
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΜΑΘΗΤΕΣ          

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ   

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα ( Ω.Π ) ( Αρ. Πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016) στο  

σχολείο αρχίζει καθημερινά στις 8.15 και τελειώνει στις : 2.10  δύο 

ημέρες  την εβδομάδα και 13.25 τρεις ημέρες την εβδομάδα .  

 Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου 

για να συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση και να ενημερώνονται 

από ανακοινώσεις που γίνονται . Όσοι καθυστερούν να προσέλθουν 

κατά την πρώτη διδακτική ώρα καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο  . 

Οφείλουν να παρουσιάζονται στο Γραφείο της Δ/νσης και με 

υπηρεσιακό σημείωμα   , μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και 

αφού  προηγηθεί συνεννόηση Δ/νσης και  Γονέα/Κηδεμόνα  , δύνανται 

να παρακολουθήσουν  το μάθημα  . Κατόπιν οι Γονείς/Κηδεμόνες 

οφείλουν  να δικαιολογήσουν την απουσία . Όσοι δε θα εφοδιαστούν με 

υπηρεσιακό σημείωμα παραμένουν στο Γραφείο και λαμβάνουν 

αδικαιολόγητη απουσία .  

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ  

Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού 

προγράμματος . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  , όταν υπάρχει ανάγκη 

αποχωρήσεως ενδιάμεσα , ενημερώνεται η Δ/νση από τον Κηδεμόνα  , 

ο μαθητής γράφεται στο απουσιολόγιο , πριν την αναχώρησή του  , από 

τον/την  απουσιολόγο , υπογράφεται αυτό από τη Δ/νση και η απουσία 

δικαιολογείται  από τον Κηδεμόνα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα . 

Μαθητής που καθυστερεί να προσέλθει στο μάθημα , στις ενδιάμεσες 

ώρες  ,  αδικαιολόγητα ή αποχωρεί από το σχολείο , χωρίς να 

ενημερώσει Καθηγητή ή τη Δ/νση έχει Παιδαγωγικές συνέπειες –

κυρώσεις  .  

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  



 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Απαγορεύεται με Εγκυκλίους (Αρ.Πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

100553/Γ2/04-09-12 και 137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ  ) του Υπ. Παιδείας 

η χρήση κινητών τηλεφώνων και γενικά ηλεκτρονικών συσκευών . . Το 

σχολείο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια τέτοιων συσκευών Η 

τηλεπικοινωνία μαθητών –Γονέων/Κηδεμόνων  γίνεται  με σταθερό  ή 

κινητό τηλέφωνο  μόνο από το Γραφείο ή την καρτοσυσκευή του Ο.Τ.Ε. 

Απειθαρχία στα παραπάνω έχει ως συνέπεια την παρακράτηση της 

συσκευής στο Γραφείο , ενημέρωση και παράδοση στο Γονέα/Κηδεμόνα 

.  Για το μαθητή συνεπάγονται  ανάλογες παιδαγωγικές κυρώσεις . 

Εξωσχολικά άτομα δεν προσκαλούνται από τους μαθητές κατά τη 

λειτουργία του σχολικού προγράμματος  και δε συνομιλούν με αυτά  

από τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου  .  

 

 Κάθε μαθητής/τρια είναι υπεύθυνος/η για το θρανίο και την καρέκλα 

που χρησιμοποιεί και ελέγχεται για την κατάστασή τους Όλοι 

φροντίζουν να διατηρούνται καθαρές οι αίθουσες διδασκαλίας ,   οι  

τουαλέτες , γενικά οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου και το προαύλιο .  

Μαθητής που εντοπίζεται να γράφει τους τοίχους , τα θρανία , τις 

καρέκλες και γενικά να προκαλεί φθορές στην περιουσία του σχολείου 

αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους και έχει κυρώσεις  . 

Αποκατάσταση φθορών  από άγνωστους κρίνεται κατά περίπτωση . 

 Οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν το  δέοντα σεβασμό σε όλα τα 

άτομα που βρίσκονται στο σχολείο . Να χρησιμοποιούν ευπρεπή 

γλώσσα και να μην καταφεύγουν σε οποιαδήποτε μορφή βίας .  

Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική στις Εκπ/κές Επισκέψεις  

και εκδηλώσεις που διοργανώνει  το Σχολείο  . Με δήλωση του Γονέα / 

Κηδεμόνα δύναται να απουσιάσει από αυτές , για σοβαρό λόγο .  

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο  και στις εκδηλώσεις 

με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα αμφίεσης  .  

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ   

Ο υπεύθυνος τμήματος ορίζει δύο επιμελητές κάθε  εβδομάδα (κάθε 

Δευτέρα)  Κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του τμήματος, και αντίγραφό του κατατίθεται στη 

διεύθυνση 



Έως την αποχώρηση του καθηγητή από την αίθουσα , όταν χτυπήσει 

κουδούνι για διάλειμμα ,  οι επιμελητές φροντίζουν για τον καθαρισμό 

του πίνακα , τον αερισμό της αίθουσας , ανοίγοντας τα παράθυρα και 

ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν γρήγορα την 

αίθουσα . 

Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας στην αίθουσα του 

τμήματος.τους αλλά και του γενικότερου χώρου στον οποίο αυτή 

βρίσκεται συνεργαζόμενοι με τους εφημερεύοντες καθηγητές 

υπακούοντας στις προτροπές τους  

Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά ή ρύπανση αντιληφθούν στον 

εφημερεύοντα καθηγητή . 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Προσέρχονται έγκαιρα στο μάθημα και αποχωρούν αφού κλειδώσουν 

τις αίθουσες συνεργαζόμενοι με τους εφημερεύοντες συναδέλφους .  

Οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό  στη διαφορετικότητα  των 

μαθητών. Καλλιεργούν συνεργασίες τόσο με τους μαθητές όσο και με τη 

Δ/νση και  τους συναδέλφους τους καθηγητές για την καλή έκβαση της 

Εκπ/κης Διαδικασίας . 

Τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων και γενικά σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 

προσωπικά δεδομένα μαθητών και καθηγητών . 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ  

Οι εφημερεύοντες της α΄βάρδιας  είναι στη θέση τους από την έναρξη  

του Ω.Π για την καλή εποπτεία του χώρου και της ασφάλειας των 

μαθητών και συνεργάζονται με τους επιμελητές των τάξεων . Ο 

εφημερεύων ( α΄βάρδια ) στο προαύλιο φροντίζει για τη πρωινή 

συγκέντρωση των μαθητών . Ο εφημερεύων καθηγητής του ορόφου της 

β΄βάρδιας  επιβλέπει την τακτοποίηση των απουσιολογίων από τους 

απουσιολόγους και φροντίζει για τη φύλαξή τους . Ο εφημερεύων( 

β΄βάρδια )  στο πίσω  αύλειο  χώρο επιβλέπει την αναχώρηση των 

μαθητών  . 

ΓΟΝΕΙΣ /ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Οι Γονείς /Κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά 

, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συναντήσεων με τους Καθηγητές, για την 

πρόοδο  στα μαθήματα και τη συμπεριφορά των  μαθητών . Παράλληλα 

οφείλουν να ενημερώνουν τους Καθηγητές για οτιδήποτε αφορά στους 



μαθητές και πρέπει αυτόι να το γνωρίζουν για την αποτελεσματικότερη 

έκβαση της Εκπ/κής διαδικασίας  .  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Οφείλει : 

Να συνεργάζεται με τους Καθηγητές , τους μαθητές και το Σύλλογο 

Γονέων/Κηδεμόνων για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε 

δημοκρατικό πλαίσιο . 

Να ενημερώνει τους Καθηγητές για οτιδήποτε αφορά στην επιστημονική 

τους κατάρτιση και τον Επαγγελματικό τους ρόλο . 

 Να προωθεί κάθε προσπάθειά τους  που συμβάλλει στην αναβάθμιση 

του Εκπ/κού και παιδευτικού ρόλου του σχολείου και να ενθαρρύνει 

σχετικές πρωτοβουλίες τους .  

Να συμβάλλει στη Λειτουργία του Σχολείου με σεβασμό στην τήρηση 

των οδηγιών που εκπορεύονται από  Υπηρεσίες και θεσμούς που 

εμπλέκονται στη  Λειτουργία της σχολικής μονάδας . 

( Οι πειθαρχικές κυρώσεις των μαθητών καταγράφονται στο Π.Δ 

104/79 )  

( Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών ισχύει το Π.Δ 39/2014, άρθρο 7 

και Π.Δ 485/1983)   

 

 

 

 

  

 
 


