
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ 2ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 Έχοντας υπόψη την ΥΑ 10645/ΓΔ4, ΦΕΚ 120/23-01-2018 τ. Β΄ και τις κείμενες διατάξεις 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιστεύοντας ότι βασικός 
σκοπός του Σχολικού Κανονισμού είναι να αποτελέσει το μέσο με το οποίο οι καθηγητές, οι 
μαθητές και οι γονείς-κηδεμόνες της σχολικής μονάδας ακολουθώντας τα πρότυπα και τις ανάγκες 
της δημοκρατικής κοινωνίας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και δημιουργούν πνεύμα 
ελευθερίας και αμοιβαίου σεβασμού, ο Σύλλογος των Καθηγητών μέσα από διάλογο με τις 
Μαθητικές Κοινότητες  προχώρησε στη σύνταξη του παρόντος κανονισμού. Για  την  καλύτερη  
λειτουργία  του  σχολείου  και  την  πληρέστερη  ενημέρωση  των  μαθητών/τριων  και  των γονέων 
και κηδεμόνων τους, γίνονται γνωστά τα εξής: 
 Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ξεκινά στις 8:15 π.μ. με την συγκέντρωση και την 
προσευχή στον προαύλιο χώρο. Σε περίπτωση εφαρμογής ειδικών μέτρων για την αποφυγή 
μετάδοσης λοιμώξεων σε συνδυασμό με δια ζώσης εκπαίδευση, οι μαθητές θα μεταβαίνουν 
απευθείας στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Επίσης, το ωράριο διδασκαλίας θα ξεκινάει α) στις 
8:25, όταν λειτουργεί διά ζώσης και το συναυλιζόμενο 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, ώστε οι 
μαθητές/τριες να μην συναυλίζονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Εάν για οποιοδήποτε 
λόγο προκύψει ανάγκη να πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η λειτουργία 
του σχολείου θα ξεκινά στις 8:30 π.μ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έγκαιρη προσέλευση όλων σηματοδοτεί την καλή οργάνωση και την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου και παρέχει την δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης των μαθητών/τριών 
σε θέματα  που τους αφορούν από την Διεύθυνση του σχολείου. 
 Μαθητές/τριες  που  καθυστερούν κατά την προσέλευσή τους, μπαίνουν στην  τάξη,  με 
άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά  την  πρώτη διδακτική ώρα και παίρνουν απουσία, η 
οποία ΔΕΝ δικαιολογείται. 
 Δεν  δικαιολογούνται  απουσίες  μαθητών/τριων  που  αφορούν  ενδιάμεσες  διδακτικές  
ώρες και που οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα ή σε επιλεκτική 
παρακολούθηση μαθημάτων. Εξαιρούνται μαθητές/τριες, που απασχολούνται σε ομάδες εργασίας 
του σχολείου (π.χ. θεατρική ομάδα, χορωδία, σχολικές γιορτές, αθλητικές ομάδες, παρελάσεις 
κ.α.ο.) και πάντοτε με άδεια της Διεύθυνσης. 
 Κανείς δεν πρέπει να διακόπτει, χωρίς σοβαρό λόγο, τη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι 
μαθητές οφείλουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό και να 
σέβονται τους συμμαθητές τους και το δικαίωμα τους στη μάθηση. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν 
πάντα μαζί τους τα βιβλία τους. Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 
σχολείου (εκτός αν υπάρχει πραγματική και δικαιολογημένη αδυναμία), τόσο στις διαδικτυακές, 
όσο και στις κατά τμήμα στο σχολείο ή σε επισκέψεις εκτός αυτού και να επιδεικνύουν 
υποδειγματική συμπεριφορά. 
 Οι μαθητές δεν δέχονται στην αίθουσα, καθώς και στους υπόλοιπους χώρους (αυλή, 
διάδρομοι), επισκέψεις ατόμων ξένων προς το σχολείο. Η επίσκεψη στο μάθημα από άλλα άτομα 
π.χ. καθηγητές ή μαθητές άλλων σχολείων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση της 
Διεύθυνσης και με τη συγκατάθεση του διδάσκοντα. 
 Ένας μαθητής για να μπορέσει να συμμετάσχει σε σχολική δραστηριότητα-εκδήλωση εκτός 
του σχολείου πρέπει να προσκομίσει έγγραφη άδεια του κηδεμόνα του και ο υπεύθυνος για τη 
δραστηριότητα καθηγητής πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση. 
 Οι μαθητές βγαίνουν από την αίθουσα για διάλειμμα, εφόσον χτυπήσει το κουδούνι και 
ολοκληρώσει ο καθηγητής τη διδασκαλία του. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διδασκαλίας είναι 
απαραίτητη, ώστε να μη στερούνται οι μαθητές το διάλειμμα. 
 Η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν 
επιτρέπεται. Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, 
διαφορετικά, παραμένουν στους χώρους υποδοχής, στο ισόγειο και στον όροφο. Οι επιμελητές 
έχουν την ευθύνη εκκένωσης των αιθουσών. 



  Την επίβλεψη των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων έχουν οι εφημερεύοντες 
καθηγητές. 
   Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος των μαθητών από τον 
χώρο του σχολείου. 
    Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων πρέπει να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση κλίματος ηρεμίας που επιτρέπει την ανάπαυλα και την ψυχαγωγία όλων.  
 Για λόγους ασφάλειας των μαθητών, κατά την ώρα των διαλειμμάτων και των «κενών», δεν 
επιτρέπεται στους μαθητές να παίζουν με μπάλες. 
 Οι ανακοινώσεις του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου και  των  Πενταμελών  Συμβουλίων  
των  μαθητών αναρτώνται  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  σχολείου  (στα  διαλείμματα)  και  με  
την  έγκριση  της Διεύθυνσης. 
 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και υπακούουν στις υποδείξεις των καθηγητών 
εφημερίας. 
 Οι  μαθητές  θα πρέπει  να  δείχνουν  τον  απαραίτητο  σεβασμό  στους  καθηγητές/τριες  
και  το  διοικητικό προσωπικό  του  σχολείου και η  συμπεριφορά  τους  πρέπει  να  είναι  ευπρεπής. 
 Η συμπεριφορά των καθηγητών/τριών προς τους μαθητές/τριες, θα είναι  συμπεριφορά,  που  
συνάδει με τη διπλή τους ιδιότητα, ως Παιδαγωγοί και ως Δημόσιοι Λειτουργοί.  
 Σε κάθε διάλειμμα, με μέριμνα του διδάσκοντος, οι μαθητές ανοίγουν τα παράθυρα της 
αίθουσας για να αεριστεί ο χώρος, βγαίνουν  όλοι  έξω και ο καθηγητής κλειδώνει την πόρτα της 
αίθουσας. 
 Κανείς μαθητής/τρια κατά την ώρα των διαλειμμάτων δεν βρίσκεται στους ορόφους του 
σχολικού κτηρίου, αλλά όλοι μαζί στον προαύλιο χώρο  του  σχολείου  (εκτός  της  περίπτωσης  
βροχής  που  βρίσκονται  στον ισόγειο χώρο του σχολείου) και στο υπόστεγο. 
 Για  μαθητή  ή  μαθήτρια  που  λόγω  ατυχήματος  δεν  μπορεί  να  ανέβει  τις  σκάλες  για  
να  μεταβεί  στην αίθουσα  του/της,  οι  γονείς/κηδεμόνες  του,  ενημερώνουν  εγκαίρως  τη  
Διεύθυνση  του  σχολείου  για  να γίνει  αλλαγή  τμημάτων  και  να  μεταφερθεί  το  τμήμα,  στο  
ισόγειο,  ούτως  ώστε  να  υπάρχει  εύκολη πρόσβαση. 
 Απαγορεύεται αυστηρά τόσο εντός όσο και εκτός μαθήματος, από τους μαθητές, η κατοχή 
και χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων (MP3, τάμπλετ, ψηφιακά 
ρολόγια, κλπ.),  στους χώρους του σχολείου. Η απαγόρευση κατά την ώρα του μαθήματος αφορά 
και τους εκπαιδευτικούς, με εξαίρεση τη χρήση τους για διδακτικό σκοπό. Όποιος μαθητής/τρια 
έχει μεγάλη ανάγκη επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του σχολείου. 
 Οι εφημερεύοντες/ουσες καθηγητές/τριες, θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στην θέση τους, 
σύμφωνα με το  ημερήσιο  πρόγραμμα  που  καταρτίζεται  από  τη  Διεύθυνση  του  σχολείου.  Σε  
περίπτωση άλλης υποχρέωσης θα ενημερώνουν έγκαιρα τη διεύθυνση, για την αντικατάσταση τους. 
 Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καθηγητές/τριες απουσιάζουν, κατά τις ώρες που 
μένουν κενές, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να παραμένουν στο σχολείο με τον ασφαλέστερο δυνατό 
τρόπο. Σε περίπτωση που η απουσία του εκπαιδευτικού αφορά μάθημα της τελευταίας ώρας ή των 
τελευταίων ωρών, οι γονείς θα ενημερώνονται για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών με email. 
 Απαγορεύεται καθηγητής/τρια να αφήνει τους μαθητές πριν το χτύπημα του κουδουνιού της 
λήξης του ημερήσιου προγράμματος ή να φύγουν νωρίτερα από το σχολείο, αναλαμβάνοντας ο 
ίδιος την ευθύνη. 
 Σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής εκτός από πλημμύρα, ως χώρος 
συγκέντρωσης των μαθητών/τριών του σχολείου ορίζεται το κοινό (με το 2ο ΓΕΛ) προαύλιο και 
συγκεκριμένα στο ήμισυ που βρίσκεται προς την πλευρά του γυμνασίου. Ως χώρος δεύτερης 
συγκέντρωσης ορίζεται η πλατεία του Ι. Ν. Αγίας Σοφίας, με είσοδο από την οδό Μακένζυ Κινγκ. 
 Οι Μαθητικές Κοινότητες, θεσμός καθαρά παιδαγωγικός που συνδέεται άρρηκτα με την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν τον χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα 
στο Σχολείο. 
 Με τον διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές, με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη 
δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, προτείνοντας λύσεις για τα 
προβλήματα που τους αφορούν. Με τη μαθητική πρωτοβουλία οι Μαθητικές Κοινότητες θα 



αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και θα συμμετέχουν ενεργά στη ζωή και τη λειτουργία του 
Σχολείου. 
 Οι Μαθητικές Κοινότητες με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική 
έγκριση του Συλλόγου των Καθηγητών του Σχολείου, προωθούν δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης, τέχνης αθλητισμού και ψυχαγωγίας.  
 Οι διδάσκοντες συνεργάζονται με τους γονείς-κηδεμόνες σε τακτά χρονικά διαστήματα πάνω σε 
θέματα συμπεριφοράς και σχολικής επίδοσης των μαθητών. 
 Η Δ/νση του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζονται με το 15μελές 
Μαθητικό Συμβούλιο και στο πλαίσιο του Σχολικού Συμβουλίου με το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων, για ζητήματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία του Σχολείου.   

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 
 Ο υπεύθυνος καθηγητής /τρια οφείλει να ενημερώνει  τους γονείς και κηδεμόνες, αλλά και 
τους ίδιους τους μαθητές, όταν οι απουσίες ξεπεράσουν τις 30. Η ενημέρωση γίνεται μέσω μέσω e-
mail και σε κάποιες περιπτώσεις και τηλεφωνικά. 
 Σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία: μαθητής/τρια  ο/η  οποίος/α  έχει  114+1 απουσίες,  θα 
επαναλαμβάνει  την  τάξη. 
 Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να παρακολουθούν την φοίτηση των παιδιών τους, όσον 
αφορά ιδιαίτερα τις απουσίες.  
 Οι γονείς δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την δικαιολόγηση των 
απουσιών. Ειδικά κατά την περίπτωση ισχύος των μέτρων κατά της Πανδημίας, επιβάλλεται η 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 Προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων του σχολείου είναι η αρμονική συνεργασία 
μαθητών και καθηγητών μέσα σε πνεύμα αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
Υποχρέωση όλων είναι η εξασφάλιση της ηρεμίας, της τάξης και της ησυχίας, ώστε η διαδικασία 
του μαθήματος να διεξάγεται απρόσκοπτα. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται καλά 
προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι με ό,τι είναι απαραίτητο για την ενεργό συμμετοχή τους στο 
μάθημα. Κάθε συμπεριφορά που ανατρέπει την εξέλιξη του μαθήματος θεωρείται παράβαση και 
τιμωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δύσκολες και ακραίες συμπεριφορές μαθητών 
αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με την παρουσία εκπροσώπων των μαθητών. 
Δεδομένη θεωρείται η πρόθεση των καθηγητών να προσεγγίζουν τους μαθητές με αίσθημα 
κατανόησης για τα ζητήματα που τους απασχολούν. 
Καθηγητές και Μαθητές είναι συνυπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης και την ομαλή 
διεξαγωγή του μαθήματος. 
 Απαγορεύεται το κάπνισμα, σε όλους τους χώρους του σχολείου, σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού προγράμματος. 
 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ και αλκοολούχων ποτών. 
 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, ποτών και ροφημάτων, μέσα στις τάξεις και τα 
εργαστήρια. Στα εργαστήρια απαγορεύεται και η κατανάλωση νερού. 
 Απαγορεύονται οι βωμολοχίες και οι βλάσφημες εκφράσεις, εντός του χώρου του σχολείου. 
 Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου στον 
χώρου του σχολείου. 
 Η ενδυμασία των μαθητών και των μαθητριών  πρέπει να είναι ευπρεπής, να συνάδει με τη 
μαθητική τους ιδιότητα και να ταιριάζει με τον χώρο. 
 Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, η επικοινωνία των 
μαθητών/τριών, με άτομα ξένα προς τη σχολική κοινότητα, άτομα που πολλές φορές μπορεί να 
είναι επικίνδυνα, για τους ίδιους ή τους συμμαθητές τους. 
 Ποτέ και για κανένα λόγο, π.χ. διάλειμμα, πιθανό κενό, κλπ., κανείς μαθητής/τρια δεν 
απομακρύνεται από τον χώρο του σχολείου, παρά μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης του 



σχολείου και μετά από επικοινωνία με τους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν την παρουσία 
τους στη διεύθυνση του σχολείου. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το παιδί 
τους (πριν το πέρας του προγράμματος), χωρίς να το γνωρίζει ο Διευθυντής  ή η υποδιευθύντρια 
του σχολείου. 
 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να φροντίζουν και να διατηρούν τους χώρους του σχολείου 
καθαρούς (να πετάνε τα σκουπίδια στους κάδους, να διατηρούν καθαρά τα θρανία τους και τους 
τοίχους του σχολείου). Μαθητής/τρια που θα προκαλέσει ζημιά ή κάποια φθορά, εκτός από των 
πειθαρχικών επιπτώσεων, θα βαρύνεται με τα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς. Σε περίπτωση που 
οι δράστες είναι άγνωστοι, το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς θα βαρύνει ισόποσα όλους τους 
μαθητές της τάξης ή του σχολείου, αν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο. Η διατήρηση των 
διάφορων χώρων του σχολείου, καθαρών και σε καλή κατάσταση είναι θέμα που μας αφορά όλους 
και αποτελεί δείγμα πολιτισμού. 
 Κανένας μαθητής/τρια δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει τον/την συμμαθητή/τριά του, για 
κανένα λόγο, είτε με λόγια είτε με χειροδικία. Όποιος/α νομίζει ότι αδικήθηκε, απευθύνεται στη 
διεύθυνση του σχολείου για τη διευθέτηση του προβλήματος. 
 Κάθε παραβατική συμπεριφορά θα τιμωρείται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και αφού 
έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα παιδαγωγικά μέσα.  

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να απευθύνεται και 
στους/στις Συμβούλους Σχολικής Ζωής καθώς επίσης και στις Ψυχολόγους του σχολείου, πάντα 
κατόπιν γραπτής αίτησης/συναίνεσης του κηδεμόνα. 
 Το σχολείο θα δέχεται τους γονείς, για να ενημερωθούν, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, 
σύμφωνα πάντα με τον ορισθέντα τρόπο από τον κάθε εκπαιδευτικό. Στο ΠΣΔ υπάρχουν όλα τα 
email των διδασκόντων του κάθε τμήματος. Όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο ΠΣΔ. 

Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν για πιθανά θέματα υγείας των παιδιών τους, μεταξύ 
των οποίων και στην περίπτωση COVID. 
 ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, 
ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΕΥΧΗ:  8:15 π.μ. 
(Απαραίτητη παρουσία όλων στο σχολείο, το αργότερο 8:10 π.μ.)      

 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
1η διδακτική ώρα   8:15 -   9:00 
2η διδακτική ώρα  9:05 -   9:50 
3η διδακτική ώρα 10:00 - 10:45 
4η διδακτική  ώρα 10:55 - 11:40 
5η διδακτική ώρα 11:50 - 12:30 
6η διδακτική ώρα 12:40 - 13:20 
7η διδακτική ώρα 13:25 - 14:05 

       
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
1η διδακτική ώρα 8:30 -  9:10 
2η διδακτική ώρα  9:20 -  10:00 
3η διδακτική ώρα 10:10 - 10:50 
4η διδακτική  ώρα 11:00 - 11:40 
5η διδακτική ώρα 11:50- 12:30 
6η διδακτική ώρα 12:40 - 13:20 
7η διδακτική ώρα 13:30 - 14:10 

   
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 Ο παρών σχολικός κανονισμός καταρτίζεται με τη συναίνεση όλων των μελών της Σχολικής 
Κοινότητας και στηρίζεται στην υπευθυνότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συλλογική δράση. 



Χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και θα επιδιώκεται η συνεχής του βελτίωση μέσα από 
ενδεχόμενες αλλαγές, εφόσον η νομοθεσία ή άλλες ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν.  


