
 

Εσωτερικός Κανονισμός   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όσο το 

δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος 

συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λαμβάνοντας υπόψη τον 

προορισμό του σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία. 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ι Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη , η διάρκεια των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα 

διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του Υπουργείου και ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει 

την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 

ΙΙ Προσέλευση στο σχολείο 

Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και 

συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 13.55 . 

Στις 8.15 κλείνει η πόρτα του σχολείου και ανοίγει στις 13.55. 

Οι καθηγητές δεν επιτρέπεται να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους μπροστά στην κύρια είσοδο του 

σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μένουν 

συγκεντρωμένοι έξω από τις εισόδους του σχολείου ή στους γύρω δρόμους. 

Επίσης απαγορεύεται να αφήνουν μοτοποδήλατα στις εισόδους του σχολείου εξ αιτίας κινδύνων 

που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκκένωσης του σχολείου. 

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους στις 8.05 π.μ. 

Όλοι οι μαθητές και οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ης ώρας του ωρολογίου προγράμματος 

οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο του σχολείου.  

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών COVID 19 η προσευχή γίνεται ανά τμήμα την 1η ώρα. 

Οι μαθητές που προσέρχονται μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη, δε θα γίνονται 

δεκτοί από τον καθηγητή με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία εκτός 

αν δικαιολογήσουν επαρκώς την απουσία τους στον διδάσκοντα καθηγητή . 

Η ώρα του μαθήματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που 

κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές, οι οποίοι είτε έχουν κενό, είτε 

ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις. 

Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα και υποχρέωση των 

μαθητών-τριών. Δεν είναι δυνατόν να παρατηρούνται επιλεκτικές απουσίες κατά τη 

διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, ανάλογα με την επιθυμία ή τη θέληση των 

μαθητών, χωρίς άδεια από το Δ/ντή του σχολείου. (αρθρο 29/ΦΕΚ ΤΒ/120-23/1/2018) 



Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, 

δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού , καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 

διδασκαλίας 

III ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ 

Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση τη 

βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας 

αναπληρωματικός). Ο απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει 

το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην 

αρχή κάθε διδακτικής ώρας, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του 

απουσιολογίου και μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει τα βιβλία στη γραμματεία. Το 

απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον υπεύθυνο του τμήματος και 

τη διεύθυνση. 

Ο απουσιολόγος επίσης, φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας (πλάνο) με τη συγκεκριμένη θέση 

κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. 

IV Απουσίες μαθητών 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι 

κηδεμόνες τους. Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία των 

παιδιών τους 

V. ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο εφημερεύων καθηγητής δεν επιτρέπει: 

• Την έξοδο μαθητών από το Σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές που θα 

απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου, θα τιμωρούνται. 

• Την είσοδο και παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική 

κοινότητα. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή του σχολείου, 

οφείλει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση και ο μαθητής θα ειδοποιηθεί μετά από εντολή του 

διευθυντή. 

• Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, για λόγους 

υγιεινής, καλαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού. 

• Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τρόφιμα ή αναψυκτικά στις αίθουσες. 

• Τέλος, δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών 

χωρίς πρόσκληση από εκείνους. 

VI  Αποχώρηση από  το σχολείο 

Οι μαθητές /ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των 

μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια 



σχολικού ωραρίου ενημερώνεται ο γονέας / κηδεμόνας. Οι γονείς/ κηδεμόνες υπογράφουν 

σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν την αποχώρηση ( σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) 

κατόπιν ενημέρωσής τους.  

     VII. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται 

ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, 

μαζί στον διευθυντή. 

Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του 

τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, αναλόγως 

του θέματος ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο 

σύλλογο των διδασκόντων. 

Παρεμπιπτόντως να αναφερθεί ότι το 5μελές συμβούλιο τάξης αντιπροσωπεύει τους μαθητές του 

τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι 

μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές συμβούλιο του σχολείου. 

Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, όπως 

ορίζει ο νόμος. Ο καθηγητής υπεύθυνος του τμήματος και των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται από 

το σύλλογο διδασκόντων και έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο. 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Το 12Ο Γενικό Λύκειο Λάρισας θεωρεί πρωταρχικό στόχο του την καλή συνεργασία μεταξύ 

μαθητών, καθηγητών και γονέων-κηδεμόνων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας 

συγκροτείται το Σχολικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4823/2021 

 

 Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και 

εκτάκτως, όποτε κρίνεται απαραίτητο, από τον Διευθυντή της σχολικής 

Εισηγείται στον Διευθυντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας 

που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της. 

. Βασικός κανόνας για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασμός της 

προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώμης, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά, η εμφάνιση, ο 

σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του σχολικού χώρου. 

3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η οποία προσφέρεται από τις 

καθαρίστριες του σχολείου. Οι καθαρίστριες υποχρεούνται να εκτελούν καθημερινά το έργο που 

τις έχει ανατεθεί. 

  

Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία 

στεγάζεται το Τμήμα τους. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν είναι ευθύνη των 

μαθητών του Τμήματος δηλώνονται στον καθηγητή της 1ης ώρας από το προεδρείο του τμήματος 

στην αρχή του ωρολογίου προγράμματος και ο καθηγητής υποχρεούται να το αναφέρει στη 



Διεύθυνση: 

Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά: 

• Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων. 

• Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση και 

• Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς. 

Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπεύθυνος της φθοράς, υποχρεούται το 5μελές να 

αποκαταστήσει τη ζημιά με έξοδα όλων των μαθητών του Τμήματος. 

Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι των αιθουσών, των 

τουαλετών και της αυλής του σχολείου πρέπει να παραμένουν καθαροί. 

Ο εφημερεύων καθηγητής υποχρεούται να αναφέρει στο διευθυντή οποιαδήποτε απρεπή 

συμπεριφορά ή φθορά των χώρων που εποπτεύει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.. 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται: 

α) Από τους διδάσκοντες καθηγητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας μιας (1) ώρας 

αποβολή από το μάθημα στους μαθητές που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην 

αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Αυτοί θα 

προσέρχονται στο διευθυντή για ενημέρωση του ιδίου και εν συνεχεία του κηδεμόνα, και την 

καταγραφή της ωριαίας αποβολής στο βιβλίο των ποινών. Όσοι μαθητές επανειλημμένα 

διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης, θα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ποινές. 

β) Από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων). 

                 ΚΑΝΟΝΕΣ 

1. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (καθηγητές και μαθητές) σε κάθε χώρο του 
σχολείου. 

2. ( Αριθμ. πρωτ.: Γ.Π./Δ2β/οικ. 8809/2018  

 

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές προς τους 

συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος 

σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη. 

4. Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του 

σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του 

κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα 

του. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν   σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο 

στο γραφείο της γραμματείας.( Υπουργική Απόφαση του 2018 

(Υ.Α.103373/Δ1/22-06-18) 

5. Και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός 

λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. 

6. Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά πάσης 

φύσεως άσεμνου περιεχομένου. 

7. Η εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και ευπρεπής. 



Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο 

σεβασμό προς τους καθηγητές τους, το συμμαθητή τους, τη σχολική περιουσία, θεωρούνται 

σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται από το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική 

αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται 

ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την 

αντίληψη της ατιμωρησίας. 

Για όλα τα παραπτώματα και την πιθανή τιμωρία των μαθητών ενημερώνονται οπωσδήποτε οι 

γονείς - κηδεμόνες είτε από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, είτε από τη Διοίκηση του 

σχολείου. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ , ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

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

✓ Ιστοσελίδας του σχολείου (https://blogs.sch.gr/12lyklar/) 

✓ Με ενημερωτικά email .Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται επίσης τακτικά με email 

το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, για τις απουσίες όσων έχουν υπερβεί τις είκοσι τέσσερις (24) 

και τη συμπεριφορά του. 

✓ Τηλεφωνικά σε έκτακτες περιπτώσεις 

✓ Με ενημερωτικά σημειώματα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, 

διδακτικών επισκέψεων κλπ 

✓ Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες , από το σύλλογο 

διδασκόντων ημέρες και ώρες 

 

6 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Ι .Διαχείριση υπόπτων περιστατικών COVID19 

Έχει οριστεί υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την διαχείριση περιστατικών με τον αναπληρωτή του 

και υπάρχει  ο ανάλογος χώρος 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ οι μαθητές οφείλουν να φορούν μάσκες στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου για όσο διάστημα υπάρχει η 

πανδημία. 

Οι μαθητές  κάθε τάξης εισέρχονται από την καθορισμένη είσοδο για την τάξη τους  και 

εξέρχονται αντίστοιχα από την καθορισμένη έξοδο για αποφυγή συγχρωτισμού. 

ΙΙ   Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων 

Σύμφωνα με την Αριθμ. 143849/ΓΔ4 /21-10-2020 

. Στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους 

εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:  

α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών. 

 β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.  

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα 

μαθήματα). 

 δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων. 

Σε κάθε περίπτωση παρεμπόδισης διεξαγωγής των μαθημάτων δια ζώσης , τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης 

ΙΙΙ Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών όπως σεισμοί και φυσικά φαινόμενα υπάρχει 

επικαιροποιημένο  Μνημόνιο ενεργειών . 

Υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας  κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για τους βασικούς 

κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

https://blogs.sch.gr/12lyklar/


Σε κάθε αίθουσα υπάρχει αναρτημένο το σχεδιάγραμμα με τον τρόπο και την σειρά εξόδου από το 

κτίριο σε περιόδους εκτάκτων κρίσεων  

Τέλος , σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων – επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 

μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τις 

οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς: πχ ΕΟΔΥ , Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο 

πολιτικής προστασίας κλπ. 

 

6. Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

Ο κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία . 

Η τήρησή του από τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/ 

κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών προς 

ενημέρωσή τους. 

 

 

                                                                 Ο Διευθυντής 

 

 

                                                            Χαράλαμπος Δ. Τσιτσιβάς 

 

                                                                 ΠΕ03   Μαθηματικός



 


