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Πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής 

 

                                                                  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

 

1. Η παροχή  γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει στην ισόρροπη  

γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των 

μαθητών. 

2. Η προαγωγή της κριτικής σκέψης , της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και 

των ικανοτήτων των μαθητών. 

3. Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά 

και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών. 

4. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της 

πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

5. Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και 

της αλληλεγγύης. 

6. Η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη. 

7. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των 

μαθητών στην αγορά εργασίας. 

Για τους λόγους αυτούς διαμορφώνεται το παρακάτω πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής ζωής. 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1. Συμπεριφορά - Πειθαρχία 

Γενικά οι μαθητές οφείλουν: 

 να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών 

τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά, 

 να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους 

αντικείμενα, 

 να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο, 

 να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του 

Σχολείου, 

 να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, 

 να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. 

Η χειροδικία  και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα 

παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του 

μαθητή από το Σχολείο. 

2. Προσέλευση στο σχολείο 
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Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:20. 

Καθυστερημένη προσέλευση θα γίνεται ανεκτή μόνο έως ότου εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα 

διδασκαλίας.  

 Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου ανοίγει μόνο για τους μαθητές που 

προσέρχονται καθυστερημένοι και αυτό εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, 

διαφορετικά εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή. Οι 

καθυστερημένης προσέλευσης μαθητές παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της Διεύθυνσης. 

 Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να 

συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στον σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 

 Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν 

μαθητή. 

 Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με 

τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή. 

 Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την 

αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία 

υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, έξω 

από την αίθουσα διδασκαλίας. 

 Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει 

αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται, συνεπώς αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με 

οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την 

ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

 Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως ναι 

παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. 

4. Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο 

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής 

λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της 

Διεύθυνσης. 

5. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο 

σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές: 

 σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου, 

 δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια 

απορριμμάτων 

 διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να 

διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση. 

Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και 

η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.  

6. Κινητά τηλέφωνα 
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Η με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών 

καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – 

απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο. (Αρ. Πρ. Φ25/103373/δ1/22-06-2018) 

7. Κάπνισμα – αλκοόλ – χρήση ουσιών 

Απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων  ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής 

επίδρασής τους στη σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από 

αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.( Νόμος του 2017 Ν.24(Ι)/2017) 

8. Συμπεριφορά στην αίθουσα εκδηλώσεων 

Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη 

σοβαρότητα.  

9. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές 

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε διδακτική/εκπαιδευτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου 

είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. 

Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της 

εκδρομής. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή 

προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή-επικοινωνία. 

Ποινές 

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της  

επιβληθεί προφορική παρατήρηση. Στη δεύτερη παρατήρηση μπορεί και να απομακρυνθεί από 

την αίθουσα διδασκαλίας, λαμβάνοντας απουσία, οπότε απασχολείται με ευθύνη της διεύθυνσης του 

σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 

τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α  διδάσκοντα/ουσα  ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο 

του τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους  χειρισμούς. 

Συμβούλιο τμήματος: αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες/ουσες και προεδρεύει ο/η 

αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο Διευθυντής/τρια ή ο Υποδιευθυντής/τρια, εφόσον 

διδάσκουν στο τμήμα. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, 

τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος. Συγκαλείται από τον/την 

προεδρεύοντα/ουσα ή εάν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες ή και ένας ή περισσότεροι  

μαθητές/τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει 

και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος .Συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Συζητά και εισηγείται στον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών 

του τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. 

Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί 

απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα 

επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και ενημερώνει 

το Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες. Έχει επίσης την ευθύνη της εφαρμογής των νόμων που 

προβλέπονται από την Πολιτεία για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. 

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος προβαίνει 

στη λήψη μέτρων που είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα 

μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
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Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης 

Εύρυθμης Λειτουργίας. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες αποβολής στο χώρο 

του σχολείου. Η μορφή απασχόλησης εντός σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.  

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ προς τους Μαθητές 

Οι καθηγητές οφείλουν: 

 να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους, 

 να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης, 

 να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς 

διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών, 

 να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολείου  ασκώντας, επί 

της ουσίας, γονική μέριμνα. 

 να συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα 

εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους. 

 

Γ. ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν 

δεκατέσσερις (114) 

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν ο μαθητής/τρια σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 

(114) Όσων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους 

στην ίδια τάξη. 

Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 30% επιπλέον των προβλεπομένων με όρο τη 

συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης. 

Για το Σχολικό έτος 2021-22 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για τον 

περιορισμό της διασποράς του covid-19, καταγράφονται αλλά δικαιολογούνται απουσίες που έγιναν από 

μαθητές/ τριες που νόσησαν από covid-19.  

Απουσία θεωρείται επίσης η μη συμμετοχή σε πολιτιστικές, αθλητικές, εορταστικές εκδηλώσεις και από 

περίπατο χωρίς τη χρήση μεταφορικού μέσου.( Δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό φοίτησης 

εάν η συμμετοχή του μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη) Στις εκδρομές/ 

μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο για να 

παρακολουθήσουν το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα καταχωρίζονται απουσίες. 

Περιπτώσεις όπου οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης 

Απουσίες λόγω μετεγγραφής  (μέχρι δύο ημέρες) 

Απουσίες μαθητών/τριών που απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, 

αλλά παρευρίσκονται στο σχολείο. 

Απουσίες που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες κάνουν αντικειμενικά δύσκολη την 

προσέλευση στο σχολείο. 

Σε ειδικές περιπτώσεις για χρόνια ή έκτακτα περιστατικά υγείας. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κηδεμόνας του μαθητή πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου για 

την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας για να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη μη 

καταμέτρηση των απουσιών κατά το χαρακτηρισμό φοίτησης. 

Δ. EΠAINOI– ΒΡΑΒΕΙΑ 

Οι μαθητές/τριες που διακρίνονται για τις επιδόσεις και το ήθος τους βραβεύονται με αριστεία- βραβεία 

στις 27 Οκτωβρίου κάθε έτος, την ημέρα της γιορτής της Σημαίας. 

Η νομοθεσία που διέπει τη σχολική ζωή καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τη Μαθητική Κοινότητα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. 

 

 

 

 

 


