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Μέζσ ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ θαη θαλφλσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Σρνιείνπ επηδηψθεηαη: 

 

 Η εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Η δηακφξθσζε πξνζσπηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππεχζπλα, ζέβνληαη ηηο ειεπζεξίεο 

ησλ άιισλ θαη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο. 

 Η ζεκειίσζε ελφο πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ απξφζθνπηε 

ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Η δηακφξθσζε θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο, αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Η δεκηνπξγία εχξπζκσλ, επράξηζησλ θαη απνδνηηθψλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο, κάζεζεο 

θαη εξγαζίαο. 

 Η πξναγσγή αηκφζθαηξαο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο. 

 Η δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα απνηξέπεη ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε 

βία . 

 Η θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο . 

 Η πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ. 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓIΑ 

 

Τν 12ν Γπκλάζην Παηξψλ αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ζηηο 

08.15 π.κ. θαη ζπκπιεξψλεη ηηο έμη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο 13.20 θαη ηηο επηά ψξεο ζηηο 

14.00 κ.κ.  

 

 

Α. ΠΡΟΔΛΔΤΗ 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζέιεπζεο θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, νη καζεηέο 

παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ νξηζκέλν γηα θάζε ηκήκα ρψξν ηνπ πξναπιίνπ  θαη 

εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ηεξψληαο ην πγεηνλνκηθφ 

πξσηφθνιιν (ρξήζε κάζθαο, απνζηάζεηο). 

 Με ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο νη πφξηεο ηνπ πξναπιίνπ θιείλνπλ θαη 

θαλείο καζεηήο δελ κπνξεί λα εμέιζεη. Όζνη πξνζέξρνληαη κε θαζπζηέξεζε, γηα λα κελ 

δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε ζηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία, παξνπζηάδνληαη πξψηα 

ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηξέρνπζαο δηδαθηηθήο ψξαο.  
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Β. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟΝ ΥΟΛΙΚΟ ΥΩΡΟ 

 

 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ακέζσο κφιηο ρηππήζεη ην 

θνπδνχλη. 

 Δθφζνλ εηζέιζεη ν δηδάζθσλ ζηελ αίζνπζα, δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε θαλέλαλ 

καζεηή. 

 Οη ζέζεηο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο. Αιιαγή ζέζεο δελ επηηξέπεηαη θαη γίλεηαη κφλν 

κεηά απφ ππφδεημε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή/ηξηαο. . 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαλέλαο καζεηήο, απφ ηνπο πξνζειζφληεο ζην 

ζρνιείν, δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ, θαθέ θαη αλαςπθηηθνχ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. 

 Άηνκα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή  θνηλφηεηα δελ έρνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ θαη 

παξακνλήο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη επηζθέπηεο (γνλείο, πξνκεζεπηέο θηι) πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε Γηεχζπλζε ή ζηνλ εθεκεξεχνληα θαζεγεηή. 

 

Γ.  ΑΠΟΥΩΡΗΗ 

 

 Όινη νη καζεηέο απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν κεηά  ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οη καζεηέο/ξηεο ζε θακία πεξίπησζε δελ θεχγνπλ απφ ην Σρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ρσξίο άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.  

 Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ 

(π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο γηα λα πξνζέιζεη ζην Σρνιείν θαη λα 

παξαιάβεη ην παηδί ηνπ.  

 Τέινο, εάλ είλαη αλάγθε γνλέαο/θεδεκφλαο, γηα εηδηθφ ιφγν λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ 

πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, επηβάιιεηαη λα ελεκεξψζεη ηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ.   

 

Γ. ΑΠΟΤΙΔ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

 Οη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην Σρνιείν γηα ηηο απνπζίεο ηνπο.  

 

Δ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ, ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ  

 

Η ελεκέξσζε καζεηψλ, γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γίλεηαη κέζσ:  

 Τεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σρνιείνπ, 

 Δλεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ή/θαη βεβαηψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

εθδξνκψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεακάησλ θ.ιπ. 

 Με ηειεθσληθή ελεκέξσζε, ζε πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ηνλ Σχιινγν 

δηδαζθφλησλ/νπζψλ εκέξεο θαη ψξεο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021-22, ζην πιαίζην ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ ιφγσ covid. 

 Μέζσ ηεο επίζθεςήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη΄ εμαίξεζε θαη  κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ  πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ. 
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Ο ζεβαζκφο ζε θαζεγεηέο θαη καζεηέο, ν δηάινγνο, ε αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απνηεινχλ αλαγθαίεο θαη ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα  απνθεχγνπλ ηηο δηελέμεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο  θαη λα ιχλνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ηνπο κε ηνλ δηάινγν σωπίρ να 

αζσημονούν, να βωμολοσούν θαη λα σειποδικούν. Απηνλφεην είλαη φηη νθείινπλ επίζεο λα 

ζέβνληαη θαη ηα πξνζσπηθά  αληηθείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ιεθηηθφο, ζσκαηηθφο θαη ςπρηθφο εθθνβηζκφο, θαζψο θαη γεληθά 

θαηλφκελα ζρνιηθήο βίαο, ζεσξνχληαη ζνβαξά παξαπηψκαηα πνπ δπλακηηίδνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ππφθεηληαη ζε παηδαγσγηθφ έιεγρν. Δπίζεο, ν επηειηζκφο ηεο 

αμηνπξέπεηαο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα (θηλεηά ηειέθσλα, δηαδίθηπν, κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο) ζεσξείηαη παξάπησκα θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά 

 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. Καινχληαη 

λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα βηβιία ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, ζην επνπηηθφ πιηθφ 

θαη ζηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζηα 

εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Τερλνινγίαο .  

 Οθείινπλ λα θξνληίδνπλ ηελ θαιαίζζεηε εκθάληζε ησλ αηζνπζψλ,  δελ επηηξέπεηαη λα  

γξάθνπλ ζε ζξαλία θαη ηνίρνπο θαη λα θέξλνπλ ζηηο αίζνπζεο θαγεηά ή αλαςπθηηθά. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, καζεηήο πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σρνιείνπ, 

ειέγρεηαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ 

θεδεκφλα ηνπ. 

 

ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/ξηεο νθείινπλ λα βγαίλνπλ ζηνλ αχιεην 

ρψξν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ζηνπο δηαδξφκνπο θαη λα κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ. 

 Με ηελ νινθιήξσζε θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμέξρεηαη ηειεπηαίνο/α, 

αθνχ θιεηδψζεη ηελ αίζνπζα.  

 Σε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδνληαη απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ νη πιένλ 

θαηάιιεινη ρψξνη γηα ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ/ξηψλ. 

 Τν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ, αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ρξφλνο 

ηθαλνπνίεζεο ζσκαηηθψλ αλαγθψλ (θαγεηφ, λεξφ, ηνπαιέηα). Οη καζεηέο/ξηεο 

αιιεινεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία 

αληηκεησπίδνπλ, απεπζχλνληαη ζηνλ εθεκεξεχνληα εθπαηδεπηηθφ πνπ βξίζθεηαη εθεί. 
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Ιδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ  θαζαξηφηεηα θαη ηελ εππξεπή 

εκθάληζε ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ.  Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο 

ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 Ο Γηεπζπληήο  αζθεί ην πνιχπινθν δηνηθεηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Υπνδηεπζπληέο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο καζεηέο, ηνλ 

Σχιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, φπσο επίζεο κε ηνλ Γήκν, ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή, ηνπο 

Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, ηνπο εηδηθνχο θνξείο,  θαζψο  θαη κε  φινπο ηνπο  ηεξαξρηθνχο  

πξντζηακέλνπο. 

 Δπηθνηλσλεί  θαζεκεξηλά κε ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο  

γνλείο  θαη  ηα  άιια  κέιε  ηεο  ζρνιηθήο  θνηλφηεηαο  δείρλνληαο ελδηαθέξνλ  θαη  

θξνληίδα  γη΄ απηνχο.  Δμππαθνχεηαη φηη ε επηθνηλσλία απηή είλαη ακθίδξνκε. 

 Δίλαη  πξφζπκνο  ηφζν λα  δηαρεηξηζηεί  φζν θαη  λα επηιχζεη ηα  αλαθχπηνληα  

πξνβιήκαηα  ησλ  καζεηψλ  θαη  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ.                                                                                                             

 Οθείιεη  λα  δεκηνπξγεί  ηηο  θαηάιιειεο  ζπλζήθεο,  ψζηε  λα  αζθεί ν θαζέλαο ζσζηά  

ην  ξφιν ηνπ,  απνθεχγνληαο  απηαξρηθέο  ζπκπεξηθνξέο  θαη ραξαθηεξηζκνχο  

απαμησηηθνχο  θαη πξνζβιεηηθνχο  πξνο  ηνπο καζεηέο. 

 Ο Γηεπζπληήο έρεη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο γνλείο επηδηψθνληαο ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα.  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 

 

Ο ξφινο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη θαζνξηζηηθφο. Με ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ην ήζνο ηνπο δηδάζθνπλ θαη ζπγρξφλσο δηαπαηδαγσγνχλ.  

Δπνκέλσο,  νη  εθπαηδεπηηθνί: 

 

 Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε επγέλεηα, θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ 

 πξνζσπηθφηεηα ηνπο. 

 Σπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο 

αηζζήκαηα αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο λα απεπζχλνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα βνήζεηα φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηπρφλ πξφβιεκα.  

 Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε δεκνθξαηηθφ πλεχκα 

 Έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο, απνθεχγνληαο εθθξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ηνπο ζίγνπλ.  

 Δλζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα θαη 

πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απηψλ. 
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 Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηνπο θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο (ζπλέπεηα ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε, ππεχζπλε 

εθηέιεζε ησλ  εθεκεξηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηε Γηεχζπλζε) 

θαη γεληθά λα έρνπλ κηα εππξεπή παξνπζία ζην ζρνιείν. 

 Υπνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά απηψλ, ζε 

θαζνξηζκέλεο ψξεο θαη εκέξεο, αιιά θαη εθηάθησο, αλ παξαζηεί αλάγθε. 

 Οθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ηεξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, λα ζέβνληαη ηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνλ Γηεπζπληή αιιά θαη ηνπο 

ππνδηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο, ηνπο ζρνιηθνχο θαη 

εηδηθνχο ζπκβνχινπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 

Καηαιήγνληαο επνκέλσο, ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνυπνζέηεη: 

 

 ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή 

 εηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, ελδηαθέξνλ, δηθαηνζχλε θαη αγάπε γηα ην καζεηή. 

 εμαζθάιηζε ηεο πεηζαξρίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, κε 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθφ ήζνο, ζεβαζκφ 

ζην εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηε ζρνιηθή 

πεξηνπζία, θαζψο θαη ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνο βίαο, ιεθηηθήο, 

ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο ή άιιεο κνξθήο. 

Οη καζεηέο : 

 Απνδίδνπλ ζεβαζκφ, κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο.  

 Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο θαζεγεηέο/ηξηεο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ θαη δεηνχλ ηε 

βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην 

ζηελ ήξεκε, απνδνηηθή ζρνιηθή δσή θαη πξφνδφ ηνπο. 

 Όηαλ ππάξρεη αλάγθε, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, κέζσ ησλ 

ηειεθψλσλ ηνπ Σρνιείνπ, αθνχ δεηήζνπλ άδεηα. 

 Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σρνιείνπ. 

 Δηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο κε ηάμε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ηνπο 

απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη παίξλνπλ απνπζία.   

 Δμέξρνληαη απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  κφλν γηα πνιχ ζνβαξφ ιφγν θαη αθνχ ιάβνπλ 

άδεηα απφ ηνλ δηδάζθνληα ή γξαπηή άδεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Η απζαίξεηε 

θαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία καζεηή απφ θάπνην κάζεκα δελ επηηξέπεηαη. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. Σπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ θαζεκεξηλή παηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, είλαη πεηζαξρεκέλνη ζηελ ηάμε θαη δελ 

παξαθσιχνπλ ην κάζεκα  ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ/ξηψλ ηνπο γηα 

κάζεζε. 

 Γε δηαθφπηνπλ ην κάζεκα ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο. Σεθψλνπλ ην ρέξη ηνπο 

θαη πεξηκέλνπλ ηελ άδεηά ηνπ, γηα λα κηιήζνπλ. 
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 Σην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο θνξνχλ ππνρξεσηηθά θφξκα. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, πξνζθνκίδεηαη ζηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα απφ ηνπο γνλείο- θεδεκφλεο. 

 Σε πεξίπησζε  απνπζίαο ηνπ θαζεγεηή ή αλ γηα θάπνην άιιν ιφγν δε γίλεηαη κάζεκα, νη 

καζεηέο νθείινπλ λα κελ ελνρινχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ 

δηδάζθνπλ. Ο πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο απεπζχλεηαη ζηνλ Γηεπζπληή, ν νπνίνο θξνληίδεη 

λα ηνπο απαζρνιήζεη δεκηνπξγηθά κε φπνηνλ ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νιηγφιεπησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ή ησλ δηαγσληζκάησλ,  είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα πεηζαξρνχλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. Οπνηαδήπνηε 

απφπεηξα αληηγξαθήο ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ηνπ γξαπηνχ θαη ν καζεηήο βαζκνινγείηαη 

κε κνλάδα θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. Όινη νη καζεηέο παξακέλνπλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαζ’ φιε ηε δηδαθηηθή ψξα. 

 Βαξχηαην παξάπησκα απνηειεί ε παξαπνίεζε ηνπ απνπζηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειεί 

Γεκφζην Έγγξαθν θαη ε επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ απνπζηνιφγν, ν νπνίνο 

ειέγρεηαη πεηζαξρηθά κε απζηεξή πνηλή. 

 Σηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο Σρνιείνπ 

αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη 

εππξέπεηα. 

 Τα ζρνιηθφ βηβιίν είλαη πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα, παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηελ πνιηηεία 

θαη δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαζαξφ ηνλ αχιεην ρψξν, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

θαιάζηα ησλ αρξήζησλ θαη γεληθά λα θηλνχληαη ζε φινπο  ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξνζεθηηθά θαη πνιηηηζκέλα. 

 Οη ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο επηβάιινπλ ηε ζρνιαζηηθή 

εθαξκνγή ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξσηνθφιινπ κε ηε ρξήζε  κάζθαο ζε εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ, ηε ρξήζε αληηζεπηηθνχ θαηά ηελ είζνδν 

θαη έμνδν απφ ηηο αίζνπζεο θαζψο θαη ηνλ πξναπιηζκφ ζε θαζνξηζκέλν αλά ηκήκα 

ρψξν. 

 

 

Κάπνιζμα  

Σχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ην θάπληζκα απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

(θιεηζηνχο θαη ππαίζξηνπο) πνπ παξέρεηαη εθπαίδεπζε. Δίλαη απηνλφεην φηη ην θάπληζκα δελ 

επηηξέπεηαη επίζεο ζηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εθδξνκέο. Τν ζρνιείν επηβάιιεη 

ποινέρ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα. 

 

Αλκοόλ 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θαηνρή θαη ρξήζε αιθνφι θαη νπζηψλ, ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδξνκψλ. 

 

 

 

 



                      12ο Γσμνάσιο Πατρών-  Εσωτερικός κανονισμός  Στ.έτος 2021-22 

8 

Κινηηά ηηλέθωνα 

 

Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο 

εηθφλαο θαη ήρνπ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

 

 

Απώλεια σπημάηων ή ανηικειμένων αξίαρ  

 
  

Τν Σρνιείν δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ  απψιεηα ρξεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ αμίαο πνπ 

θέξνπλ  καδί ηνπο νη καζεηέο. 

 

Φωηογπάθιζη -  βινηεοζκόπηζη 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρσξίο άδεηα θσηνγξάθηζε θαη βηληενζθφπεζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Κάζε παξέθθιηζε απφ ηα αλσηέξσ απνηειεί αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη 

αληηκεησπίδεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζρνιηθέο θπξψζεηο. 

 

Ένηςπα – διαθημίζειρ 

 

Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία εληχπσλ ζην ρψξν ηνπ Σρνιείνπ, εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

απφ ην ΥΠΑΙΘ, φπσο θαη ε εκπνξία θαη δηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο. Γηα ηελ αλάξηεζε 

αθηζψλ ή άιινπ πιηθνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ 

Σχιινγν ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνλ Γηεπζπληή. 

 

 

Τν Σρνιείν νξγαλψλεη κηα ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 

πνπ ζηφρν έρνπλ ηε ζχλδεζε ζρνιηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο, θαη γη’ απηφ είλαη αλαγθαίν 

λα ππάξρεη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

ζρεδηαζκφο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε 

παηδαγσγηθά θξηηήξηα. 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο, νη εθδξνκέο, νη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, νη καζεηηθέο παξειάζεηο, νη 

γηνξηέο, θ.ά. Μέζα απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά εκπινπηίδνπλ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο ζπλδένπλ κε 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνθηνχλ δεμηφηεηεο 

δσήο, επαηζζεηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα 

θνηλσληθά ζέκαηα. Οθείινπλ επίζεο λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εθδειψζεηο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν δείρλνληαο 

ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ.  

Εν καηακλείδι, οι μαθηηές οθείλοσν να 

ζσμπεριθέρονηαι  με εσπρέπεια και ηρόποσς 

ποσ ηιμούν ηοσς ίδιοσς ως άηομα, ηις 

οικογένειές ηοσς και ηο ζτολείο ζηο οποίο 

θοιηούν.  
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H αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν.  

 

Αξθεηέο φκσο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο/ξηεο πξνβαίλνπλ ζε κε απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Τα ζέκαηα κε απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην Σρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ηνλ/ηε Σχκβνπιν Σρνιηθήο δσήο, ηνλ/ηε 

Γηεπζπληή/ξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη ηνλ/ηε 

Σπληνληζηή/ξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή 

παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

 

Οη ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη. Τν Σρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα 

ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη καζεηέο/ξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο, 

λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο ψζηε λα γίλνπλ ππεχζπλνη 

πνιίηεο.  

 

Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ 

θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηφηε αληηκεησπίδεη ηνλ 

παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ειηθία ηνπ. Τα ζέκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ξηψλ ζην ζρνιείν 

αληηκεησπίδνληαη κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

  

ΑΠΟΤΙΔ 

 

 ΠΡΟΟΥΗ: Να απνθεχγνληαη νη απνπζίεο, γηαηί δεκηνπξγνχλ πποβλήμαηα ζηη 

μαθηζιακή διαδικαζία. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη  ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ ε θοίηηζή ηνπο  

ραξαθηεξηζηεί επαπκήρ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε  επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε. 

 Δπαπκήρ ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ απνπ-

ζηψλ ηνπ/ηεο δεν ςπεπβαίνει ηιρ εκαηόν δεκαηέζζεπιρ (114). 

 Ανεπαπκήρ ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάνω από εκα-

ηόν δεκαηέζζεπιρ (114) αποςζίερ. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξα-

θηεξίδεηαη αλεπαξθήο είναι ςποσπεωμένοι/ερ να επαναλάβοςν ηη θοίηηζη ηοςρ 

ζηην ίδια ηάξη. 

 Οη αποςζίερ δεν διακπίνονηαι ζε δικαιολογημένερ και αδικαιολόγηηερ. 
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ΔΚΓΡΟΜΔ 

 

 

Σηηο ζρνιηθέο  εθδξνκέο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηεξείηαη 

ζρνιαζηηθά ε ζρνιηθή λνκνζεζία θαη επηδηψθεηαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη 

ζπλνδψλ θαζεγεηψλ. 

Έηζη νη καζεηέο νθείινπλ: 

 Να ππαθνχνπλ ζηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο θαη ησλ ζπλνδψλ 

θαζεγεηψλ.  

 Να  ζέβνληαη  ηνπο  ρψξνπο  παξακνλήο  θαη  λα  επηδεηθλχνπλ θφζκηα 

ζπκπεξηθνξά  ζηα  κεηαθνξηθά  κέζα. 

 Να είλαη ζπλεπείο ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο απνζηνιήο θαη  ζε 

θακία πεξίπησζε  να  μην  απομακπύνονηαι  απφ ηνλ θνξκφ ηεο.  

 Να  κελ  εθζέηνπλ ζε  θίλδπλν ηνλ εαπηφ  ηνπο θαη  ηνπο ζπκκαζεηέο  ηνπο.  

 Γελ επηζηξέθνληαη ηα ρξήκαηα ηεο εθδξνκήο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο  ηνπο  ζε  απηή. 

Η αλππαθνή ζηα αλσηέξσ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη αθφκε θαη κε  

απνθιεηζκφ  απφ  κειινληηθέο  εθδξνκέο. 

 

ΓΟΝΔΙ-ΚΗΓΔΜΟΝΔ 
 

 Φπζηθνί θεδεκφλεο ηνπ καζεηή είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ, εθφζνλ θαηνηθνχλ 

ζηελ πφιε φπνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν. Γηαθνξεηηθά, νξίδνπλ νη ίδηνη κε έγγξαθε δήισζε 

ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή. 

 Οη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο επηθνηλσλνχλ ζπρλά κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, παξαθνινπζψληαο κε ελδηαθέξνλ ηε θνίηεζε, ην ήζνο θαη ηε 

ζρνιηθή επίδνζε απηψλ. 

 Δλεκεξψλνπλ ππεχζπλα ην ζρνιείν γηα φια ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

καζεηή θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιείν. 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη έγθξηζε ηνπ θεδεκφλα, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 Ο Σχιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ.  

 Τν ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σπιιφγνπ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

ζρνιηθνχ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο δελ παξεκβαίλεη ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

ησλ δηδαζθφλησλ.   

 

 

     

Ο Γηεπζπληήο   –   Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ Σρνιείνπ 

 


