

ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την 

αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει 

τον χειρισμό τους αρμοδίως στις υποστηρικτικές δομές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού θεωρείται η αμοιβαία σχέση 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους με το σχολείο, η 

συνεργασία και η έγκαιρη ενημέρωση των «Συμβούλων Σχολικής Ζωής» για οποιοδήποτε 

ζήτημα άπτεται των αρμοδιοτήτων τους, όπως περιγράφονται παραπάνω. Θεωρείται 

αυτονόητο ότι θα τηρείται η εχεμύθεια και θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα τόσο 

των μαθητών, όσο και των γονέων/κηδεμόνων. 

Ευελπιστούμε σε μια γόνιμη και επωφελή για όλους συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η Διευθύντρια, 

Παπαναγνώστου Όλγα 


