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Ε Ι  Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο    Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 

     Το ςχολείο αποτελεί ζνα οργανωμζνο ςφνολο, μια μικρι κοινωνία, που ζχει οριςμζνουσ 

ςτόχουσ και κανόνεσ. 

     Σκοπόσ του ςχολείου δεν είναι μόνο να μεταδϊςει χριςιμεσ γνϊςεισ, αλλά να διευρφνει 

ορίηοντεσ, να ςφυρθλατιςει δθμοκρατικι ςυνείδθςθ και να διαμορφϊςει ςτο/θ 

μακθτι/τρια θκικό χαρακτιρα, ϊςτε να γίνει υπεφκυνοσ πολίτθσ, δθμιουργικόσ και 

χριςιμοσ άνκρωποσ ςτον εαυτό του, ςτθν οικογζνειά του και ςτθν κοινωνία. 

Για να μπορζςει το ςχολείο να λειτουργιςει ομαλά και να εκπλθρϊςει το ζργο του, είναι 

απαραίτθτο οι μακθτζσ/τριεσ να γνωρίηουν τα κακικοντα, τισ υποχρεϊςεισ τουσ αλλά και 

τα δικαιϊματά τουσ. Αντίςτοιχα υπάρχουν κακικοντα και για τουσ εκπαιδευτικοφσ του 

ςχολείου που περιλαμβάνονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 

     Ο κανονιςμόσ αυτόσ, που περιλαμβάνει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ που 

οφείλουν να τθροφν οι μακθτζσ/τριεσ, δεν ζγινε για να περιορίςει, αλλά να προςτατεφςει 

τθν ελευκερία τουσ. Ζγινε για να βοθκιςει να πραγματοποιθκοφν οι ςκοποί του ςχολείου 

ςε ζνα ομαλό και δθμιουργικό κλίμα. Για το λόγο αυτό ςυηθτικθκε ςε ςυνεδρίαςθ, πριν 

τθν οριςτικοποίθςι του, με τα μζλθ του Προεδρείου του Δεκαπενταμελοφσ Μακθτικοφ 

Συμβουλίου και το Σφλλογο Διδαςκόντων και  Διδαςκουςϊν του ςχολείου και ζχει γίνει 

αποδεκτόσ. 

 
 
    Ο Διευκυντισ                                                                        Οι Εκπαιδευτικοί του ςχολείου 
 
  Μίχασ Παναγιϊτθσ 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    1ο 
 

Θ Ε Μ Α Σ Α   Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α  
 

1.1    Διδακτικζσ Ώρεσ 
 

 1θ    8.15- 9.00 

 2θ    9.05-10.50 

 3θ   10.00-10.45 

 4θ    10.55-11.40 

 5θ   11.50-12.30 

 6θ   12.35-13.15 

 7θ   13.20-13.50 

1.2  Πρωινι προςζλευςθ 
 

Όλοι οι μακθτζσ/τριεσ και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζχουν μάκθμα τθν 
πρϊτθ ϊρα, πρζπει να προςζρχονται ςτο ςχολείο 10 λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ 1θσ 
διδακτικισ ϊρασ και να παρευρίςκονται ςτθν πρωινι ςυγκζντρωςθ και προςευχι 
του ςχολείου ςτισ 08.15 π.μ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρωινισ προςζλευςθσ και για λόγουσ αςφάλειασ οι 
μακθτζσ/τριεσ απαγορεφεται να μζνουν ςυγκεντρωμζνοι ζξω από τθν είςοδο του 
ςχολείου.  

Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ οι πόρτεσ του προαυλίου κλείνουν και θ 
ζξοδοσ των μακθτϊν απαγορεφεται αυςτθρά.  

Σε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ μακθτϊν, για να μθ 
διαταράςςεται θ διδαςκαλία αλλά και για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ, οι 
μακθτζσ/τριεσ δεν γίνονται δεκτοί ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και προςζρχονται 
κανονικά τθν 2θ διδακτικι ϊρα. Όςοι μακθτζσ/τριεσ δεν γίνονται δεκτοί από τον 
κακθγθτι τθσ πρϊτθσ ϊρασ, χρεϊνονται με αδικαιολόγθτθ απουςία. Αν θ 
κακυςτζρθςθ όμωσ οφείλεται ςε λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνονται, 
οφείλουν να απευκφνονται ςτον Διευκυντι που κα κρίνει αν κα ειςζλκουν ςτθν 
τάξθ.  

Σε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ εκπαιδευτικϊν, ενθμερϊνεται 
ο Διευκυντισ.   

 

1.3 Παραμονι ςτο ςχολικό χώρο 
 

Οποιοςδιποτε δεν ανικει ςτθ ςχολικι κοινότθτα του Γυμναςίου δεν ζχει 
δικαίωμα ειςόδου και παραμονισ ςτο χϊρο του ςχολείου. Οι επιςκζπτεσ (γονείσ, 
προμθκευτζσ κτλ) πρζπει να απευκφνονται αποκλειςτικά ςτον ςχολικό φφλακα ι 
ςτον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό.  

Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν/τριϊν ςτο χϊρο του γραφείου 
των εκπαιδευτικϊν χωρίσ πρόςκλθςθ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν.  

Στο διάλειμμα όλοι οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να βγαίνουν ςτθν αυλι του 
ςχολείου. Οι αίκουςεσ κλειδϊνουν με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν και θ παραμονι 
των μακθτϊν/τριϊν ςτισ τάξεισ δικαιολογείται μόνο όταν είναι αςκενείσ και πάρουν 
άδεια από τον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό. 
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1.4  Απουςία εκπαιδευτικό – κενό 
 

Όταν ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ δε γίνεται μάκθμα ςε κάποιο τμιμα λόγω τθσ 
απουςίασ του εκπαιδευτικοφ ι για άλλο λόγο, οι μακθτζσ/τριεσ δεν πρζπει να 
ενοχλοφν τουσ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ  που διδάςκουν    . 
Ο/Η  πρόεδροσ του τμιματοσ απευκφνεται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου. 

 

1.5  Ζντυπα – διαφθμίςεισ 
 

Απαγορεφεται θ κυκλοφορία εντφπων ςτο χϊρο του ςχολείου εκτόσ των 
εγκεκριμζνων από το Υπουργείο Παιδείασ, όπωσ και θ εμπορία και διαφιμιςθ 
οποιουδιποτε προϊόντοσ. Για τθν ανάρτθςθ αφιςϊν ι άλλου υλικοφ ςτουσ χϊρουσ 
του ςχολείου, οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να απευκφνονται ςτο ςφλλογο των 
εκπαιδευτικϊν και ςτον Διευκυντι. 

 

1.6  Αποχώρθςθ 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ δεν αποχωροφν εκτάκτωσ χωρίσ άδεια του Διευκυντι και 
ενθμζρωςθ των γονζων.  

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   2ο 

 
 

 ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 
ΕΝΣΟ ΚΑΙ ΕΚΣΟ ΧΟΛΕΙΟΤ 

  
                        Οι   μακθτζσ/τριεσ  : 
 

 Ζρχονται  ςτο ςχολείο περιποιθμζνοι/εσ  και κακαροί/εσ. 
 Οφείλουν να φζρονται πάντα  με ευγζνεια και ςεβαςμό , τόςο ςτο     

ςχολείο όςο και ζξω από αυτό. 
 Συμμετζχουν  ενεργά ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου (εκδρομζσ, μακθτικζσ 

παρελάςεισ, ςχολικζσ γιορτζσ κλπ) και γενικά ςε κάκε δραςτθριότθτα του 
Σχολείου. 

 Για οποιοδιποτε πρόβλθμα που δεν μποροφν  να αντιμετωπίςουν 
καταφεφγουν ςτον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό, ςτον υπεφκυνο τμιματοσ 
εκπαιδευτικό ι τζλοσ ςτον Διευκυντι 

 

 

2.1  υμπεριφορά ςτθν τάξθ 
 

 Με το χτφπθμα του κουδουνιοφ οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να προςζρχονται 
ζγκαιρα ςτο χϊρο ζξω από τισ αίκουςζσ τουσ. Με τθν είςοδο του 
εκπαιδευτικοφ πρζπει να είναι ζτοιμοι για τθν ζναρξθ του μακιματοσ. 

 Το μάκθμα τελειϊνει με το χτφπθμα του κουδουνιοφ αλλά δεν αποχωρεί 
κανζνασ πριν δϊςει τθν άδεια ο εκπαιδευτικόσ. 

 Οι επιμελθτζσ/τριεσ τθροφν τα κακικοντά τουσ. 
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 Δεν επιτρζπεται φαγθτό ι ρόφθμα ςτθν τάξθ. 

 Η κακαριότθτα τθσ τάξθσ είναι ευκφνθ όλων. 
 Η παρακολοφκθςθ του μακιματοσ γίνεται χωρίσ παρενόχλθςθ.   
 Πρζπει να υπάρχει κλίμα ςυνεργαςίασ  κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. 
 Όλοι/εσ εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ με ιρεμο και αξιοπρεπι τρόπο. 

 Όλοι/εσ δείχνουν ενδιαφζρον για τθν επίλυςθ των όποιων προβλθμάτων 
δθμιουργοφνται ςτθν τάξθ. 

 Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ςειςμοφ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ ακολουκοφμε τισ 
οδθγίεσ που υπάρχουν ςτθν τάξθ. 

 Για να μιλιςει κάποιοσ μακθτισ/τρια ςτθν τάξθ, ςθκϊνει το χζρι και 
περιμζνει να του δοκεί ο λόγοσ. 

 Σοβαρότατα παραπτϊματα αποτελοφν θ  αυκαίρετθ απουςία από το 
μάκθμα, χωρίσ τθν άδεια τθσ Διεφκυνςθσ και θ αναιδισ και προκλθτικι 
ςυμπεριφορά προσ εκπαιδευτικό  και προσ μζλοσ του προςωπικοφ του 
ςχολείου.  

 Για το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να φοροφν 
ακλθτικι φόρμα και παποφτςια.   

 
 

2.2   υμπεριφορά προσ τουσ ςυμμακθτζσ/τριεσ 
 

                           Οι μακθτζσ/τριεσ : 
 

 Μιλοφν και ςυμπεριφζρονται με ςεβαςμό και ευγζνεια προσ όλουσ/εσ. 
 Σζβονται τθ γνϊμθ και τθν προςωπικότθτα των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ. 

 Η χωρίσ άδεια χριςθ ι φκορά προςωπικϊν αντικειμζνων των 
ςυμμακθτϊν/τριϊν     τουσ είναι ςοβαρό παράπτωμα ακόμα και αν γίνονται 
ωσ παιχνίδι. 

 Καταδικάηουν τθν άςκθςθ κάκε μορφισ βίασ, λεκτικισ ,ςωματικισ ι 
εκφοβιςμό κάκε είδουσ. 

 Οι φραςτικζσ προςβολζσ, οι κοροϊδίεσ ,τα υποτιμθτικά ςχόλια για τθ φυλι, 
τθν καταγωγι, τθν οικογζνεια, το ντφςιμο και τθν απομόνωςθ των 
ςυμμακθτϊν/τριϊν ι παρακίνθςθ τρίτων για τθν απομόνωςι τουσ είναι 
πράξεισ απαράδεκτεσ. 

 Δεν χειρονομοφν οφτε  χειροδικοφν κατά των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ. 
 
 

2.3  υμπεριφορά ςτουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ του ςχολείου 
 
                     Οι μακθτζσ/τριεσ : 
 

 Όταν κυκλοφοροφν εκτόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ για οποιονδιποτε λόγο 
κατά τισ ϊρεσ των μακθμάτων, δεν κάνουν φαςαρία. 

 Οφείλουν να διατθροφν τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (διαδρόμουσ, 
τουαλζτεσ, αυλι κλπ.) ευπρεπείσ και κακαροφσ. 

 Στα εργαςτιρια και ςτουσ χϊρουσ άκλθςθσ οφείλουν να εφαρμόηουν τουσ 
κανόνεσ που ζχουν κζςει οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν το αντίςτοιχο 
μάκθμα. 

 Δεν καταςτρζφουν το ςχολείο και τον εξοπλιςμό του. Σε περίπτωςθ 
πρόκλθςθσ ηθμιάσ είναι υποχρεωμζνοι/εσ  να τθν αποκαταςτιςουν αμζςωσ. 
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2.4  Τγιεινι και Αςφάλεια των μακθτών/τριών 
 

            Οι μακθτζσ/τριεσ δεν επιτρζπεται :   
 
 Να  καπνίηουν ςτο χώρο του  ςχολείου. 
 Να  φζρνουν ςτο ςχολείο το κινθτό τουσ τθλζφωνο.  Απαγορεφεται – με 

βάςθ εγκφκλιο του Υπουργείου Παιδείασ –  θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων 
από τουσ μακθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο. 
Εάν κάποιοσ/α  ζχει μαηί του κινθτό τθλζφωνο το παραδίδει ςτο Διευκυντι 
με τθν ζναρξθ του μακιματοσ. 

 Η χριςθ οποιαςδιποτε άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ ιχου ι εικόνασ κατά 
τθ διάρκεια του μακιματοσ και γενικά ςτο χϊρο του Σχολείου. 

 Η κατοχι ςτο ςχολείο οποιουδιποτε επικίνδυνου οργάνου ι 
απαγορευμζνθσ ουςίασ . 

 Η ρίψθ απορριμμάτων εκτόσ των ειδικϊν κάδων που βρίςκονται ςτο κτίριο 
και ςτο προαφλιο. 

 Η ζξοδοσ από το ςχολείο, ποτζ και για κανζνα λόγο, χωρίσ τθν άδεια του 
εφθμερεφοντα εκπαιδευτικοφ και του Διευκυντι μζχρι τθ λιξθ των 
μακθμάτων. 

 
 

  2.5   υμπεριφορά  ςτο μάκθμα 
 

                     Οι μακθτζσ/τριεσ : 
 

 Αν ζχουν  γυμναςτικι ι εργαςτθριακό μάκθμα περιμζνουν ςτο γυμναςτιριο 
ι ςτο αντίςτοιχο εργαςτιριο . 

 Φζρνουν  πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά τουσ ςτο μάκθμα.  
 Διαβάηουν  κακθμερινά ςτο ςπίτι και ζρχονται προετοιμαςμζνοι/εσ. 

 Είναι πεικαρχθμζνοι/εσ ςτθ τάξθ και παρακολουκοφν τον εκπαιδευτικό με 
προςοχι χωρίσ να ενοχλοφν τουσ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ. 

 Είναι ευγενικοί με όλουσ. 
 Δεν εγκαταλείπουν τθν διδαςκαλία παρά μόνο με άδεια του εκπαιδευτικό 

και του Διευκυντι. 
 Δεν διακόπτουν το μάκθμα χωρίσ τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ τουσ. 

Σθκϊνουν το χζρι τουσ και περιμζνουν  τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ τουσ 
για να μιλιςουν. 

 Όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι, ρωτοφν τον εκπαιδευτικό τουσ. Δεν ντρζπονται 
και δε φοβοφνται για το τι κα πουν οι ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ.    
 

2.6  Αντιγραφι – Λογοκλοπι 
 

Η ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν/τριϊν ςτθ διάρκεια γραπτισ 
εξζταςθσ και θ αντιγραφι από οποιοδιποτε βοικθμα, κεωροφνται ςοβαρά 
παραπτϊματα και τιμωροφνται αυςτθρά.  

Εξίςου ςοβαρό παράπτωμα αποτελεί και θ λογοκλοπι ι χριςθ ζργου  
ι μζρουσ του ζργου κάποιου άλλου χωρίσ να αναφζρεται θ πθγι των 
πλθροφοριϊν. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   3ο 

 

Κ Α Θ Θ Κ Ο Ν Σ Α 
 

3.1  Κακικοντα επιμελθτών/τριών 
 

Ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ τμιματοσ ορίηει δφο επιμελθτζσ/τριεσ ανά 
εβδομάδα με αλφαβθτικι ςειρά. Ο κατάλογοσ των επιμελθτϊν/τριων τοποκετείται 
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του τμιματοσ.    
Είναι υπεφκυνοι/εσ για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτθν αίκουςα του 

αντίςτοιχου τμιματοσ. Φροντίηουν για το κακάριςμα του πίνακα , για τον αεριςμό 
τθσ αίκουςασ ανοίγοντασ τα παράκυρα.   

 
 

3.2  Κακικοντα απουςιολόγων 
 

Οι απουςιολόγοι του τμιματοσ ορίηονται από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό 
κάκε τμιματοσ με βάςθ τθν βακμολογία τουσ κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου 
ςχολικοφ ζτουσ (ζνασ τακτικόσ και ζνασ αναπλθρωματικόσ).  

Ο απουςιολόγοσ φτιάχνει το διάγραμμα τθσ αίκουςασ με τισ ςυγκεκριμζνεσ 
κζςεισ των μακθτϊν/τριϊν. Αλλαγι κζςθσ μακθτι γίνεται μόνο από τον υπεφκυνο 
εκπαιδευτικό κάκε τάξθσ.   

Στθν αρχι κάκε διδακτικισ ϊρασ ο απουςιολόγοσ καταχωρεί τισ απουςίεσ 
ςτουσ απόντεσ ςυμμακθτζσ/τριεσ και ηθτά από τον εκπαιδευτικό κάκε διδακτικισ 
ϊρασ να ελζγξει και να  υπογράψει το απουςιολόγιο. Μετά τθ λιξθ του ωραρίου το 
παραδίδει για φφλαξθ ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου.  

Κατά τθ διάρκεια του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου είναι υπεφκυνοσ 
για τθ φφλαξθ και τθ διατιρθςθ ςε άριςτθ κατάςταςθ του απουςιολογίου.  

Ο απουςιολόγοσ ελζγχεται από τον εκπαιδευτικό του μακιματοσ , τον 
υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ και το Διευκυντι. 

 
 
 

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο   4ο 

 
 

 Χ Ο Λ Ι Κ Θ  Η Ω Θ -  Ε Κ Δ Θ Λ Ω  Ε Ι  
 

4.1  Εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςχολικι ηωι 
  

Το ςχολείο κεωρεί τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτισ ςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ (παρελάςεισ, ςχολικοί εορταςμοί, περίπατοι, εκδρομζσ) ωσ 
υποχρζωςι τουσ. Οι ςυνκικεσ πρζπει να είναι τζτοιεσ ϊςτε ο μακθτισ/τρια να 
χαίρεται και να κεωρεί τιμι του τθ ςυμμετοχι ς’ αυτζσ.  

Τόςο οι ενδοςχολικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ είναι οι ςχολικζσ, οι εκνικζσ και 
κρθςκευτικζσ γιορτζσ, όςο και οι άλλεσ καινοτόμεσ δράςεισ όπωσ θ περιβαλλοντικι 
εκπαίδευςθ, οι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ κλπ, πρζπει να γίνονται με 
πρωτοβουλίεσ και ιδζεσ των ιδίων των μακθτϊν/τριϊν.   
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         Οι μακθτικζσ κοινότθτεσ είναι ελεφκερεσ να οργανϊςουν εκδθλϊςεισ και να 
παίρνουν πρωτοβουλίεσ για κζματα που τουσ αφοροφν ςε ςυνεννόθςθ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ  τουσ. 

 
 

4.2   Δικαιώματα του μακθτι 
  
      Οι μακθτζσ/τριεσ  πρζπει : 
 

 Να αντιμετωπίηονται όλοι/εσ  με ςεβαςμό , χωρίσ διακρίςεισ. 

 Να ανακαλφπτουν και να αναπτφςςουν τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ τουσ με τθ βοικεια 
των εκπαιδευτικϊν τουσ. 

 Να αντιμετωπίηονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ με επιείκεια και κατανόθςθ. 

 Να ζχουν εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και επιπλζον 
βοικεια  αν τουσ χρειαςτεί. 

 
 

4.3   Παιδαγωγικά μζτρα και ενζργειεσ παιδαγωγικοφ χαρακτιρα. 
 

Σε περιπτϊςεισ μακθτϊν/τριϊν που δε βελτιϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ τα 
παιδαγωγικά μζτρα που προβλζπονται από τθ νομοκεςία είναι τα εξισ: 

1. Παρατιρθςθ 
2. Επίπλθξθ 
3. Ωριαία απομάκρυνςθ 
4. Αποβολι από τα μακιματα μιασ θμζρασ 
5. Αποβολι από τα μακιματα δφο θμερϊν 
6. Αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 

Τα τρία πρϊτα παιδαγωγικά μζτρα μποροφν να αξιοποιθκοφν από κάκε 
διδάςκοντα/ουςα και τα τζςςερα πρϊτα από τον  Διευκυντι  του Γυμναςίου. Ο 
Σφλλογοσ των  Διδαςκόντων και  Διδαςκουςϊν  του Γυμναςίου μπορεί να 
αξιοποιιςει όλα τα παραπάνω μζτρα.  
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  Ο Ρ Γ Α Ν Ω  Θ 
 
 

5.1   Διεφκυνςθ του ςχολείου 
 

Η ευκφνθ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου είναι να διδάξει ςτθν πράξθ τουσ 
δθμοκρατικοφσ κανόνεσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκπαιδευτικι νομοκεςία και τισ κρατοφςεσ απόψεισ τθσ 
ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ, εφαρμόηοντασ με δικαιοςφνθ και χωρίσ 
διακρίςεισ τα οποιαςδιποτε μορφισ κίνθτρα, κετικά ι αρνθτικά και οριοκετϊντασ 
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και αναγνϊριςθσ ρόλων.  

Το ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του ςυλλόγου γονζων 
για τθν προαγωγι του ςχολικοφ ζργου. Είναι προφανζσ όμωσ ότι το εκπαιδευτικό 
ζργο ανικει ςτθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν, του Συλλόγου των 
Διδαςκόντων και  Διδαςκουςϊν  και του Διευκυντι του ςχολείου. 
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5.2  Τπεφκυνοι Εκπαιδευτικοί 
 

Η γνϊςθ τθσ οικογενειακισ και τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ των 
μακθτϊν/τριϊν  του τμιματοσ των  είναι πολλαπλά χριςιμθ για να επιτελζςουν το 
ζργο τουσ. 

  
Συνεργάηονται με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ  ςτο τμιμα και τουσ 

ενθμερϊνουν για κζματα φοίτθςθσ και επίδοςθσ των μακθτϊν/τριϊν ι 
ενδεχόμενων ιδιαίτερων προβλθμάτων που επθρεάηουν τθ μακθςιακι τουσ 
δυνατότθτα και απαιτοφν ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ.  

Παρακολουκοφν τθ φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν του τμιματοσ, 
ενθμερϊνουν τουσ γονείσ .  

Συνεργάηονται με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ  ςτο τμιμα και τουσ προζδρουσ 
των μακθτικϊν ςυμβουλίων για οποιοδιποτε κζμα απαςχολεί το τμιμα και 
ειςθγοφνται ςτθ Διεφκυνςθ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ ι ηθτοφν τθ ςφγκλθςθ του 
Συμβουλίου Τμιματοσ. 

 

5.3  Εφθμερεφοντεσ Εκπαιδευτικοί 
 

Από τθν προςζλευςθ μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ οι μακθτζσ/τριεσ εκ του 
νόμου τελοφν υπό τθ διαρκι εποπτεία του ςχολείου. Κατά τθ διάρκεια των 
διδακτικϊν ωρϊν και εντόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 
εποπτείασ φζρουν οι διδάςκοντεσ/ουςεσ .  

Κατά τθ διάρκεια τθσ προςζλευςθσ, τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ, των 
διαλειμμάτων και τθσ αποχϊρθςθσ των μακθτϊν/τριϊν από το ςχολείο, κακϊσ και 
για τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν εκτόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, θ 
ευκφνθ εποπτείασ εκ του νόμου βαρφνει τουσ εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοφσ, 
ανάλογα με το χϊρο ευκφνθσ που τουσ ζχει ανατεκεί και επικουρικά τον Διευκυντι 
του ςχολείου.  

Για λόγουσ αςφάλειασ των μακθτϊν/τριϊν δεν επιτρζπονται τα ακλιματα 
και ιδιαίτερα το ποδόςφαιρο, χωρίσ τθν παρουςία του εκπαιδευτικοφ Φυςικισ 
Αγωγισ. 

 
 

5.4  Μακθτικζσ Κοινότθτεσ 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ οργανϊνονται ςε μακθτικζσ κοινότθτεσ. Σε κάκε μακθτικι 
κοινότθτα εκλζγεται 5μελζσ μακθτικό ςυμβοφλιο. Από το ςφνολο των 
μακθτϊν/τριϊν του ςχολείου  εκλζγεται 15μελζσ μακθτικό ςυμβοφλιο.  

Οι πρόεδροι των 5μελϊν ςυμβουλίων ωσ εκπρόςωποι των μακθτϊν/τριϊν 
ςυνεργάηονται με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ  και τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ 
για τθν προϊκθςθ αιτθμάτων ι τθν επίλυςθ προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν τα 
τμιματα.  

Ο πρόεδροσ του 15μελοφσ ςυμβουλίου ςυνεργάηεται με τουσ προζδρουσ 
των 5μελϊν ςυμβουλίων για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων ευρφτερου μακθτικοφ 
ενδιαφζροντοσ. Το 3μελζσ προεδρείο του 15μελοφσ ςυμμετζχει ςτο ςχολικό 
ςυμβοφλιο.  

Οι εκπρόςωποι των μακθτϊν/τριϊν ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ των 
αποφάςεων όλων των οργάνων διοίκθςθσ του ςχολείου και με τθ ςυνεργαςία τουσ 
οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ και τθ μεγιςτοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυμφζροντοσ των 
μακθτϊν/τριϊν.  
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Φ Ο Ι Σ Θ  Θ – Γ Ο Ν Ε Ι  
 

6.1  Φοίτθςθ 
 

Οι γονείσ ωσ κθδεμόνεσ είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
φοίτθςθσ, του ικουσ και τθσ ςχολικισ επίδοςθσ των μακθτϊν/τριϊν.   

Οι γονείσ δικαιοφνται να ζχουν πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για τουσ 
μακθτζσ/τριεσ, αλλά οφείλουν και οι ίδιοι να ενθμερϊνουν το ςχολείο για 
οποιοδιποτε ιατρικό πρόβλθμα ι για κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθ 
φοίτθςθ, τθν επίδοςθ ι τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο.  

Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν πρζπει να είναι τακτικι και θ 
παρακολοφκθςθ όλων των μακθμάτων ανελλιπισ.   

 

6.2  υνεργαςία με γονείσ-κθδεμόνεσ 
 

Ενθμερωτικζσ υναντιςεισ: Οι γονείσ ενθμερϊνονται από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ τακτικά ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Κάκε μζλοσ του 
διδακτικοφ προςωπικοφ ορίηει δυο  πρωινζσ ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δζχεται τουσ 
γονείσ.( Ώρεσ γονζων ) 

 
 

 

ΑΠΟΔΟΧΘ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
 

Ο παρϊν εςωτερικόσ κανονιςμόσ ςυντάχκθκε με ςτόχο να ρυκμίςει τισ 
ςυνκικεσ τθσ κακθμερινισ ςχολικισ ηωισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ τάξθ και θ 
ομαλότθτα, να διευκολφνεται το εκπαιδευτικό ζργο και να ενιςχφεται θ παρεχόμενθ 
παιδεία.  

Για τθν επιτυχι εφαρμογι του απαιτείται θ ςυναίνεςθ όλων των 
ςυντελεςτϊν τθσ ςχολικισ ηωισ και θ από μζρουσ τουσ ςυνειδθτι αποδοχι των 
κανόνων που περιλαμβάνει και θ πρόκυμθ βοφλθςθ να τουσ τθριςουν. 

 

 

 

 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    &  
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