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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 
 

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 σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας 

οποιουδήποτε, αλλά:  

• η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 

απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία,  

• η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου,  

• η διαμόρφωση κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της 

σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με 

ανοχή και αναγνώριση που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών.  
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Οι βασικές αρχές λειτουργίας του σχολείου προβλέπονται στον Ν. 1566/1985 και 

εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/ ΦΕΚ 1340Β/16-10-

2002. 

 

  

Ν. 1566/1985 

Άρθρο 1 
Σκοπός – Γλώσσα 

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην 
ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων 

των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα 

υποβοηθεί τους μαθητές: 

α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική 
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη 

προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και 
τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους 

συνείδησης είναι απαραβίαστη. 

β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα 
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική 

ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και 
ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται 

πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του 
σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης. 

γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και 

συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να 
συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας 

μας. 
δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις 

ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό. 

ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, 
προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά 

της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, 
κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας. Το σχολείο οφείλει να 

προσέξει την κοινωνική διάσταση του μαθητή ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται 
η προσωπικότητα του μαθητή, αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική 

συνείδηση. Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Εκεί ζει, αποκτά γνώσεις και 

πείρα, καλλιεργεί συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται τα επιτεύγματα των άλλων, 
καταθέτει τα δικά του, ζει από την ομάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι 

πρόθυμος να υποβληθεί σε θυσίες γι' αυτήν. Το σχολείο, με την αγωγή που προσφέρει, 
έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία.  

Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να 
αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά 

ασφάλεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει 

τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη 
δυσκολία στην αγωγή την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την 

ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη. 
Βασικές αρχές κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων 



 

 

Ι.   Γενικές αρχές 

Α.   Το σχολείο 
     

              (ΥΑ 79942/ΓΔ4/31-5-2019) 

1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους.  

2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου 

του επόμενου έτους.  

3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και 

διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις. 

4. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο, χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται 

τετράμηνα. Το Α' τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η 

Ιανουαρίου. Το Β' τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των 

μαθημάτων.  

5. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες, διεξάγονται μετά τη λήξη των 

μαθημάτων του Β' τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου, καθώς 

και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος 

αυτή προβλέπεται. 

6. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους 

ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη 

πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων 

ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών.  

7. Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 

εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή 

μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

μετά από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή. 

8. Διακοπές - Αργίες - Εορταστικές Εκδηλώσεις 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων και δεν 

διενεργούνται εξετάσεις. Αυτές είναι: α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η 

Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου. β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη 

Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά. γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι 

και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου. 

Ημέρες αργίας των Γυμνασίων  ορίζονται: 

α) όλες οι Κυριακές β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών 

Ιεραρχών, γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, δ) η 

Καθαρά Δευτέρα, ε) η 1η Μαΐου, στ) για το Γυμνάσιο Βαλτινού η 18η Ιανουαρίου, 

εορτή Αγίου Αθανασίου, πολιούχου Βαλτινού. 

9. Μετεγγραφές από και προς το σχολείο επιτρέπονται μόνο αν αλλάξει ο τόπος 

κατοικίας του μαθητή ή ο τύπος του σχολείου προορισμού ή προέλευσης (Εσπερινό, 

Πρότυπο, Πειραματικό, Μουσικό, Καλλιτεχνικό, Ιδιωτικό Σχολείο).  

10. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των Γυμνασίων εξαρτάται από την επίδοση 

τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους. 



11. Απαλλαγή από μαθήματα. Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την παρακολούθηση 

των μαθημάτων: Φυσική Αγωγή, Μουσική, Θρησκευτικά αν ικανοποιούνται 

κατάλληλες προϋποθέσεις. 

12. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για 

προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που 

προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως 

επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά 

αντικείμενα. 

13. Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

i. Ιστοσελίδας του Σχολείου. 

ii. Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων 

κ.λπ. 

iii. Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

iv. Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων, ημέρες και ώρες. 

14. Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας: Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση 

απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

Συνιστάται οι μαθητές να μην φέρουν μαζί τους τέτοια αντικείμενα. 

 

 

Β.   Ο Διευθυντής  

Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική 

κοινότητα και γι΄ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που ενδιαφέρεται 

για τη οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο καθώς και για την 

ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Για να 

φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και παράλληλα να ασκεί επιρροή στους 

εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και 

να μην αμφισβητείται. 

 

➢ Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

➢ Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων 

και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την 

τήρηση της πειθαρχίας. Οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή 

ακόμη και η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν 

από το ρόλο του. 

➢ Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 

των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των μαθητών.  

➢ Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την 

καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή 

τους, σε περίπτωση φθοράς. 

➢ Φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους 

γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την 



"έντιμη" διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το 

ρόλο της κάθε πλευράς.  

➢ Έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος 

συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.  

➢ Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ' αυτούς ή 

αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα 

για αυτούς. 

➢ Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία 

του σχολείου. 

 

Γ.   Οι καθηγητές 

Γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών, ειδικά προς τους μαθητές τους, είναι: 

 

• να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος 

μέσα στο σχολείο.  

• να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους.  

• τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να 

τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη 

σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε 

αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου. 

• να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους, 

• να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης, 

• να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια 

χωρίς διακρίσεις υπέρ η εις βάρος ορισμένων μαθητών, 

• να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου, 

καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές, ασκώντας, επί της ουσίας, 

γονική μέριμνα. 

• να συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 

αίσθημα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε προβλήματός τους. 

• να διατηρούν σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με 

παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ αυτούς τους κανόνες και από την 

πλευρά των μαθητών. 

• να εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό 

χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. 

 

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται 

συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε 

εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί 

να δέχεται τους κηδεμόνες και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα.  

 

  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του 
καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και 

την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην 
άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. 

Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά. 



Δ.   Οι μαθητές 

 

Γενικά οι μαθητές οφείλουν: 

• να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των 

καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά, 

• να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά 

τους αντικείμενα, 

• να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο, 

• να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του 

προσωπικού του Σχολείου, 

• να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, 

• να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη 

χρήση βίας. Η χειροδικία  και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα 

ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές 

που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. Κανείς 

μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σωματική ή λεκτική βία ή απειλές 

μέσα στη σχολική κοινότητα, 

• να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με σεβασμό στους θεσμούς και 

αλληλοκατανόηση.  

   

  

1. Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και 

στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. 
Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται 

με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή 
και την αναγνώρισή της. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να διαμορφωθεί περιβάλλον θετικό.  

2. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις 

επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές. 
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και αυτά να προβάλλονται από το σχολείο.  

3. Έλλειμμα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και 
ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και 

στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.  
4. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των 

στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα 

επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει 
δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο 

μαθητής ζει, δραστηριοποιείται και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ θετικά.  



Ε.   Οι κηδεμόνες 

 
 

• Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά 

με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον 

τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο 

για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του στο σχολείο. 

• Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το 

μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί 

να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

• Οι αιτήσεις εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής γίνονται από τους κηδεμόνες των 

μαθητών εντός του Ιουνίου. 

• Ο κηδεμόνας μαθητή, κατά την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής, δηλώνει 

ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή και γνωστοποιεί στο σχολείο 

τη διεύθυνση κατοικίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το email του στα οποία 

μπορεί να γίνεται η επικοινωνία με το σχολείο. 

• Οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, 

το προβλεπόμενο, από το νόμο, ιατρικό δελτίο του μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), 

συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους, και να ενημερώσουν την 

Διεύθυνση του σχολείου, αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα υγείας των 

παιδιών τους αλλά και οποιοδήποτε μαθησιακό ή άλλο πρόβλημα που οφείλει το 

σχολείο να αντιμετωπίσει. 

• Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.  (ΥΑ 79942/ΔΓ4/21-5-19  αρθ. 29 παρ.1) 

• Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 

στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους 

επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό.  

 

Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση των προβλεπόμενων στο άρθρο 11της 

ΥΑ.79942/ΓΔ4/31-5-2019 στοιχείων του μαθητή που πραγματοποιείται για πρώτη φορά 

στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών του σχολείου. 

Ν.1566/1985 αρθ. 2 

3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής 
δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του 

ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται 

σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 

Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε 

περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του 

μαθητή είναι το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την επιμέλεια του μαθητή. Σε περίπτωση που 
αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του ανήλικου μαθητή είναι αυτός 

που έχει την επιμέλεια του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Εάν ο κηδεμόνας του μαθητή δεν διαμένει στην περιοχή που εδρεύει το σχολείο, 

αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως.  

Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του ανήλικου μαθητή δεν γνωστοποιείται ή 
παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί 

από τον κηδεμόνα. 
 



Έξοδος μαθητή από το σχολείο επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγραφή ή την 

αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλλει ο μαθητής ή κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος 

και έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 ΙΙ.  Κεντρικοί άξονες 

Α. Προσέλευση, παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό. 

1. Προσέλευση στο σχολείο  

• Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η 

οποία γίνεται στις 8:15. 

• Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής - συγκέντρωσης, η οποία αποτελεί μέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  οι μαθητές συντάσσονται στις προκαθορισμένες 

θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό. 

• Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει και ανοίγει 

εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, διαφορετικά 

εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή. Οι 

μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένοι παρουσιάζονται αμέσως στο γραφείο 

της Διεύθυνσης. 

• Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη 

προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης.  οι υπερβολές δεν 

συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.   

• Οι μαθητές του Γυμνασίου δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους χώρους 

(εσωτερικούς και εξωτερικούς) του ΓΕΛ. 

2. Φοίτηση 

 

• Οι μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 

• Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος 

σε κανέναν μαθητή. 

• Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης 

επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή. 

Την εποχή της πανδημίας δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσης. 

• Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο δεν επιτρέπεται να 

απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως 

στη Διεύθυνση του Σχολείου.  

• Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, 

χωρίς άδεια. Σε περίπτωση ανάγκης ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή να 

παραλάβει το παιδί του. Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί είτε λόγω ασθένειας, είτε 

για κάποιο προσωπικό του λόγο να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του, πρέπει ο κηδεμόνας του να τον παραλάβει από το σχολείο ή να 

δώσει τηλεφωνική εντολή στη διεύθυνση να αποχωρίσει μόνος του.  

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

Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις 

αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, 
δεν είναι δυνατόν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο ούτε στο γνωστικό ούτε στο 

συναισθηματικό ούτε στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης. 



• Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία 

προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται, συνεπώς, αυστηρά η 

παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του 

μαθήματος. Μπορεί να αποβάλλει τον μαθητή από την αίθουσα με καταχώρηση 

απουσίας, ενημέρωση του Βιβλίου Εύρυθμης Λειτουργίας και του κηδεμόνα. 

• Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας 

οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση και να παραμείνει στη διάθεση 

της. 

• Η έξοδος από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιτρέπεται μόνο για πολύ 

σοβαρό λόγο και κατόπιν άδειας του καθηγητή. 

• Για την συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται οι μαθητές να 

φορούν ειδική αθλητική περιβολή (φόρμα). 

• Η απόπειρα αντιγραφής σε διαγώνισμα ή προαγωγικές εξετάσεις τιμωρείται με 

αφαίρεση και μηδενισμό του γραπτού. Ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος του 

μαθητή 

• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ ή αναψυκτικού στην αίθουσα 

διδασκαλίας.  

3. Απουσίες 

• Η απουσία μαθητή από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης 

κάθε διδακτική ώρα. Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε 

διδακτικής ώρας από τον διδάσκοντα, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη 

του ελέγχου του. Η συμπλήρωση και η φύλαξη του ανατίθεται από τον υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος σε μαθητή ή μαθητές, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει ο 

Σύλλογος Διδασκόντων για παιδαγωγικούς λόγους.  

• Απουσία μαθητή από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 

θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα 

την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

• Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται 

απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα 

της πραγματοποίησής τους. 

• Απουσία μαθητή από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται 

απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την 

ημέρα της πραγματοποίησής του.  

• Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν μαθητές αυτοί 

παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο 

ωρολόγιο πρόγραμμα ή συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, άλλως καταχωρίζονται απουσίες.  

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται στο αρθ. 24 της ΥΑ.79942/ΓΔ4/21-

5-2019, κάποιες απουσίες καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται στον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης. 

• Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου 

προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), 

μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, 

αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.   

• Κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 



• Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του 

δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η 

φοίτηση μαθητή  που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι 

μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να 

επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 

• Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για 

την απουσία των μαθητών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους 

με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική 

υπεύθυνη δήλωση τους  ή με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), 

ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι 

κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι 

απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την 

αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η 

προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

 

 

 

4. Στο διάλειμμα 

• Το διάλειμμα είναι χρόνος πνευματικής ξεκούρασης, παιχνιδιού, ανάπτυξης 

κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, 

νερό, τουαλέτα). 

• Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές δεν παραμένουν στις αίθουσες ή 

στους διαδρόμους αλλά κατεβαίνουν στην αυλή, στον χώρο του Γυμνασίου, και 

οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. 

• Όταν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες παραμένουν στους διαδρόμους του 

σχολείου χωρίς τρεξίματα και φασαρία. 

• Για λόγους ασφαλείας, τα αθλήματα στην αυλή επιτρέπονται μετά από την έγκριση 

και τις οδηγίες των γυμναστών. Οι μαθητές δεν φέρουν δικές τους μπάλες στο 

σχολείο. 

• Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές μπορούν να προμηθευτούν είδη 

από το κυλικείο του σχολείου, με τάξη και ησυχία, χωρίς να παρενοχλούν τη 

διεξαγωγή του μαθήματος του ΓΕΛ. 

Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται 

οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους 
έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του 

Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την 

προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού 
νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της 

ασθένειας. 



Β. Συμπεριφορά μαθητών – Παιδαγωγικός έλεγχος. 

 
 

• Στις περιπτώσεις των μαθητών με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ο Σύλλογος 

Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: 

α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) 

ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού 

περιβάλλοντος. 

Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον μαθητή ότι η συμπεριφορά του 

παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και 

δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης 

Λειτουργίας. 

Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής 

Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας και ενημερώνονται οι κηδεμόνες. 

• Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, 

οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη 

της Διεύθυνσης του σχολείου.  

• Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί 

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε 

απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία 

(ωριαία αποβολή). 

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 

τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά το Συμβούλιο του 

Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

• Στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, 

μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου». 

• Στους μαθητές κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας 

προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, «Βραβείο Προόδου». 

• Στους μαθητές οι οποίοι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, 

απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Έπαινος 

Προσωπικής Βελτίωσης». 

• Στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής 

προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας 

απονέμεται ειδικός έπαινος. 

• Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της 

Σημαίας. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές και οι 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. 

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 εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή, πρέπει να θεωρούνται σχολικά 
παραπτώματα που αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει 
να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.  

Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της 

ατιμωρησίας. 
Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας του εκπαιδευτικού της τάξης με τον Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή 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. 



• Οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, 

όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της 

Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς 

αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά 

μέσα. 

• Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως 

εξής:  

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν τηρεί απολύτως τους 

κανόνες της σχολικής ζωής. β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, 

όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής. γ) 

«Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή όταν αυτός αποκλίνει από την 

προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η 

επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. δ) 

Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να 

επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο μαθητής υποχρεώνεται σε 

αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
 

Γ. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, 

εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς 

σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 

προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. 

1) Στις πρώτες μέρες του σχολικού έτους ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους διδάσκοντες 

για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου.  

2) Το σχολείο οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για την αποφυγή φαινομένων 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού (bullying).   

 

 

Δ. 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, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά 

θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε 

καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη 

των ίδιων των μαθητών, διότι έτσι αυτοί αισθάνονται υπεύθυνοι, αναδεικνύουν τις 

ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες 

ως υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε ο 

μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή φιλοδοξία. 

Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, 

επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα. Μη συμμετοχή στις εκδηλώσεις συνεπάγεται 

καταχώρηση απουσιών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές 

 



• Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του 

σχολείου υποχρεούνται να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των 

συνοδών εκπαιδευτικών.  

• Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα δεν επιτρέπεται.  

• Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην 

ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή –

επικοινωνία, δεδομένου ότι εκπροσωπούν το σχολείο. 

• Στις εκδρομές δεν αποβάλλεται η μαθητική ιδιότητα. 

 

Προγράμματα Erasmus 

 

Στο σχολείο εφαρμόζονται Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών Erasmus 

ΚΑ2. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και περιλαμβάνει επισκέψεις σε 

σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και αντίστοιχη φιλοξενία τους.  

 

 

Ε. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 

Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία 

του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. 

 

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή, 

με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να 

είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο 

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

οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. 

 

ΣΤ. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά 

κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές : 

• σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου και δεν προκαλούν 

φθορές και ζημιές είτε σκόπιμα είτε από αμέλεια. 

• δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν 

τα καλάθια απορριμμάτων που υπάρχουν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

• διατηρούν το κάθισμα και το θρανίο τους καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Κάθε 

τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή. Επίσης  δεν θα 
πρέπει να αφήνουν τα βιβλία, τετράδια και άλλα αντικείμενα κάτω από τα θρανία μετά 
την απομάκρυνσή τους από το σχολείο. 

• οφείλουν σεβασμό στα σχολικά βιβλία και στα εποπτικά μέσα του σχολείου. 

• χρησιμοποιούν τις τουαλέτες του σχολείου με ιδιαίτερη προσοχή. Είναι και θέμα 

υγείας. 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης του ωραίου και της 

ευθύνης στους μαθητές σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και 
συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, 

κ.λ.π. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί 

η ψυχή του παιδιού.  



   Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά ή βανδαλισμό στην περιουσία του 

σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του 

ή τον ίδιο. 

 

Ζ. Απαγορεύσεις 

1. Κινητά τηλέφωνα 

 

    Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και 

συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων - κτιρίων και 

υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται. Η χρήση τέτοιων μέσων προσβάλλει την ατομική 

ελευθερία μαθητών και καθηγητών και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο (εγκύκλιος 

Φ.25/103373/Δ1). Αν κάποιος μαθητής φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο αυτό πρέπει να 

είναι μέσα στην τσάντα του και απενεργοποιημένο. Η επικοινωνία με τους γονείς ή 

κηδεμόνες μπορεί να γίνει από τα τηλέφωνα του σχολείου.  

Σε περίπτωση κατοχής κινητού, ενεργοποιημένου, αυτό παραδίνεται στη διεύθυνση και 

παραλαμβάνεται μόνο από τον κηδεμόνα στο τέλος του σχολικού ωραρίου. Η πράξη  αυτή 

τιμωρείται. 

2. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.  

    Σύμφωνα με την 76017/29-7-02 (ΦΕΚ 1001) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας: Το 

κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ σε ΟΛΟΥΣ τους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και 

εξαρτησιογόνων ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στη σωματική και 

την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα 

συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του 

παραπτώματος είναι δυνατόν να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται και 

οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Αυτά ισχύουν κατά τη διάρκεια της 

παρουσίας τους εντός του χώρου του σχολείου (και στην αυλή) αλλά και όταν οι μαθητές 

εκπροσωπούν το σχολείο [εκδρομές, περίπατοι, διδακτικές επισκέψεις]  

 

3. Κατανάλωση τροφίμων. 

 

Δεν επιτρέπεται η προμήθεια και κατανάλωση φαγώσιμων από εξωσχολικούς 

προμηθευτές (delivery). 

Οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα από το κυλικείο του σχολείου ή 

να τα φέρουν μαζί τους από το σπίτι. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια του 

διαλλείματος και ποτέ κατά την ώρα του μαθήματος. 

 

  



Η. Επίλογος 

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.  

Η τήρησή του από τους μαθητές, τους 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, 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. 

 

Συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη 

συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων καθώς και του 

προεδρείου του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου. 

Η απόφαση εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την 

παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τρικάλων. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2021-22. 

 


