
                      Εσωτερικός Κανονισμός  

   Λειτουργίας    του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

           Εισαγωγή 

       Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, 

σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Η δημιουργία ισορροπημένων και 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. 

    Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, 

δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες 

ζωής. 

      Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό 

τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί 

από αυτούς τους κανόνες. 

     Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων 

που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και 

αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη 

διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη 

συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με 

αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική 

πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό 

στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΑΙΘ) 

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) 

βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία 

των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα 

χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

Ο  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά 
την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά 
στη θεματολογία του. 

       Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.  

                Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

       Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή  του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του 

Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου.  

    Επιπλέον, έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την 

παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης 

(άρθρο 37, Ν.4692/2020).   



      Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 

κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του 

Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους 

τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου στην αρχή διδακτικού έτους και κάθε φορά 

επικαιροποιείται . Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της 

διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων 

και των υπόλοιπων μελών της σχολικής μονάδας.    

        Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της 

προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά 

καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  
   Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 

συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό 

και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.  

     Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι 

οποίοι αφενός εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου 

διαμορφώνουν ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, 

μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Μέσω των συμφωνημένων όρων και 

κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται:  

 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. 

  Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες 

των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. 

  Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 

απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του/της κάθε μαθητή/ριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

 Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, 

μάθησης και εργασίας. 

 

 

2. Λειτουργία του Σχολείου 
 

 Ι. Διδακτικό ωράριο 
     Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα 

διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του Σχολείου. Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους 

και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.  

 

II. Προσέλευση στο σχολείο 
     Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετά 

την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι προσέρχονται με 

καθυστέρηση, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή 

διαδικασία, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης. 



      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. Οι μαθητές που δε θα βρίσκονται στην πρωινή σύνταξη και αυτό 

δεν  οφείλεται αντικειμενικά σε συγκοινωνιακούς λόγους, δε θα γίνονται δεκτοί από τον 

καθηγητή της πρώτης ώρας και θα παρουσιάζονται στο Γραφείο του Δ/ντή. 

 

 

 ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο 

      Οι μαθητές και οι εκπ/κοι  πρέπει να 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.  

     Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή και 

μόνο τη συγκεκριμένη ώρα.  

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

σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας 

χωρίς άδεια από το Δ/ντή του σχολείου. 

      Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 

διδασκαλίας.  

       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,  

 

ΙV. 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 του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για 

να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του. Τέλος, εάν κάποιος 

γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 

μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει  πρώτα  τη Διεύθυνση του Σχολείου .Με τη λήξη 

των μαθημάτων οι μαθητές αποχωρούν ήσυχα από το χώρο του σχολείου. Όμως  

μπορούν να παραμένουν στο προαύλιο αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες 

αποχώρησης, (πχ δυσμενείς καιρικές συνθήκες) χωρίς να παρεμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου.  

 

 V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  

      Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για 

προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που 

προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως 

επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα 

γνωστικά αντικείμενα.  

 

VI. 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.  



 

VII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 

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

  Ιστοσελίδας του Σχολείου. 

  Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ. 

  Τηλεφωνικά σε έκτακτες περιπτώσεις ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

  Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο. 

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
 Ι. Φοίτηση: 

    Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον 

και υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και 

συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει 

τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους. 

  

II. Σχολικοί χώροι 
     Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο 

σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι 

μαθητές: 

  Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό 

περιβάλλον της αυλής του Σχολείου. 

  Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν 

τα καλάθια απορριμμάτων.  

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. Επισημαίνεται ότι, μαθητής 

που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή 

και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του. 

 

 III. Διάλειμμα 
 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο 

χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους 

διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Με την ολοκλήρωση κάθε 

διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει την 

αίθουσα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι 

πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/ριών. Το διάλειμμα είναι 

χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης 

σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλοεπιδρούν, 

παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, 

απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί. 

 

 IV. Εμφάνιση  
Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει 

να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης∙ οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική 

ιδιότητα.  

       V. Καθήκοντα Απουσιολόγων και επιμελητών. 

 
        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. 

   Καθήκοντα Επιμελητών. 
Ο υπεύθυνος καθηγητής τμήματος ορίζει δύο (2) επιμελητές ανά εβδομάδα με 
αλφαβητική σειρά ή ανά θρανίο. Ο κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα 
ανακοινώσεων του τμήματος και αντίγραφο κατατίθεται στη Διεύθυνση. 
Οι επιμελητές : 
1. Επιμελούνται τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το 
τμήμα. 
2. Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 
Φροντίζουν επίσης για την ύπαρξη  σπόγγου και καλαθιού στην τάξη. 
3. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά είτε προέρχεται από μαθητές του Τμήματος είτε από 
άλλους. 
4. Πριν αποχωρίσουν για το  διάλειμμα φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας 
ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την 
αίθουσα και παραμένουν κοντά στην αίθουσα. Εάν εκείνοι δε συμμορφώνονται στις 
υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή . 

   Σε περίπτωση απουσίας διδάσκοντος και ύπαρξη κενού φροντίζουν για την ασφάλεια 
των αντικειμένων των μαθητών, κλείνουν τα παράθυρα και κλειδώνουν την τάξη 
ζητώντας το κλειδί από το Γραφείο. 

 

 

VI. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

    Ο Διευθυντής  

    Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει 
άριστη γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από 
όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
   Ειδικότερα: 

 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των 

χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

μαθητών.  

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

  Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

  Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης.  



  Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή 

χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε 

περίπτωση φθοράς  

Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει 

τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό 

στην κοινωνία. 

 

  Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους 

εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία. 

   Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του 

παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας 

τους να καινοτομούν στην τάξη.  

   Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της 

σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου. 

   Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος 

στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 

κοινότητας.  

   Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο του 

αποφεύγοντας το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή 

υποτιμητικής και απαξιώτικης συμπεριφοράς απέναντί τους. 

   Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση 

φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και 

συντονίζει τη συνεργασία του με τον Σύλλογο διδασκόντων. 

   Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, 

τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του 

κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ’ άλλον τρόπο και πάντα μέσα στο γράμμα και το 

πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.           

   Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των 

γονέων.        

   Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την 

αποδοτική λειτουργία του. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 
     Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 

περιλαμβάνεται η εκπαίδευση −διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από 

τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 

των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

  Διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών και τις  υγιεινές συνθήκες εντός του 

σχολείου, καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές. 

  Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους.  



 Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 

αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους 

εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. 

      Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην 
κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών. 

 Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην 

εξαιρετικής ολιγόλεπτης απουσίας. Μαθητής που απομακρύνεται από το διδάσκοντα 

για παιδαγωγικούς λόγους αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο διδάσκων 

ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συμπεριφορά του μαθητή. 

Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο 

ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση.  

Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους. 

Σέβονται  το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.                 

Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και 

συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές. 

 Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 

συμπεριφορά.  

 Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον 

πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα 

με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την 

καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης  

     Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και  

ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Η 

αντικειμενική  συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά 

στην πράξη με τα εξής στοιχεία: 

                 α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή 
                  β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης 

          γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα. 

  Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 

αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις 

αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

   Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης 

των μαθημάτων.  

   Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την 

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι 

την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.  

   Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη 

και το Σχολείο.  

   Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους 

ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.  

   Φροντίζουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, 

όταν  αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους. 

   Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια 

της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που 

γίνονται με ευθύνη του σχολείου. 



   Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με 

τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την 

υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν. 

   Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής 

συνείδησης στους μαθητές. 

   Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, 

θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή. 

  Προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να 

μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση. 

   Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του 

σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8 π.μ.  

   Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν 

οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα 

προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. 

  Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον 

Σύλλογο Διδασκόντων  για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε 

άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου. 

   Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους 

γονείς  έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.  

 

  

Οι μαθητές/μαθήτριες 
         Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό 

στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη 

σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος 

βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. 

 Οι μαθητές θα πρέπει να:  

   Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας.  

   Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 

αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.  

   Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας 

στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.  

   Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

   Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.  

   Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν 

προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την 

υπαίτιο/α. Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά: 
         1. Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων. 

         2. Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση και 

         3. Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς. 

Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση  του σχολικού χώρου. Οι χώροι των 

αιθουσών, του γυμναστηρίου, 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 

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας 

διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  

       1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 

       2. Απευθύνονται στον  εφημερεύοντα  ή στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή 

στον Σύμβουλο Σχολικής   Ζωής. 

       3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια. 

    Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής 

ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω 

βήματα.  

   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν 

ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το 

μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.  

   Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν 

τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο 

στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους. 

 δεν επιτρέπεται η εισοδος των μαθητών στο Γραφείο των καθηγητών χωρίς σοβαρό 

λόγο και χωρίς άδεια. 
   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. 

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.  

   Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των 

τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.  

   Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 

Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια 

και ευπρέπεια.  

   Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την 

πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.  
. 
 

 

VΙI. Άλλα θέματα 
 Επισημαίνεται ότι: 

    Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη 

χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται. Στην 

εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται 

να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Σε διαφορετική περίπτωση 

επιβάλλονται κυρώσεις ,  κρατείται το τηλέφωνο στο Γραφείο του Δ/ντη και 

ενημερώνεται ο κηδεμόνας. 



     To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 

καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο 

αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση 

αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων. 

     Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 
 Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 

που οι μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

 

 VIΙI. Παιδαγωγικός έλεγχος 

    Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην 
αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική  δεν 
προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με 
τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους 
και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 
     Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αποτελούν 

αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, 

τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον/τη Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Συντονιστή/ρια Εκπαιδευτικού Έργου, 

προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική 

αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι 

σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.  

     Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι 

μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η 

συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και 

αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει 

τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που 

διέπουν την ηλικία του. 

     Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο Σχολείο 
αντιμετωπίζονται  με βάση την κείμενη νομοθεσία  και τον εσωτερικό κανονισμό του 
σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές : 
      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 παραμένουν είτε έξω από την αίθουσα  είτε μέσα στην αίθουσα για 
την ασφάλειά τους και ύστερα 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). 
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι: 
Α.Παρατήρηση 
β.Επίπληξη 
γ. Παραπομπή στον διευθυντή 
δ. Ενημέρωση γονέων 



ε. απομάκρυνση  
στ. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων 
ζ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου 
η.Αλλαγή τμήματος 
θ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
  Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, της περίπτωσης δο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της 
τάξης των ε, στ ζ και η  ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.  
      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 σχολείο.υ 
     Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται επίσης τακτικά με κάθε πρόσφορο μέσο 
το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, για τις απουσίες όσων έχουν υπερβεί τις τριάντα (30) και 
τη συμπεριφορά τους. 
 

IX. Σχολικές Δραστηριότητες  

        Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου καθώς και οι διδακτικές 

επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική 

πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι΄ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν 

έχουν σοβαρό λόγο. 

      Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι 

ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα. 

     Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό 

ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του 

προς γονείς και μαθητές. 

     Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς 

ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. 

ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής). 

 Καταχωρούνται  όλες οι απουσίες του ωρολογίου προγράμματος της αντίστοιχης 

ημέρας. 

       X. Σχολική ιστοσελίδα 

      Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα και ιστολόγιο στη βάση του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα 

στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και το προσωπικό δε φέρουν 

καμία ευθύνη.  

       Υπεύθυνος για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστοτόπων είναι ο 

Διευθυντής του σχολείου. 

      Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον 

Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το 

εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα 

και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι? αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος είναι ο 

διαχειριστής της ιστοσελίδας. 

      Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές 

της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον διευθυντή  και όχι οι μαθητές.   



      Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να κάνουν χρήση των επίσημων ιστοτόπων του 

σχολείου και να εμπλέκουν τους μαθητές σε αυτές χωρίς αυτό να αποκλείει τη 

λειτουργία δικών τους ιστοτόπων.   

      Οι αναρτήσεις στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου απηχούν τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων αυτών και σε καμία περίπτωση αυτές του σχολείου ή 

του Συλλόγου Διδασκόντων. 

      Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις 

που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεννόηση με 

τη Διεύθυνση του σχολείου.   

      Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες 

του ΠΣΔ. 

 

 

3. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου 
 

 Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας 

         Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, 
προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε 
τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το 
Σχολείο. Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των 
γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου στην 
επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν.  

   Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους 

εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που 

επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου. 

    Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους 

διδάσκοντες 

    Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τετραμήνου, κατόπιν 

πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για 

ενημέρωση.                                   

    Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και 

αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα) και 

ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. 

    Οφείλουν ακόμη από την έναρξη του σχολικού έτους να γνωστοποιούν στους 

διδάσκοντες του τμήματος που φοιτά ο/η μαθητής/τρια και στη διεύθυνση κάθε 

ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 

   Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το 

πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και 

στη συνέχεια αν δεν επιλυθεί με τον Διευθυντή. 

     Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο 

ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ζητήσει άδεια εισόδου 

    Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του 

οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο. 



     Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, 

είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.         Το τηλέφωνο του σχολείου 

(2741022376) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι το σχολείο διαθετει όλα  τα στοιχεία επικοινωνίας .     

    Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που διαπιστώνεται  να προκαλεί βανδαλισμούς στη 

σχολική περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια σχολική επιτροπή για την 

αποκατάσταση των ζημιών. 

    Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους. 

 

 

II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

     Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 

Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν 

αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία 

με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με 

τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

 III. Σχολικό Συμβούλιο  

     Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο 

Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι 

των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του 

Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και 

οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 

 

 4. Βοηθητικό προσωπικό 

       Η καθαρίστρια και οι φύλακες οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο 

ωράριο της με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της. 

     Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους 

μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη. 

    Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται παρατηρήσεις 

και εντολές για το έργο της μόνο από αυτόν. 

     Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στην καθαρίστρια και στου φύλακες  για ό,τι 

σχετίζεται με το έργο τους αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για 

τα περαιτέρω. 

      Η καθαρίστρια και οι σχολικοί φύλακες  οφείλουν  να απευθύνονται στους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζονται αυστηρά στα 

καθήκοντά τους.   

 

        5. Κυλικείο 

     Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των 

τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών 

και προσωπικού. 



      Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και του ΥΠ.ΥΓ. 

και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.                           

      Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου 

καθώς και την τιμολογιακή πολιτική. 

       Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την 

πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.   

      Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά 

του.  

 

  

 6: Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς 

κινδύνους 
 Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

     Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του 

σχολικού χώρου. 

 Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο 

του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία 

από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου 

Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση 

ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο/η 

Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, 

για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων 

αυτών. 

      Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, 

Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις 

οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 

 

  

 7: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης 

της εφαρμογής του  

       Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό 

θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί 

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το 

Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.   

      Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την 



εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας.  

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

ενημέρωσή τους. 

 30  Μαρτίου  2021  

         Ο Διευθυντής  

 

 

 

 

Ο/ΗΣυντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού 
Έργου (οποίος έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη του Σχολείου)  
 
 
 
………………………………………………………… 
Ημερομηνία: 
…………………………………………………. 
 
 

Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Ημερομηνία: 
…………………………………………………. 
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