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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1ου  ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΚΕΩΝ 

Η ςχολικό κοινότητα εύναι μια οργανωμϋνη ομϊδα που ϋχει τα 

χαρακτηριςτικϊ τησ κοινωνύασ. Σο ςχολεύο προετοιμϊζει τουσ μαθητϋσ για να 

ενταχθούν ομαλϊ ςτην κοινωνύα. Οι μαθητϋσ εύναι τα ςημαντικότερα μϋλη τησ 

ςχολικόσ κοινότητασ και αποτελούν τον λόγο ύπαρξησ του χολεύου ωσ θεςμού. 

Γι’ αυτό και πρϋπει το περιεχόμενο τησ ςχολικόσ ζωόσ να περιλαμβϊνει όλα 

εκεύνα τα ςτοιχεύα και τισ δραςτηριότητεσ που καλλιεργούν αυριανούσ πολύτεσ 

και ανθρώπουσ ελεύθερουσ, υπεύθυνουσ, με ενεργό ςυμμετοχό, κοινωνικό 

ευαιςθηςύα, ευθύνη και ανοχό ςτη διαφορετικότητα. 

Ο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ» εύναι οι όροι και οι κανόνεσ, οι 

βαςικϋσ προώποθϋςεισ, για να πραγματοποιεύται το ϋργο του ςχολεύου, αφορϊ 

δε όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ, ςυντϊχθηκε ϋπειτα από διϊλογο και με 

τη ςυμφωνύα όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ και βαςύζεται ςτη 

γενικό αποδοχό και δϋςμευςη για την τόρηςό του από όλα τα μϋλη τησ 

κοινότητασ. 

ύγουρα, ο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ» δεν μπορεύ από μόνοσ 

του να επιλύςει τα ςύνθετα προβλόματα επικοινωνύασ ςτισ ςχϋςεισ 

εκπαιδευτικών και μαθητών αλλϊ και μαθητών μεταξύ τουσ. Μπορεύ όμωσ να 

ρύχνει ςπόρουσ αλλαγόσ , που όςο μακρινό φαντϊζει, ϊλλο τόςο ελπιδοφόρα 

μπορεύ από μόνη τησ να εύναι! 

 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  

Άρθρο 1.1 ΙΦΤ 

Ο παρών ««Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ» ιςχύει από την ϋναρξη 

του ςχολικού ϋτουσ 2020-2021και μϋχρι τησ αναθεώρηςόσ του. 

Επικυρώνεται κϊθε ςχολικό χρονιϊ από όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ 

κοινότητασ ςτην πρώτη, μετϊ τισ εκλογϋσ, ςυνεδρύαςη των μαθητικών 

κοινοτότων. 

Άρθρο1.2ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ 

Επιδιώκουμε ϋνα ςχολεύο ανοιχτό, φιλικό, δραςτόριο, καινοτόμο, 

αποτελεςματικό, με κϋντρο του τον μαθητό, αποδϋκτη του κοινωνικού αγαθού 

τησ εκπαύδευςησ. 

Με ςύνθημα την ϋκφραςη, τη δημιουργύα, τη μϊθηςη αλλϊ και τη 

ςυνεργαςύα μϋςα από τισ αρχϋσ τησ δημοκρατύασ και του αλληλοςεβαςμού 
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επιδιώκεται η πνευματικό και κοινωνικοπολιτιςμικό ανϊπτυξη του κϊθε 

παιδιού και η εκπλόρωςη των φιλοδοξιών του ςτο μϋγιςτο βαθμό. 

Έτςι, απαραύτητη εύναι η ςυμβολό όλων μασ ςτη δημιουργύα θετικού και 

ανοιχτού κλύματοσ ςτο ςχολεύο, με εμπιςτοςύνη, ςυνεργαςύα και επικοινωνύα 

ανϊμεςα ςε όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ: Διεύθυνςη, καθηγητϋσ, 

μαθητϋσ, γονεύσ. 

 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΤΡΤΘΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

Άρθρο 2.1ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

Σα μαθόματα αρχύζουν καθημερινϊ ςτισ 08.15. Η προςϋλευςη ςτο 

ςχολεύο οφεύλουμε να εύναι ϋγκαιρη, ςε κϊθε περύπτωςη πριν το χτύπημα του 

κουδουνιού, με τόρηςη  των αποςτϊςεων και φορώντασ τη μϊςκα, όταν 

απαιτεύται, ςτο πλαύςιο των μϋτρων για τον περιοριςμό τησ διαςπορϊσ του 

κορωνοώούcovid-19. 

Άρθρο 2.2ΥΟΙΣΗΗ- ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΥΟΙΣΗΗ- ΑΠΟΤΙΕ 

1. Η φούτηςη ςτη ςχολικό βαθμύδα του Γυμναςύου εύναι υποχρεωτικό και η 

ευθύνη για την παρακολούθηςό τησ βαραύνει εξ ολοκλόρου τουσ 

κηδεμόνεσ. 

2. Η φούτηςη των μαθητών εύναι επαρκόσ , όταν οι απουςύεσ ςτο ςύνολό 

τουσ δεν ξεπερνούν τισ 114. Δεν υφύςταται πλϋον η διϊκριςη 

δικαιολογημϋνων- αδικαιολόγητων απουςιών.Ο υπεύθυνοσ καθηγητόσ 

του τμόματοσ  ενημερώνει ςε εβδομαδιαύα βϊςη τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ 

για τισ απουςύεσ του παιδιού τουσ  ςτο e-mail επικοινωνύασ που δηλώθηκε 

κατϊ την εγγραφό του μαθητό. 

Άρθρο 2.3ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ   

1. Η ϋγκαιρη προςϋλευςη των μαθητών ςτο ςχολεύου, καθώσ και η τακτικό, 

ανελλιπόσ και όχι επιλεκτικό φούτηςη αποτελούν βαςικϊ ςτοιχεύα τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. 

2. Πρωινϋσ καθυςτερόςεισ δημιουργούν ςοβαρό πρόβλημα ςτη λειτουργύα του 

ςχολεύου. Για το λόγο αυτό η ςυχνό επανϊληψό τουσ ελϋγχεται. 

3. ε  περύπτωςη  αργοπορύασ,  οποιαδόποτε  ώρα,  πρϋπει  να  περϊςουν 

 οπωςδόποτε  από  το γραφεύο τησ Διεύθυνςησ και να δηλώςουν την 

προςϋλευςό τουσ. 

4. Οι μαθητϋσ παραμϋνουν ςτο ςχολεύο μϋχρι τη λόξη του ωραρύου. Όποιοσ 

μαθητόσ αποχωρεύ από το ςχολικό ςυγκρότημα ςτη διϊρκεια του 

προγρϊμματοσ θα πρϋπει να ϋχει ϊδεια από τη Διεύθυνςη.  



 

3 
 

5. Οι  γονεύσ  οφεύλουν,  ςε  περύπτωςη  αςθϋνειασ  των  παιδιών  τουσ,  να  ενη- 

μερώνουν  το  ςχολεύο για την απουςύα τουσ από τα μαθόματα ϋγκαιρα.   

6. Η ϋξοδοσ από την τϊξη επιτρϋπεται μόνο για πολύ ςοβαρό λόγο. 

7. Η αυθαύρετη και αδικαιολόγητη απουςύα μαθητό από κϊποιο μϊθημα δεν 

επιτρϋπεται. Απουςύα των μαθητών από την τϊξη για ςχολικϋσ 

δραςτηριότητεσ επιτρϋπεται μόνο ςτην περύπτωςη που υπϊρχει ενημϋρωςη 

από τη Διεύθυνςη για τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα και εύναι ενόμεροσ ο 

διδϊςκων εκεύνη την ώρα καθηγητόσ. 

8. Αδικαιολόγητη απουςύα ςε ενδιϊμεςη ώρα ό μεμονωμϋνεσ απουςύεσ 1ησ και 

6ησ ό 7ησ διδακτικόσ ώρασ  αποτελούν ςοβαρό παρϊπτωμα και ενημερώνεται 

ο κηδεμόνασ. 

9. Η αποχώρηςη των μαθητών γύνεται με τη λόξη τησ τελευταύασ διδακτικόσ 

ώρασ:13.15 η 13.30 ςτο 6ωρο ό 14.10 ςτο 7ωρο. ε περύπτωςη πρόωρησ 

αναχώρηςησ των μαθητών (π.χ. λόγω απουςύασ εκπαιδευτικού) η διεύθυνςη 

του ςχολεύου ενημερώνει με γραπτό μόνυμα μϋςω του Πανελλόνιο χολικού 

Δικτύου.  Κατϊ τισ ώρεσ λειτουργύασ του ςχολεύου , η πρόωρη αποχώρηςη 

μαθητό επιτρϋπεται με ϊδεια τησ διεύθυνςησ του ςχολεύου      και ςε 

περύπτωςη ςοβαρού προβλόματοσ.                                                                                                                                        

Η ϋξοδοσ μαθητών από το ςχολικό χώρο, πριν τη λόξη των μαθημϊτων, 

χωρύσ τη γραπτό ϊδεια τησ διεύθυνςησ αποτελεύ ςοβαρό πειθαρχικό 

παρϊπτωμα.    Η ϋξοδοσ μαθητών από την τϊξη την ώρα  του μαθόματοσ 

γύνεται για ςοβαρό λόγο με ϊδεια από τον διδϊςκοντα. 

10. Σο ςχολεύο παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ γενικό παιδεύα και όλα τα μαθόματα εύναι 

ςημαντικϊ και υποχρεωτικϊ. Ωσ εκ τούτου οι μαθητϋσ εύναι υποχρεωμϋνοι να 

παρακολουθούν προςεκτικϊ τη διδαςκαλύα όλων των μαθημϊτων του 

ςχολικού προγρϊμματοσ, να ςυμμετϋχουν και να εύναι κατϊλληλα 

προετοιμαςμϋνοι. Οφεύλουν να προςϋρχονται ςτην τϊξη εγκαύρωσ με τα 

ςχολικϊ τουσ εγχειρύδια και με ό,τι ϊλλο διδακτικό υλικό ορύζεται από τον 

διδϊςκοντα κϊθε μαθόματοσ. 

Άρθρο 2.4ΠΕΡΙΒΟΛΗ – ΕΜΥΑΝΙΗ  

1. Η εμφϊνιςη και η καθαριότητα των μαθητών αποτελεύ πρωτύςτωσ θϋμα 

προςωπικόσ υγιεινόσ, αξιοπρϋπειασ και αιςθητικόσ καλλιϋργειασ.  

2. Θα πρϋπει να αποφεύγονται οι ακρότητεσ. Οι μαθητϋσ οφεύλουν να 

ςυμμορφώνονται ςτισ υποδεύξεισ Διεύθυνςησ και εκπαιδευτικών. 

3. το μϊθημα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ οι μαθητϋσ προςϋρχονται με αθλητικό 

περιβολό (φόρμα). ε περύπτωςη αδυναμύασ ςυμμετοχόσ ςτο μϊθημα, οι 

μαθητϋσ πρϋπει να προςκομύζουν ςτον καθηγητό Υυςικόσ Αγωγόσ 

ενημερωτικό ςημεύωμα/βεβαύωςη Νοςηλευτικού Ιδρύματοσ ό ιατρού. 

 

 



 

4 
 

Άρθρο 2.5 ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΚΕΤΕ  

1. Οι μαθητϋσ ςύμφωνα με τισ εγκυκλύουσ του Τπουργεύου Παιδεύασ δεν 

επιτρϋπεται να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ κινητϊ τηλϋφωνα και οποιαδόποτε 

ϊλλη ςυςκευό ό και παιχνύδι που διαθϋτει ςύςτημα επεξεργαςύασ δεδομϋνων 

εικόνασ και όχου (π.χ. ρολόι ό ςτυλό με κρυφό κϊμερα) εντόσ του ςχολικού 

χώρου. Η κατοχό -και ακόμα περιςςότερο η χρόςη- κινητού τηλεφώνου 

ςυνιςτϊ πειθαρχικό παρϊπτωμα. 

2. Η χριςθ του διαδικτφου από εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ και κθδεμόνεσ, 

τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του ςχολείου, κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τον 

Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR2).  

3. Δεν επιτρζπεται ςε εκπαιδευτικοφσ, ςε μακθτζσ και ςε γονείσ/κθδεμόνεσ 

μακθτϊν του ςχολείου η φωτογρϊφιςη, η βιντεοςκόπηςη,θ με οποιονδιποτε 

τρόπο ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο ψθφιακοφ υλικοφ (εικόνων, βίντεο, κειμζνων 

κ.τ.λ.) ςχετικοφ με το ςχολείο και με ανκρϊπουσ του ςχολείου χωρίσ τθν ζγγραφθ 

άδεια τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου και των κθδεμόνων των εμπλεκομζνων 

μακθτϊν. Κϊθε παρϋκκλιςη από τα ανωτϋρω αποτελεύ αντικεύμενο 

παιδαγωγικού ελϋγχου και αντιμετωπύζεται με τισ προβλεπόμενεσ ςχολικϋσ 

κυρώςεισ. 

Άρθρο 2.6 ΕΘΙΣΙΚΕ ΟΤΙΕ 

Σο κϊπνιςμα – με φυςικό ό και ηλεκτρονικό τςιγϊρο- δεν επιτρϋπεται ςτουσ 

κλειςτούσ και ςτουσ υπαύθριουσ χώρουσ του ςχολεύου. Εύναι αυτονόητο ότι 

το κϊπνιςμα δεν επιτρϋπεται επύςησ ςτισ εξωςχολικϋσ δραςτηριότητεσ, 

εκδηλώςεισ και εκδρομϋσ.  

Άρθρο 2.7 ΕΚΔΗΛΩΕΙ - ΦΟΛΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ   

1. Οι εκδηλώςεισ του ςχολεύου εύναι υποχρεωτικϋσ και η μη ςυμμετοχό των 

μαθητών ςε αυτϋσ ςυνεπϊγεται καταχώριςη απουςιών. 

2. τουσ περιπϊτουσ, ςτισ διδακτικϋσ ό εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ με πούλμαν ό 

ϊλλο μεταφορικό μϋςο και για τισ οπούεσ απαιτεύται ϊδεια ςυμμετοχόσ από 

το γονϋα ό κηδεμόνα, οι μαθητϋσ που δε ςυμμετϋχουν απαςχολούνται ςτο 

ςχολεύο για ολόκληρο το ωρϊριο τησ ημϋρασ. 

 

Άρθρο 2.8 ΑΠΟΤΙΟΛΟΓΟΙ 

 

1. Οι απουςιολόγοι τησ τϊξησ (τακτικόσ και αναπληρωτόσ) ορύζονται από το

ν υπεύθυνο εκπαιδευτικό  του τμόματοσ με  βϊςη  τη  βαθμολογύα κατϊ  

τη διϊρκεια του προηγούμενου  διδακτικού ϋτουσ ό  με  κλόρωςη κατϊ  το 

 πρώτο  τετρϊμηνο  για  την  Α΄ τϊξη.  ε  περύπτωςη 

απουςύασ του προκαθοριςμϋνου απουςιολόγου, 

τον αντικαθιςτϊ ο αναπληρωτόσ του.   Με τη  λόξη  του  ςχολικού  



 

5 
 

προγρϊμματοσ ο απουςιολόγοσ επιςτρϋφει  το  απουςιολόγιο  και  το  

βιβλύο  ύλησ ςτο γραφεύο.  

2. Ο απουςιολόγοσ εύναι υπεύθυνοσ για τη φύλαξη και τη μη αλλούωςη ό φθο

ρϊ του απουςιολογύου  και  του  βιβλύου  ύλησ.  Η  παραπούηςη  

απουςιολογύου,  βεβαύωςησ  ό  ϊλλου  εγγρϊφου 

 αποτελεύ ςοβαρό παρϊπτωμα.   

 

ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΚΑΝΟΝΕ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Άρθρο 3 

1. Οι μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια των διαλειμμϊτων δεν παραμϋνουν ςτισ 

αύθουςεσ διδαςκαλύασ, ςτουσ διαδρόμουσ των ορόφων και ςτισ ςκϊλεσ, αλλϊ 

ςτο προαύλιο του Γυμναςύου, εφόςον το επιτρϋπουν πϊντα οι καιρικϋσ 

ςυνθόκεσ. 

2. Οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτον ςχεδιαςμό των ςχολικών 

δραςτηριοτότων, όπωσ εύναι τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, οι εκδρομϋσ, οι 

πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ, οι γιορτϋσ κ.α. 

3. Η δημοκρατικό ςυμπεριφορϊ, ο ςεβαςμόσ ςε καθηγητϋσ και μαθητϋσ, ο 

διϊλογοσ, η αρμονικό ςυνεργαςύα όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ 

και η τόρηςη των ςχολικών κανονιςμών εύναι βαςικϋσ προώποθϋςεισ για την 

εύρυθμη και αποτελεςματικό λειτουργύα του ςχολεύου. ε περιπτώςεισ που 

κατ’ επανϊληψη παραβιϊζονται οι παραπϊνω προώποθϋςεισ, το ςχολεύο 

οφεύλει να αντιδρϊςει   με κϊθε νόμιμο και παιδαγωγικϊ ωφϋλιμο  τρόπο 

(επικοινωνύα με τουσ γονεύσ-κηδεμόνεσ, υμβούλιο τμόματοσ, Τπεύθυνοσ 

καθηγητόσ,  ύμβουλοσ χολικόσ Ζωόσ, ομϊδα διαμεςολϊβηςησ ). 

4. Επιςημαύνεται ότι ο λεκτικόσ, ςωματικόσ και ψυχικόσ εκφοβιςμόσ, καθώσ 

και γενικϊ φαινόμενα ςχολικόσ βύασ θεωρούνται ςοβαρϊ παραπτώματα που 

δυναμιτύζουν την ομαλό λειτουργύα του ςχολεύου και τιμωρούνται. 

5. Ο ευτελιςμόσ τησ αξιοπρϋπειασ μαθητών και εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικϊ 

μϋςα (κινητϊ τηλϋφωνα, διαδύκτυο) θεωρεύται ςοβαρό παρϊπτωμα. 

6. Οι μαθητϋσ οφεύλουν να ςϋβονται και να μην καταςτρϋφουν το ςχολικό 

χώρο και τη ςχολικό περιουςύα, δηλαδό τα εποπτικϊ μϋςα και την 

υλικοτεχνικό υποδομό. 

7. ε περύπτωςη που θα υπϊρξουν ζημιϋσ ό καταςτροφϋσ, οι υπαύτιοι με τουσ 

κηδεμόνεσ τουσ θα αναλαμβϊνουν την αποκατϊςταςη ό αντικατϊςταςό 

τουσ. 
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Ειδικά για το ςχολικό έτοσ 2020-2021 

8. Οι μαθητϋσ, ςυμμετϋχοντασ ενεργϊ ςτην προςπϊθεια περιοριςμού τησ 

διαςπορϊσ του ιού covid-19, 

 αυλύζονται ςε ςυγκεκριμϋνουσ χώρουσ ανϊ τϊξη και ςϋβονται τα 

θεςμοθετημϋνα όρια 

 δεν μπαύνουν ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ ϊλλων τμημϊτων 

 φροντύζουν να τηρούν τισ αποςτϊςεισ . 

9. Η χρόςη τησ μϊςκασ εύναι υποχρεωτικό για όλουσ (εκπαιδευτικούσ, μαθητϋσ, 

επιςκϋπτεσ) ςε εςωτερικούσ και εξωτερικούσ χώρουσ του ςχολεύου, ειδικϊ 

ςε περιπτώςεισ ςυνωςτιςμού (π.χ. κυλικεύο). Αν κϊποιοσ μαθητόσ δε φορϊ 

μϊςκα, δεν του επιτρϋπεται η εύςοδοσ ςτην τϊξη, παύρνει απουςύα, 

ενημερώνεται ο κηδεμόνασ του, που οφεύλει και να τον εφοδιϊςει με μϊςκα 

το ταχύτερο δυνατό. Σην ευθύνη για την υποχρεωτικό χρόςη μϊςκασ την 

ϋχουν οι διδϊςκοντεσ ςε κϊθε τμόμα  και οι εφημερεύοντεσ εκπαιδευτικού 

για τισ ώρεσ διαλειμμϊτων. ε περύπτωςη επύςησ που εκπαιδευτικόσ, μϋλοσ 

του προςωπικού καθαριότητασ ό επιςκϋπτησ  δε φορϊ μϊςκα ςτουσ χώρουσ 

του ςχολεύου θα δεχθεύ , κατϊ ςυνϋπεια , τισ απαραύτητεσ ςυςτϊςεισ από τη 

Διεύθυνςη του ςχολεύου και οφεύλει να ςυμμορφωθεύ. 

10. Μαθητικές Κοινότητες 

Οι μαθητικϋσ κοινότητεσ (5μελό υμβούλια τμημϊτων και 15μελϋσ) 

αποτελούν ςπουδαύο κομμϊτι τησ ςχολικόσ κοινότητασ. Οι μαθητϋσ 

αςκούνται ςτη δημοκρατύα και ςτισ αρχϋσ τησ ςυμμετϋχοντασ ςε αποφϊςεισ 

που τουσ αφορούν, παύρνοντασ πρωτοβουλύεσ, κϊνοντασ διϊλογο και 

προτεύνοντασ λύςεισ. 

Οι μαθητικϋσ κοινότητεσ δύνανται: 

 να επεμβαύνουν, να ςυζητούν και να ςυνεργϊζονται με το ύλλογο 

των καθηγητών και τη Διεύθυνςη του ςχολεύου,  ςτοχεύοντασ  ςτην 

επιτυχημϋνη επύλυςη τυχόν προβλημϊτων τησ ςχολικόσ κοινότητασ, 

 να οργανώνουν εκδηλώςεισ ςε ςυνεργαςύα και με την ϋγκριςη του 

υλλόγου των καθηγητών,  

 να φροντύζουν το ςχολεύο να εύναι καθαρό, ςε καλό κατϊςταςη και 

αςφαλϋσ, ώςτε όλα τα παιδιϊ να απολαμβϊνουν το αγαθό τησ 

παιδεύασ, χωρύσ να κινδυνεύουν ό να φοβούνται. 
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

ΥΟΡΕΙ: 

Άρθρο 4.1  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικών μϋςα ςτη ςχολικό κοινότητα εύναι 

καθοδηγητικόσ και η επύδραςη τουσ καθοριςτικό. Με την επιςτημονικό τουσ 

κατϊρτιςη και το όθοσ τουσ διδϊςκουν και ςυγχρόνωσ διαπαιδαγωγούν. 

Πρϋπει να αποτελούν πρότυπο αναφορϊσ για τουσ μαθητϋσ. 

Ωσ εκ τούτου, οι εκπαιδευτικού: 

1. Εύναι ανϊγκη με τη ςτϊςη τουσ να ςυμβϊλλουν ςτην εμπϋδωςη ενόσ όρεμου 

και ςυνεργατικού κλύματοσ μϋςα ςτο ςχολεύο και να ςϋβονται την 

προςωπικότητα των μαθητών, αποφεύγοντασ εκφρϊςεισ και ενϋργειεσ που 

τουσ θύγουν. 

2. Αντιμετωπύζουν με δύκαιο τρόπο και παιδαγωγικούσ χειριςμούσ θϋματα που 

ςχετύζονται με την αξιολόγηςη και τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών. Με τη 

ςτϊςη τουσ πρϋπει να ςυμβϊλλουν ςτην εκτόνωςη των εντϊςεων και ςτην 

αντιμετώπιςη των ςχολικών δυςλειτουργιών. 

3. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ιςότιμη ςυμμετοχό των μαθητών ςτο μϊθημα 

και προςπαθούν να αναδεύξουν τισ ιδιαύτερεσ ικανότητεσ και δεξιότητεσ 

αυτών. 

4. Πρϋπει να ςϋβονται και να τηρούν τουσ κοινϊ αποδεκτούσ κανόνεσ τησ 

ςχολικόσ ζωόσ, να εύναι ςυνεπεύσ ςτην προςϋλευςό τουσ ςτο ςχολεύο και 

ςτην τϊξη, ςτην τόρηςη του ωραρύου και του αναλυτικού προγρϊμματοσ, να 

μεριμνούν για την ευταξύα και την ευκοςμύα των ςχολικών χώρων, να 

εκτελούν υπεύθυνα τισ εφημερύεσ τουσ και οποιαδόποτε ϊλλη εργαςύα τουσ 

ανατύθεται από τη Διεύθυνςη και τον ύλλογο διδαςκόντων και γενικϊ να 

ϋχουν μια ευπρεπό παρουςύα ςτο ςχολεύο. 

5. Εύναι απαραύτητο να διαςφαλύζουν την αςφϊλεια των μαθητών ςε όλουσ 

τουσ ςχολικούσ χώρουσ, όπωσ και την αςφϊλεια τουσ κατϊ τη διϊρκεια των 

εξωςχολικών εκδηλώςεων και δραςτηριοτότων που πραγματοποιούνται με 

ευθύνη του ςχολεύου. 

6. Τποχρεούνται να ενημερώνουν ςυςτηματικϊ τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ των 

μαθητών για θϋματα που αφορούν ςτην επύδοςη, τη φούτηςη και τη 

ςυμπεριφορϊ αυτών, ςε καθοριςμϋνεσ ώρεσ και ημϋρεσ, αλλϊ και εκτϊκτωσ, 

αν παραςτεύ ανϊγκη. Επύςησ να ςυνεργϊζονται με τουσ γονεύσ ό κηδεμόνεσ 

για θϋματα που ϋχουν ςχϋςη με ιδιαύτερη αντιμετώπιςη μαθητών. 

7. Οφεύλουν να  εύναι εχϋμυθοι και να ςϋβονται το απόρρητο των αποφϊςεων 

του υλλόγου των διδαςκόντων και των ςτοιχεύων που αφορούν τα 

προςωπικϊ δεδομϋνα καθηγητών, μαθητών και γονϋων. 
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8. Μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρϋπει να υπϊρχει ςυνεργαςύα ςε θϋματα 

που αφορούν τη διδακτικό διαδικαςύα, τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών και 

γενικότερα τον προγραμματιςμό τησ ςχολικόσ ζωόσ. Ειδικότερα, θα πρϋπει 

να υπϊρχει ςτενότερη ςυνεργαςύα μεταξύ των εκπαιδευτικών του ιδύου 

κλϊδου και κυρύωσ μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδϊςκουν ςτα τμόματα 

τησ ύδιασ τϊξησ. 

Άρθρο 4.2  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Η διεύθυνςη του ςχολεύου  αςκεύ  διοικητικό και παιδαγωγικό ϋργο ςε 

ςυνεργαςύα με όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορεύσ. Ο ρόλοσ τησ οφεύλει να εύναι 

εμψυχωτικόσ, υποςτηρικτικόσ, διαμεςολαβητικόσ, καθοδηγητικόσ αλλϊ και 

ελεγκτικόσ, με  αποφϊςεισ ςύννομεσ και παιδαγωγικϊ ορθϋσ. 

2. Οι  Τποδιευθυντϋσ  τησ ςχολικόσ  μονϊδασ  υποβοηθούν τη Διεύθυνςη  ςτο 

καθημερινό  τησ ϋργο, αναλαμβϊνουν ϋνα μϋροσ από  τισ  αρμοδιότητεσ που 

τουσ αναθϋτει  και  

τηναναπληρώνουν ςε όλεσ τισ λειτουργύεσ τησ ςχολικόσ ζωόσ, όταν αυτό 

 απου-ςιϊζει ό κωλύεται.   

Άρθρο 4.3  ΓΟΝΕΙ - ΚΗΔΕΜΟΝΕ 

1. Υυςικού κηδεμόνεσ του μαθητό θεωρούνται και οι δύο γονεύσ του (πατϋρασ 

και μητϋρα). ε περύπτωςη που αυτού κατοικούν ςε διαφορετικό πόλη από 

αυτό που βρύςκεται το ςχολεύο του μαθητό, ορύζουν από κοινού τρύτο 

πρόςωπο ωσ κηδεμόνα του τϋκνου τουσ με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη. ε 

περύπτωςη διακοπόσ τησ ϋγγαμησ ςυμβύωςησ, κηδεμόνασ του τϋκνου 

θεωρεύται ο γονϋασ που ορύζεται ςύμφωνα με δικαςτικό απόφαςη, η οπούα 

πρϋπει να προςκομύζεται ςτο ςχολεύο. 

2. Οι γονεύσ-κηδεμόνεσ εγγρϊφουν το μαθητό για κϊθε ςχολικό τϊξη ςτο τϋλοσ 

τησ ςχολικόσ χρονιϊσ για το επόμενο διδακτικό ϋτοσ, ςυμπληρώνοντασ τα 

οριζόμενα από τη νομοθεςύα ϋντυπα.Γνωςτοποιϊντασ, ζτςι, τα ςτοιχεία 

κατοικίασ και επικοινωνίασ τουσ και τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ 

ςτθ ςχολικι μονάδα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, δεν παραλείπουν να 

τα  επικαιροποιοφν ςε περίπτωςθ αλλαγισ τουσ. Σε αυτιν τθ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ το ςχολείο κα αποςτζλλει ζγκαιρα κάκε 

ενθμζρωςθ και ειδοποίθςθ και αυτι θ αποςτολι κα αποτελεί απόδειξθ τθσ 

ενθμζρωςθσ ι ειδοποίθςθσ. Ομοίωσ, κάκε αποςτολι από αυτιν τθ δθλωκείςα 

διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ προσ το ςχολείο κα αποτελεί απόδειξθ 

τθσ ενθμζρωςθσ ι ειδοποίθςθσ εκ μζρουσ του γονζα/κθδεμόνα. Παρϊλληλα, 

μεριμνοφν αμελλθτί για τθν ζκδοςθ του ατομικοφ δελτίου υγείασ του παιδιοφ 

τουσ. 

3. Οι γονεύσ-κηδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το ςχολείο γενικότερα για το κεςμικό 

πλαίςιο φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν και ειδικότερα -αλλά και τακτικϊ και 

ςυςτηματικϊ-για τη φούτηςη, τη ςχολικό επύδοςη και ςυμπεριφορϊ των 
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παιδιών τουσ. Ζχουν τακτικι επικοινωνία με τουσ/τισ κακθγθτζσ/τριεσ του 

παιδιοφ τουσ, (ιδιαίτερα με τον/τθν υπεφκυνο/θ του τμιματοσ ςτο οποίο φοιτά 

το παιδί τουσ) και υποςτθρίηουν το ζργο τουσ. Ζτςι, όταν καλοφνται από τθ 

διεφκυνςθ του ςχολείου ι ςυγκεκριμζνουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ, 

ανταποκρίνονται με αμεςότθτα ςτθν πρόςκλθςθ αυτι.  

4. Σε περίπτωςθ απουςίασ του παιδιοφ τουσ, ενθμερϊνουν άμεςα το ςχολείο για 

το λόγο απουςίασ- με ζναν από τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ που ζχουν δθλϊςει 

ςτο ςχολείο κατά τθν εγγραφι του παιδιοφ τουσ- και επιπρόςκετα φροντίηουν  

για τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν απουςίασ του παιδιοφ τουσ, ςτθν 

περίπτωςθ που προβλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ των απουςιϊν αυτϊν κατά τθν 

ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ.  

5. Με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, αλλϊ και κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, εϊν και 

όποτε προκύψει ςχετικό ζότημα, ϋχουν επύςησ την υποχρϋωςη να 

ενημερώςουν το ςχολεύο, όςο το δυνατόν πληρϋςτερα και με πλόρη 

εξαςφϊλιςη  των προςωπικών δεδομϋνων και τησ εχεμύθειασ, για 

προβλόματα των μαθητών (υγεύασ, κοινωνικϊ, ψυχολογικϊ ό ϊλλα) όπωσ 

επίςθσ και για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να προβεί το ςχολείο ςε 

περίπτωςθ ξαφνικισ επιδείνωςθσ τουσ. Η γνωςτοπούηςη τϋτοιων 

παραμϋτρων ςτο ςχολεύο εύναι απολύτωσ αναγκαύα για την αποφυγό 

ςυμπεριφορών που μεγιςτοποιούν αυτϊ τα προβλόματα και την υιοθϋτηςη 

από τουσ καθηγητϋσ τησ πλϋον κατϊλληλησ ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ.   

6. Οι γονείσ μακθτι/τριασ που βρίςκονται ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι 

οφείλουν και υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν το ςχολείο για το κζμα 

αυτό.Επίςθσ, οφείλουν και υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν το ςχολείο, ςτθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία, με δικαςτικι απόφαςθ, θ άςκθςθ επιμζλειασ του 

παιδιοφ ζχει ανατεκεί ςτον ζνα εκ των δφο γονζων, όπωσ επίςθσ και εάν 

υπάρχει δικαςτικι απόφαςθ  που κζτει όρουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ παιδιοφ και γονζα που δεν αςκεί τθν επιμζλειά του. 

7.Σαυτόχρονα με την τελικό διαμόρφωςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ 

διδαςκαλύασ και λειτουργύασ, οι γονεύσ – κηδεμόνεσ θα παραλϊβουν το 

πρόγραμμα με τισ ςυγκεκριμϋνεσ ημϋρεσ και ώρεσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εβδομϊδασ, που μπορούν να επικοινωνόςουν, να ενημερωθούν και να 

ςυνεργαςτούν με τον κϊθε διδϊςκοντα, εκτόσ φυςικϊ εκτϊκτων 

περιςτϊςεων ό ςυντομότερησ ενημϋρωςησ που μπορεύ να γύνεται και 

καθημερινϊ ςτα διαλεύμματα. Για το διϊςτημα που υπϊρχει η απειλό του 

Covid-19, η επικοινωνύα αυτό θα γύνεται κυρύωσ εξ αποςτϊςεωσ ( μϋςω τησ 

πλατφόρμασ Webex,  με email, τηλεφωνικϊ) και ςπανύωσ και για ιδιαύτερεσ 

περιπτώςεισ από κοντϊ, κατόπιν ραντεβού. 
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8.Ο Σύλλογος Γονζων και Κηδεμόνων:  

 Καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν δθμιουργία κλίματοσ αγαςτισ 

επικοινωνίασ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείου και 

οικογζνειασ.  

 Υποςτθρίηει και ενιςχφει θκικά και υλικά το ζργο του ςχολείου, με ςκοπό τθν 

δθμιουργία ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ευνοϊκοφ για τθ μάκθςθ και τθν 

ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν και μακθτριϊν, τθν κοινωνικοποίθςι 

τουσ και τθν θκικι τουσ ςυγκρότθςθ ωσ ςυνειδθτοποιθμζνων, υπεφκυνων 

και ενεργϊν δθμοκρατικϊν πολιτϊν.  

 Συμπαραςτζκεται ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν και υποςτθρίηει τθν καλι 

άςκθςθ του λειτουργιματόσ τουσ.  

 Συμβάλλει επικουρικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων του ςχολείου τα οποία 

απαιτοφν ςυλλογικι προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

 Σϋλοσ, οφεύλει να ςυνεργϊζεται αρμονικϊ με τη Διεύθυνςη, την 

Τποδιεύθυνςη  και τον ύλλογο Διδαςκόντων για θϋματα που αφορούν 

την εύρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου, τη διοργϊνωςη των ενδοςχολικών 

και εξωςχολικών εκδηλώςεων, δραςτηριοτότων και προγραμμϊτων 

καθώσ και την καλλιϋργεια ςυνεργατικού κλύματοσ μεταξύ όλων των 

παραγόντων τησ ςχολικόσ ζωόσ. 

 

ΜΕΡΟ ΠΕΜΠΣΟ 

 

Άρθρο 5.Αποδοχή του Κανονιςμού   

1. Ο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ» ςυντϊχθηκε με ςτόχο να  

ρυθμύςει τισ ςυνθόκεσ τησ καθημερινόσ ςχολικόσ  ζωόσ, ώςτε να 

 διαςφαλύζεται η  τϊξη και  η ομαλότητα,  να διευκολύνεται 

 το εκπαιδευτικό  ϋργο και να ενιςχύεται η παρεχόμενη παιδεύα. 

2. Για  τη   διαμόρφωςη  και   την   επιτυχό  εφαρμογό   του  απαιτεύται η  

ςυναύνεςη  όλων  των ςυντελεςτών τησ  ςχολικόσ ζωόσ, 

Διευθύντριασ/Τποδιευθυντών,     εκπαιδευτικών,γονϋων- κηδεμόνων   

και    μαθητών   και    από   μϋρουσ   τουσ   ςυνειδητό  

αποδοχό τωνκανόνων  που περιλαμβϊνει.        

                                                                                                                            

                                                                                                      Θεςςαλονύκη,24/10/2020 

                                                                                                                     Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                                                     ΖΑΥΕΙΡΙΑΔΟΤ ΚΟΡΝΗΛΙΑ           


