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Κανόνες λειτουργίας του σχολείου 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Γυμνασίου Νίκαιας, για να 

διευκολύνει τη λειτουργία του σχολείου, δημιούργησε το φυλλάδιο 

«Κανόνες Λειτουργίας του Σχολείου» που κρατάτε στα χέρια σας. 

Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των μαθητών και γονέων–κηδεμόνων 

του σχολείου μας για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν. 

Τα θέματα που αναφερόμαστε είναι: τήρηση ωρολογίου 

προγράμματος, σχέσεις μεταξύ μαθητών, τήρηση απουσιών, 

ενημέρωση και δικαιολόγηση απουσιών, χαρακτηρισμός φοίτησης 

μαθητών, ενημέρωση γονέων, λειτουργία προγραμμάτων.  

Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι η ενημέρωση αυτή θα 

διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, θα 

εξασφαλίσει καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας για όλους: μαθητές, 

γονείς – κηδεμόνες, διδάσκοντες και διοίκηση του σχολείου.  

 

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων 

 του 6ου Γυμνασίου Νίκαιας 

   



Εισαγωγή 

Το σχολείο προσφέρει τόσο επιστημονικό όσο και παιδαγωγικό 

έργο, δηλαδή τόσο μάθηση όσο και αγωγή. Βασικό στοιχείο της 
εκπαίδευσης είναι ο σεβασμός και η προαγωγή της προσωπικότητας 

κάθε παιδιού και ταυτόχρονα η αγωγή στο σεβασμό και τη 

συνεργασία με τους άλλους. Το σχολείο  πρέπει να εξασφαλίζει 

προστασία, ασφάλεια και ανάπτυξη σε όλους/ες τους/τις 
μαθητές/τριες και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει όλοι μας να 

δεχτούμε και να ακολουθήσουμε ορισμένους κανόνες. Η τήρηση των 

κανόνων απαιτεί πειθαρχία, χρειάζεται επίπονη προσπάθεια και 

ταυτόχρονα αποτελεί αναγκαιότητα για μια δημοκρατική κοινωνία 
αλλά και προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και 

συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 

•Το Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου είναι το ακόλουθο: 

1η ώρα 08:10-08:55 

2η ώρα 08:55-09:40 

3η ώρα 09:50-10:35 

4η ώρα 10:45-11:25 

5η ώρα 11:35-12:15 

6η ώρα 12:25-13:05 

7η ώρα 13:05-13:45 

 

•Η πρωινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο γίνεται μέχρι 

08:05π.μ. πριν το χτύπημα του κουδουνιού. 

•Το κουδούνι χτυπά 08:10π.μ., ακολουθεί πρωινή προσευχή 

και οι μαθητές προσέρχονται στις τάξεις.  

•Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών /τριών γίνεται μόνο από 

την κεντρική πόρτα επί της οδού Φαναριωτών ή Μαντούβαλου. 

Μετά την είσοδο του καθηγητή κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στην 
τάξη και επιβαρύνεται με απουσία. Μετά την έναρξη του μαθήματος 

είναι δυνατόν ο/η μαθητής/-τρια να προσέλθει στην αίθουσα, χωρίς 

απουσία, (αν η καθυστέρηση αφορά σε λιγότερο από 10΄) μόνο με 

ειδικό σημείωμα της Διευθύντριας.   
•Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είσοδος ή έξοδος 

μαθητών/τριών, από την αίθουσα διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο για 

σοβαρούς λόγους. 

•Στην περίπτωση που χρειαστεί να φύγει ο/η μαθητής/-τρια 

πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου για κάποιες ώρες πρέπει πάντα 

να υπάρχει ενημέρωση του σχολείου και η συγκατάθεση του 

κηδεμόνα. 



•Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν 

επιτρέπεται Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει 
δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Μαθητής που δεν γίνεται 

δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο 

του Διευθυντή.  

•Εφόσον για κάποιο λόγο έχει προγραμματιστεί το σχολείο να 

σχολάσει νωρίτερα, οι μαθητές θα ειδοποιούνται από την 

προηγούμενη μέρα με ανακοίνωση γραπτή ή προφορική. Ωστόσο 

δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που ολόκληρο το σχολείο ή κάποιο 

τμήμα χρειάζεται να σχολάσει εκτάκτως νωρίτερα (π.χ. απουσία 

καθηγητή), χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί οι μαθητές. Για τις 
περιπτώσεις αυτές, οι κηδεμόνες δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι την 

αποχώρηση των παιδιών τους από το σχολείο με υπεύθυνη δήλωσή 

τους προς τη διεύθυνση του σχολείου.  

•Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του 

προαυλίου παραμένουν κλειστές (2368/Γ2/9-1-07 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. Οι μαθητές δε φεύγουν από το σχολείο, χωρίς την άδεια 
του γονέα και της διεύθυνσης. 

 

Συμπεριφορά μαθητών/τριών 

•Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν καθαρούς όλους 

τους χώρους του σχολείου, να μην πετούν σκουπίδια, να μη 

γράφουν στους τοίχους, τα θρανία ή τις καρέκλες και να μη 

φθείρουν τη σχολική περιουσία με πράξεις ή παραλείψεις. 

Οποιαδήποτε φθορά τιμωρείται πειθαρχικά. Τα έξοδα βαρύνουν τον 
υπεύθυνο της φθοράς ή το σύνολο των μαθητών που χρησιμοποιούν 

τον χώρο, σε περίπτωση που δε βρεθεί υπεύθυνος. 

•Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών μέσα και γύρω από το 

σχολείο πρέπει να είναι κόσμια και αξιοπρεπής. Μαθητές/τριες που 
θα προκαλούν με τη συμπεριφορά τους θα τιμωρούνται. 

•Η εμφάνιση των μαθητών/τριων πρέπει να είναι απλή και 

όπως αρμόζει στο χώρο του σχολείου. Καλό είναι οι μαθητές/τριες να 

αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο ακριβά κοσμήματα, ρολόγια, 
στυλό και άλλα είδη αξίας, καθώς και  μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε 

περίπτωση απώλειας, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη. 

•Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους 

κινητά τηλέφωνα, εντός του σχολικού χώρου. Η ανάγκη για 
επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που 

διαθέτει το σχολείο, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 

με τηλεκάρτα για το καρτοτηλέφωνο του σχολείου Στην εξαιρετική 

περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο 
υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του 

σχολικού χώρου, να το έχει απενεργοποιημένο και μέσα στη τσάντα 



του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο 

παιδαγωγικού ή και πειθαρχικού ελέγχου. 

•Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα μέσα στο χώρο του 

σχολείου και γύρω από αυτόν. 

•Στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται και η χρήση 

ραδιοφώνου, c.d. player, camera κ.τ.λ. από τους μαθητές. 
•Οι μαθητές/τριες φροντίζουν ιδιαίτερα να διατηρούν καθαρές 

τις τουαλέτες και τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, 

τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής. 

 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών 

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να διαπνέονται από 

πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού και αγάπης.  

Οι μαθητές/τριες πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των 

συμμαθητών τους για μάθηση. Στην περίπτωση που η συμπεριφορά 
ενός/μιας μαθητή/τριας δυσχεραίνει τη διδακτική διαδικασία, 

τιμωρείται. 

Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες 

προς άλλους μαθητές/τριες, η χειροδικία, η χρήση λεξιλογίου που 
προσβάλλει τον άλλον αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου 

και τιμωρείται.  

Όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές 

τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.  

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών - τήρηση απουσιών 

•Η φοίτηση των μαθητών/τριων στο Γυμνάσιο είναι 

υποχρεωτική. Οι κηδεμόνες ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την 
τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Γι’ αυτό τον λόγο 

χρειάζεται να βρίσκονται σε επικοινωνία με το σχολείο και να 

λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και των οδηγιών του 

σχολείου. 
Η φοίτηση των μαθητών/τριων, χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ελλιπής 

και ανεπαρκής. 

Α΄ ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΗΣ (Ουδεμία συνέπεια) 

α. Αν οι απουσίες είναι από 0 μέχρι και 64 (ουδεμία συνέπεια) 
β. Αν οι απουσίες είναι από 65 μέχρι και 114 ουδεμία συνέπεια, 

εφόσον δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 64, (δηλ. αν 

δικαιολογηθούν μέχρι 50 απουσίες από γιατρό ή κηδεμόνα). 

γ. Αν οι απουσίες είναι από 115 μέχρι και 164 ουδεμία συνέπεια, 

εφόσον δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 64 (από κηδεμόνα μέχρι 50 
και οι λοιπές από γιατρό), ο Γεν. Μέσος όρος της προφορικής 

βαθμολογίας είναι πάνω από 15, η διαγωγή κοσμιοτάτη και εγκρίνει 

ο σύλλογος των διδασκόντων). 

Β΄ ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΠΗΣ (Παραπέμπεται τον Σεπτέμβριο) 



α. Αν οι απουσίες είναι από 115 μέχρι και 164, εφόσον  

δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 64 (από κηδεμόνα μέχρι 50 και οι 

λοιπές από γιατρό) 
β. Αν οι απουσίες είναι από 164 μέχρι και 214 εφόσον 

δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 64 (από κηδεμόνα μέχρι 50 και οι 

λοιπές από γιατρό), ο Γεν. Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας 

είναι πάνω από 15, η διαγωγή κοσμιοτάτη. 
Γ΄ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Απορρίπτεται) 

α. Αν οι απουσίες είναι περισσότερες από 64 αδικαιολόγητες, ο/η 

μαθητής/τρια απορρίπτεται, εφόσον δεν εμπίπτει σε καμία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις. Οι μαθητές /τριες των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη 

φοίτησή τους στην ίδια τάξη.  

Ενημέρωση και δικαιολόγηση απουσιών 

•Όταν ένας/μια μαθητής/τρια έχει συμπληρώσει τριάντα (30) 

απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ο κηδεμόνας 

ενημερώνεται με ταχυδρομική επιστολή από τον/την υπεύθυνο/η, 

για την παρακολούθηση των απουσιών, καθηγητή/τρια κάθε μήνα.  
•Οι κηδεμόνες δικαιολογούν απουσίες ολόκληρης ημέρας έως 

και 2 ημέρες συνεχόμενες με υπεύθυνη δήλωση και για πάνω από 2 

ημέρες με δικαιολογητικό ιατρού και εντός 10 εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία που επιστρέφει ο μαθητής στο σχολείο.  
•Οι κηδεμόνες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν παραπάνω από 

10 ημέρες απουσιών στο σύνολο. Πέραν αυτού και για 1 ημέρα 

απουσία απαιτείται βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου. 

•Οι απουσίες 1ης και τελευταίας ώρας δεν δικαιολογούνται 

όπως και οι μεμονωμένες ενδιάμεσων ωρών, οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί χωρίς ενημέρωση από κηδεμόνα, κατάσταση που 

επισύρει και ποινή. 

Από τις απουσίες που αφορούν μέρος του ημερησίου 
προγράμματος του σχολείου μεμονωμένες ή συνεχείς, μπορούν να 

δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια της 

Διευθύντριας: α) όσες αφορούν περιπτώσεις συμμετοχής σε σχολικές 

δραστηριότητες, εράνους κλπ. και β) όσες είναι εν γνώσει του 
κηδεμόνα και μόνο, μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια για το 

λόγο της απουσίας.  

•Η απουσία που γίνεται σε ενδιάμεση ώρα, αδικαιολόγητα, έχει 

επιπτώσεις στο μαθητή. Ο μαθητής που θέλει να απουσιάσει σε 
ενδιάμεση ώρα θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τον καθηγητή του 

μαθήματος, την Διευθύντρια του σχολείου ή τον Υποδιευθυντή, 

εφόσον απουσιάζει.  

•Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι 

αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή. Αν η 

αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα που η τάξη γράφει διαγώνισμα ή 

τεστ, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.  



•Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν από σχολικό περίπατο ή 

από διδακτική επίσκεψη επιβαρύνονται με απουσίες ισάριθμες με τις 
διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Εάν κατά τον 

περίπατο - επίσκεψη χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, οι κηδεμόνες 

δηλώνουν υπεύθυνα αν συμφωνούν ή όχι για τη συμμετοχή του 

μαθητή. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται οι 

απουσίες. 
•Οι απουσίες από σχολικές εορτές υπολογίζονται. 

Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις στο Αμφιθέατρο 

(ομιλίες, γιορτές) παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία. 

•Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο 

μάθημα της Γυμναστικής φορώντας την αθλητική τους ενδυμασία 

(φόρμες γυμναστικής).  

Οι μαθητές που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής 

χωρίς φόρμες παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία. Ημερήσιες 
απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται μόνο από τον υπεύθυνο 

Γυμναστή ή το  Διευθυντή και μόνο για σοβαρούς λόγους.  

•Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν 

στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις 
τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να 

παραμένουν στις τάξεις τους.  

 

Ενημέρωση και συνεργασία γονέων κηδεμόνων 
 

•Οι κηδεμόνες δικαιούνται ενημέρωση για το παιδί τους και 

οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να 

επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού τους και να 

βρίσκονται σε συνεργασία με το σχολείο. 
•Υποχρέωση των γονέων και των κηδεμόνων είναι να 

προσέρχονται τακτικά στο σχολείο και να ενημερώνονται για την 

επίδοση, το ήθος και τις απουσίες των μαθητών (τουλάχιστον μια 

φορά τον μήνα). Ημέρες και ώρες για συνάντηση με τους 
διδάσκοντες θα σας κοινοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση του 

προγράμματος 

•Ο Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί το συλλογικό 

όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με τη συνεργασία 
του οποίου εξασφαλίζεται η προαγωγή του σχολικού έργου. Το 

εκπαιδευτικό έργο είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των διδασκόντων, 

όμως η παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου, οι ενδοσχολικές και 

εξωσχολικές εκδηλώσεις και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο 
ευεργετείται από τη συνδρομή του κάθε γονέα και του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων. 

Ποινές - Χαρακτηρισμός διαγωγής μαθητών 

Οι ποινές που επιβάλλονται στο σχολείο στόχο έχουν να 

εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου αφενός και 



αφετέρου αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών/τριών, σε 

καμία περίπτωση πάντως δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα. Η ποινή 

αφορά στην πράξη και όχι στην προσωπικότητα του μαθητή. 
•Η ποινή σχετίζεται με την πράξη και μπορεί να είναι: 

Α. Παρατήρηση. 

Β. Επίπληξη. 

Γ. Ωριαία αποβολή από το μάθημα. 
Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις μέρες. 

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε μέρες. 

ΣΤ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Η παρατήρηση δεν καταχωρείται στα βιβλία του σχολείου και 
αποσκοπεί στην προειδοποίηση του/της μαθητή/τριας. 

Οι κυρώσεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ  καταχωρούνται στα βιβλία του 

σχολείου. 

Οι κυρώσεις Α, Β, Γ επιβάλλονται από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια. 

Οι κυρώσεις Α, Β, Γ, Δ επιβάλλονται από την Διευθύντρια ή τον 

Υποδιευθυντή. 

Οι κυρώσεις Α, Ε επιβάλλονται από το Σύλλογο Διδασκόντων. 
Οι αποβολές λαμβάνονται υπ΄ όψιν στον τέλος της σχολικής χρονιάς 

για το χαρακτηρισμό της διαγωγής.  

Ο/Η μαθητής/τρια που συγκεντρώνει 4 ωριαίες αποβολές από 

διαφορετικούς καθηγητές αποβάλλεται για μια μέρα. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας - 
κηδεμόνας τηλεφωνικά. 

Προγράμματα 

Για να είναι ένα σχολείο ανοιχτό και δημοκρατικό και να 
επιτύχει την αποστολή του, χρειάζεται να στηρίξει τους/τις 

μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους, να ευαισθητοποιήσει τους 

μαθητές σε θέματα πολιτισμού και παιδείας και να αποτελεί ένα 

ευχάριστο πόλο έλξης για τους μαθητές/τριες.  
Στο σχολείο μας λειτουργεί πρόγραμμα σίτισης. Η συμμετοχή 

των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα σίτισης γίνεται με έγκριση του 

κηδεμόνα. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα δοθεί γραπτή 

ενημέρωση.   
Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία (σε καλή 

κατάσταση) και τα δίνουμε όπου υπάρχει ανάγκη. Ο Σύλλογος 

Γονέων και οι μαθητές με πλήρη διακριτικότητα και εχεμύθεια 

συνδράμουν σε αυτό.  
Στο σχολείο λειτουργεί θεατρική ομάδα, ομάδα χορού και 

ομάδα αυτογνωσίας. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν μετά το πέρας το 

μαθημάτων. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα 

γίνεται με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα και δίνεται σχετική 

ενημέρωση για τις ημέρες και ώρες. 


