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Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής 

λειτουργίας του σχολείου μας και η αρμονική συμβίωση 

1. Οι μαθήτριες/ες προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, στις 8.00 μέχρι 13.40 πριν χτυπήσει το 

κουδούνι για προσευχή. Με το χτύπημα του κουδουνιού οι πόρτες   του σχολείου κλείνουν. 

2. Μαθητρια/ης που καθυστερεί δε γίνεται δεκτός στην αίθουσα την πρώτη ώρα. Για τις υπόλοιπες 

ώρες θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά ο γονέας. Η καθυστέρηση διακόπτει την ομαλή διεξαγωγή 

της μάθησης. 

3. Οι μαθήτριες/ες που στις ενδιάμεσες ώρες προσέρχονται καθυστερημένα στην αίθουσα, μετά την 

είσοδο της/του καθηγήτριας/η σ’ αυτήν, δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία. 

Επίσης, οι μαθήτριες/ες δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα της τελευταίας ώρας. 

Αυτό γίνεται μόνο με άδεια της διεύθυνσης του σχολείου. 

4. Η θέση κάθε μαθήτριας/η στην αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται από την/τον υπεύθυνη/ο 

καθηγήτρια/η και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν θέση καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων 

έως τη λήξη του σχολικού έτους (εκτός κι αν κριθεί αναγκαίο   από την/τον υπεύθυνη/ο 

καθηγήτρια/η του τμήματος) 

5. Οι μαθήτριες/η κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων παρακολουθούν και 

συμμετέχουν σ’ αυτά, χωρίς να παρενοχλούν την ομαλή διαδικασία της μάθησης. 

6. Κατά τα διαλείμματα δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητριών/ων στις αίθουσες διδασκαλίας 

και προαυλίζονται στον ειδικά μαρκαρισμένο χώρο του τμήματος τους. Σεβόμαστε όλες/όλους 

τις/τους συμμαθήτριες/τές και λύνουμε τις διαφωνίες μας με ηρεμία. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

ζητάμε τη βοήθεια των Συμβούλων Σχολικής Ζωής. Κυρία Καραχάλιου και κύριος Ζησόπουλος.  

7. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, οι μαθήτριες/ες δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από 

αυτό για κανένα λόγο. Σε περίπτωση ασθένειας, τηλεφωνούν στην/στον κηδεμόνα τους και μετά 

από άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου αποχωρούν μαζί του. 

8. Οι μαθήτριες/ες  δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες. 

9. Οι μαθήτριες/ες οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου, να μην προξενούν ζημιές και 

να μην ρυπαίνουν το χώρο του σχολείου. Διαφορετικά οφείλουν να αποκαταστήσουν την ζημιά. 

10. Οι μαθήτριες/ες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ακρότητες ως προς την εμφάνιση – αμφίεση. 

11. Όταν οι μαθήτριες/ες βρίσκονται σε περίπατο, εκδρομή, μορφωτική επίσκεψη ή παρακολουθούν 

σχολικές εορτές, εκπροσωπούν το σχολείο μας και οφείλουν να συμπεριφέρονται ως Οι 

μαθήτριες/ες. 

12. Κάθε μαθήτρια/ης είναι υποχρεωμένη/ος να σέβεται τους κανόνες της σχολικής μας  ζωής και 

να τους συνδιαμορφώνει. 

13. Απαγορεύεται αυστηρά – εκ νόμου – η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων. 

14. Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας του σχολείου η συνεργασία μαθητριών/ων – καθηγητριών/ων 

θεωρείται απαραίτητη. Γι’ αυτό κάθε μαθήτρια ή μαθητής μπορεί να απευθύνεται στην/στον 

υπεύθυνη/ο καθηγήτρια/η του τμήματος ή στις/στους συμβούλους σχολικής ζωής την κυρία 

Καραχάλιου και τον κύριο Ζησόπουλο ή στη διεύθυνση του σχολείου και να συζητά όχι μόνο 

οποιοδήποτε θέμα – πρόβλημα σχετίζεται με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου 

αλλά ακόμα και κάποιο προσωπικό του πρόβλημα. Να είναι βέβαια/ος ότι θα βρει      κατανόηση και 

παιδαγωγική αντιμετώπιση του προβλήματος του. Μπορεί, επίσης να κάνει προτάσεις που θα 

αφορούν την καλύτερη για όλους λειτουργία του σχολείο. 

 

 

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο 

εκπρόσωπος του Δήμου και το 15μελές
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