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Σημειώνεται ότι όπου στο παρόν κείμενο απαντούν οι όροι «μαθητής», «συμμαθητής», 
«διδάσκων», «ο καθηγητής», «ο εκπαιδευτικός», «ο συντονιστής», εννοούνται και οι όροι 
«μαθήτρια», «συμμαθήτρια», «διδάσκουσα», «η καθηγήτρια», «η εκπαιδευτικός» ή «η 
συντονίστρια» αντίστοιχα. Η επιλογή της χρήσης των όρων στο αρσενικό γραμματικό γένος 
γίνεται αποκλειστικά για λόγους συντομίας και για διευκόλυνση της ανάγνωσης. 
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 

Αγαπητοί μαθητές 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η 

εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα 

με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 

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. Επιπλέον, 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 

διαφορετικότητας. 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός 

πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθημα-

τικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας κ.ά. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και 

όχι στη θεραπεία, αφορά δε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

γονείς). 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

του σχολείου και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Προεδρείου του δεκαπεντα-

μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. 

Αφού, λοιπόν, λάβετε γνώση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, 

είμαστε σίγουροι πως με τη στάση σας θα βοηθήσετε στην καλή λειτουργία της σχολικής μας 

κοινότητας. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος. 

 

  



4 

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Οι κεντρικοί άξονες 

 

1. Προσέλευση – Παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

Το σχολείο λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, για επτά διδακτικές ώρες 

τη Δευτέρα και την Τετάρτη από 8.15' έως 14.10' και για έξι διδακτικές ώρες τις υπόλοιπες 

ημέρες από 8.15’ έως 13.15’ ή 13:30’, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα: 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α1 / Α2 / Β2 / Β3 / Β5 / Γ2 / Γ3 Α3 / Α4 / Β1 / Β4 / Γ1 / Γ4 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 15 / 01 / 12 / 04 / 24 / 02 / 22 17 / 16 / 21 / 11 / 23 / 03 / 13 

ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΠΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΠΤΑ 

1η 
08:15-09:00 45' 08:15-09:00 45' 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' 

2η 
09:00-09:45 45' 09:15-10:00 45' 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ 

3η 
10:00-10:45 45' 10:00-10:45 45' 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' 

4η 
10:45-11:30 45' 11:00-11:45 45' 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ 

5η 
11:45-12:30 45' 11:45-12:30 45' 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' 

6η 
12:30-13:15 45' 12:45-13:30 45' 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ 

7η 13:30-14:10 40' 13:30-14:10 40' 

 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο (5΄-10΄ πριν χτυπήσει το κουδούνι), καθώς 

και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή — που, φέτος, 

λόγω των συνθηκών, γίνεται μερικές φορές εκ περιτροπής ανά τάξη — και να συντάσσονται σε 

προκαθορισμένες θέσεις με ησυχία και τάξη. Οι εφημερεύοντες καθηγητές και ο καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής θα εποπτεύουν τη σύνταξή τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές εισέρχονται στις 

αίθουσες διδασκαλίας. 

Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην 

αίθουσα διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μετά τον καθηγητή τους και να διακόπτουν 

το μάθημα. Όσοι μαθητές προσέρχονται με καθυστέρηση, παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των 

προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της 

τρέχουσας διδακτικής ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει αποφασίσει διαφορετικά για 
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την είσοδο των μαθητών στην τάξη τους ή περνούν πρώτα από τη Διεύθυνση, προκειμένου να 

πάρουν την άδεια να εισέλθουν στην τάξη τους. Εάν δε γίνουν δεκτοί στην τάξη, παίρνουν 

απουσία. 

Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, μετά την παρέλευση πέντε (5) λεπτών, ο απουσιολόγος 

ειδοποιεί τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς 

αργοπορία με ευθύνη του διδάσκοντα καθηγητή. 

Οι απουσιολόγοι, οι οποίοι ορίζονται από το Σχολείο, είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης 

και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το 

Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις. 

Επιστρέφουν το Απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης μετά το πέρας της τελευταίας διδακτικής ώρας. 

Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Η αποχώρηση του μαθητή 

από το σχολείο πριν το πέρας των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με 

άδεια από τη Διεύθυνση και, οπωσδήποτε, μετά από επικοινωνία με τους γονείς. 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 γονιός του να έρθει να τον πάρει από το 

σχολείο ή να δώσει τηλεφωνική άδεια στη Διεύθυνση να φύγει μόνος του. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές 

(2368/Γ2/09-01-2007 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το 

σχολείο και κυρίως δεν επιτρέπεται να πηδούν για κανένα λόγο από τα κάγκελα. 

Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο. Η αυθαίρετη και 

αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται. Έξοδος των μαθητών για 

σχολικές δραστηριότητες από την τάξη επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολο-

γητικό σημείωμα ή έγκαιρη ενημέρωση του διδάσκοντα καθηγητή για τη συγκεκριμένη δραστη-

ριότητα. 

Οι μαθητές διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες τους 

και ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, αλλά πάντα με 

ευγένεια και αμοιβαίο σεβασμό. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές δεν απασχολούνται με την προετοιμασία 

άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις. Ακόμα πρέπει να παρακολουθούν 

τα μαθήματά τους με σοβαρότητα και επιμέλεια και να φροντίζουν για τη διατήρηση ησυχίας και 

ηρεμίας στην τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ποιοτικό παιδαγωγικό κλίμα. 

Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στις αίθουσες και 
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στους διαδρόμους, αλλά πρέπει να κατεβαίνουν στο προαύλιο ακολουθώντας τις οδηγίες των 

εφημερευόντων καθηγητών. Οι μαθητές παραμένουν εντός του κτηρίου στο διάλειμμα μόνο σε 

περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών. 

Οι μαθητές στον χώρο του προαυλίου μπορούν να παίζουν αθλήματα μόνο με την άδεια 

των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και με τη συνεχή επίβλεψή τους χωρίς να ενοχλούν τους 

συμμαθητές τους. Επίσης, όταν οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο, πρέπει να αποφεύγουν να 

μιλούν με εξωσχολικά άτομα. 

Στον προαύλιο χώρο του σχολείου υπάρχουν θέσεις στις οποίες οι μαθητές μπορούν να 

κλειδώνουν το ποδήλατό τους, για το οποίο είναι υπεύθυνοι. 

Όταν ολοκληρώνεται το ωράριο λειτουργίας, ιδιαίτερα όμως τις ημέρες που απουσιάζει 

κάποιος εκπαιδευτικός και έχει γίνει συμπλήρωση προγράμματος (οπότε κάποια τμήματα 

τελειώνουν νωρίτερα), οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στο σχολείο, παρά μόνο για όσο 

διάστημα περιμένουν το γονιό τους. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι μαθητές μετά το σχόλασμα 

κάνουν βόλτες με το ποδήλατό τους στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές πρέπει να 

φεύγουν από το σχολείο με τη λήξη του ωραρίου. Αν ο γονιός δεν γνωρίζει την ώρα 

ολοκλήρωσης του προγράμματος, ο μαθητής θα πρέπει να τον ειδοποιεί από το τηλέφωνο του 

γραφείου. 

Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν ευπρεπή και 

ανεπιτήδευτη εμφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον. Επίσης 

είναι καλό να μην υιοθετούν εκκεντρικότητες στο ντύσιμό τους και να μην προκαλούν με αυτό. 

 

Χρήση Μάσκας 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες σε όλους τους εσωτερικούς 

εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την 

προσέλευση και αποχώρηση από τον χώρο του σχολείου. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 

κατά τη διάρκεια της γυμναστικής / άθλησης. 

Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική 

χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και 

παραμένει μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς / κηδεμόνες του. 

Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας 

συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων. 

Συστήνεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 
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συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό 

ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των μαθητών, ώστε 

να γίνεται ορθολογική χρήση αντισηπτικού από τους επιτοίχιους μηχανισμούς απολύμανσης που 

διαθέτει το σχολείο, καθώς επίσης και στις χειροπετσέτες. 

 

 

2. Συμπεριφορά Μαθητών – Παιδαγωγικός Έλεγχος 

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, στον συμμαθητή, στη σχολική περιουσία, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα 

σχολικά παραπτώματα θα 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. 

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. 

Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές οφείλουν να φέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό 

και ευγένεια προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο 

έργο του σχολείου (π.χ. καθαρίστριες, φύλακες κ.λπ.), πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία για 

την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. 

Ο μαθητής προστατεύει και σέβεται τον σχολικό εξοπλισμό της αίθουσας (θρανία, πίνακες, 

καρέκλες, TV, υπολογιστές, τοίχους, δάπεδα), των εργαστηρίων και όλου γενικά του σχολείου, 

σκεπτόμενος πάντοτε ότι ανήκει στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης της σχολικής περιουσίας είναι υποχρεωμένος να 

υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του πειθαρχικά, αλλά και με προσωπική ή οικογενειακή του 

δαπάνη να αποκαταστήσει τη ζημιά. Δε χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεόραση, Η/Υ 

κ.λπ.) χωρίς την άδεια του καθηγητή του. Στη βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια του σχολείου 

σέβεται τον ιδιαίτερο κανονισμό που ισχύει για τους ευαίσθητους αυτούς χώρους και ακολουθεί 

πάντοτε τις οδηγίες των καθηγητών του. 
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Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 

έχουν στην κατοχή τους, εκτός από κινητά τηλέφωνα, και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή/και 

παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού 

χώρου. 

Η χρήση των κινητών από τους μαθητές μέσα στον χώρο του σχολείου είναι ανεξέλεγκτη 

και προκαλεί απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται 

επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Αν ο μαθητής παραβεί τον 

παραπάνω κανόνα τότε το τηλέφωνο ή η συσκευή αφαιρείται από αυτόν, φυλάσσεται από τον 

Διευθυντή του σχολείου και παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή. Σε περίπτωση ανάγκης 

για επικοινωνία, χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του σχολείου. 

Οι μαθητές, επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο 

και τα μαθήματά τους. 

Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία του σχολείου σε οποιαδήποτε 

εκδήλωσή τους χωρίς την άδεια του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των 

σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σε 

αυτές τις περιπτώσεις να αναφέρονται σχετικά στο γραφείο του Διευθυντή. 

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις 

περιπτώσεις που δε συμβαίνει αυτό επιβάλλονται σ’ αυτούς κυρώσεις (άρθρο 31 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4/2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-05-2019). Πολύ σοβαρά παραπτώ-

ματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της απομάκρυνσης από το σχολείο, θεωρούνται: 

 Η χειροδικία, η άσκηση ψυχολογικής βίας, ο απρεπής αστεϊσμός και, γενικά, κάθε ενέργεια 

που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των άλλων, από μεμονωμένα 

άτομα ή ομάδες. 

 Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός 

του σχολικού χώρου. 

 Το κάπνισμα και η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Το κάπνισμα 

απαγορεύεται στον χώρο του σχολείου κατ’ εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης 

ΥΙ/Γ.Π./0ικ.76017/29-7-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β' του Υπουργείου Υγείας. Είναι αδιαμφισβήτητες 

οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών και πολύ περισσότερο 

των παιδιών. 

 

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής που περιγράφονται παραπάνω η οποία 
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εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται 

με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές) οι οποίες είναι: προφορική παρατήρηση, επίπληξη, 

ωριαία απομάκρυνση, αποβολή μίας ή περισσοτέρων ημερών και, τέλος, αλλαγή σχολικού 

περιβάλλοντος. Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος 

(ωριαία απομάκρυνση) είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο γραφείο του Διευθυντή και να 

παραμείνει στον χώρο που θα του υποδειχθεί. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων 

αποβολών προβλέπεται περαιτέρω πειθαρχικός έλεγχος. 

Η παραποίηση του απουσιολογίου ή ο εκφοβισμός από μαθητή στον απουσιολόγο 

αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. 

Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο και οι αίθουσες κλειδώνονται, 

αφού προηγουμένως ανοίγονται τα παράθυρα για να αεριστεί επαρκώς ο χώρος. Για τον λόγο 

αυτό, οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να έχουν ό,τι χρειάζονται για το διάλειμμα. Για όποιο 

θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος απευθύνονται στους εφημερεύοντες 

καθηγητές και ακολουθούν τις υποδείξεις τους. 

 

 

3. 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. 

 

 

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, 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. 

Οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και οι 
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εκδηλώσεις των μαθητικών κοινοτήτων συνθέτουν ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις 

οποίες οι μαθητές μπορούν να διοχετεύουν εποικοδομητικά την ενεργητικότητά τους. Η 

συμμετοχή των μαθητών σε αυτές, μέσα σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης και συνεργασίας 

συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ενδοσχολικής ζωής και στην καταξίωση όλων των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου. 

Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις, που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, αλλά μακριά από τον χώρο 

του, αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η τήρηση των κανόνων και 

των οδηγιών των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, για τη συμμετοχή απαραίτητη είναι 

η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά 

στους μαθητές. Εφόσον η δήλωση αυτή είναι αρνητική, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος την 

ημέρα αυτή να παραμείνει στον χώρο του σχολείου. 

Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνει το σχολείο. 

Όταν οι μαθητές βρίσκονται σε περίπατο, εκδρομή, παρέλαση, σχολική εορτή ή σε άλλη 

δραστηριότητα μέσα ή έξω από το σχολείο, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους. 

 

 

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

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. 

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία 

με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογό τους, διότι η 

προσπάθεια του Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να 

ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και βοήθεια των γονέων και της οικογένειας. 

Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό του Σχολείου και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα 

που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο 

Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Συναντήσεις των γονέων των μαθητών με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες γίνονται σε 
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ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σ’ αυτούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Μετά το τέλος κάθε διδακτικού τετραμήνου οι γονείς καλούνται στο Σχολείο, για να 

παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες τη 

διαγωγή, την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους. Τη φετινή χρονιά, η επίδοση των 

ελέγχων προόδου του Α’ Τετραμήνου έγινε ηλεκτρονικά. 

Υποχρέωση των γονέων είναι να συμμετέχουν στις κοινές παιδαγωγικές συναντήσεις 

Γονέων και Εκπαιδευτικού Προσωπικού που οργανώνονται από το Σχολείο και θεωρούνται 

απαραίτητες, με σκοπό την ενημέρωση των Γονέων για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και για 

τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι ενημερωμένοι γονείς συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών. 

Για την άμεση επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητο να έχει το σχολείο τα πλήρη 

στοιχεία των μαθητών του. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο τις ώρες 

λειτουργίας του. 

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας και μητέρα). Σε 

περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που 

ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση. 

Ειδικότερα: 

1. Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή σε κάθε σχολική τάξη . 

2. Οι γονείς είναι καλό να ενημερώνουν τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για θέματα 

υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα της οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασής 

τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά τους. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και 

να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα αυτών. 

3. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν παραλείπουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη 

σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και 

συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση και να μελετούν με προσοχή τις 

ανακοινώσεις και τις οδηγίες που στέλνει το Σχολείο. 

 

 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης 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, 
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κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η 

ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν 

τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή στην αντίληψη της 

απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 

κηδεμόνα του ή τον ίδιο.  

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό τον σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και 

να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων 

στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό που μας προσβάλλει 

όλους. Είναι χρέος των μαθητών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου 

τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κ.λπ.) και κυρίως να διατηρούν 

καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους ευθύνη. Η φθορά της σχολικής 

περιουσίας είτε σκοπίμως είτε από αμέλεια αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά, 

υποβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον και ελέγχεται πειθαρχικά. 

 

 

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω 

της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων 

συλλογικών οργάνων του. 

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. 
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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 

Αγαπητοί μαθητές 

Οι παραπάνω κανόνες επιτρέπουν να προλαμβάνονται τα παραπτώματα και να μη φτάνει η 

Διεύθυνση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων στο δυσάρεστο σημείο της επιβολής κάποιας ποινής. Με 

τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας επιθυμούμε να σας βοηθήσουμε να 

λειτουργήσετε ως υπεύθυνοι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινότητας, της σχολικής. Θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι η τήρηση και εφαρμογή της λειτουργίας του κανονισμού, θα μας βοηθήσει να 

ολοκληρώσουμε το μεγάλο μας έργο, ώστε να γίνετε οι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες. 

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά με τη 

μάθηση και την αγωγή για τη ζωή και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην 

κοινωνία. Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δοκιμάζονται καθημερινά οι κοινωνικές 

σχέσεις και η αντίληψη για τη ζωή που παρέχει το ίδιο το σχολείο. Εξάλλου η ποιότητα της 

σχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την προσωπικότητα του μαθητή. Το σχολείο οφείλει να 

διαπαιδαγωγεί τους μαθητές με βάση τον δημοκρατικό διάλογο και τους κανόνες του. Η τήρηση 

των διατάξεων του παραπάνω σχολικού κανονισμού προσφέρει τις προϋποθέσεις για τη 

μεθοδική και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου του σχολείου. Αποβλέπει μάλιστα στη 

διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της 

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

και συνέπεια. 

Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε 

πρόβλημα ή θέμα που σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, τη διαγωγή και την πρόοδο των 

παιδιών σας. 

 

 

Επικοινωνία: 

Με τη Διεύθυνση του Σχολείου: 

Τηλέφωνο: 2721022828, 2721096174 / e-mail: mail@gym-par-kalam.mes.sch.gr 

Με τους εκπαιδευτικούς: Κυρίως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 09:00-13:30. 
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