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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΓΕΛ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«Προτιμότερο να είσαι επαίτης παρά απαίδευτος, γιατί ως ζητιάνος σου λείπουν λεφτά μα ως 

απαίδευτος σου λείπει ανθρωπιά» ( Διογένης ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο όρων και κανόνων, που απευθύνεται σε όλα τα μέλη που 

απαρτίζουν τη σχολική μας κοινότητα και διασφαλίζει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

επιτυγχάνονται οι παιδαγωγικοί σκοποί, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τη Διεθνή 

σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Πρωταρχικός σκοπός της παιδείας είναι η ηθική, πνευματική και φυσική αγωγή των μαθητών και η 

διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες (αρθ.16, παρ.2 του Συντάγματος). 

Ειδικότερα ο Ν.1566/1985 θέτει ως βασικό άξονα της παιδείας την αρμονική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών με γνώμονα την καλλιέργεια δημοκρατικού, ελεύθερου και 

υπεύθυνου πνεύματος, δημιουργικής και κριτικής σκέψης και αντίληψης συλλογικής προσπάθειας 

και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να 

συντελούν στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. (άρθ.1 παρ.1)  

Το πνεύμα του σχολικού κανονισμού κινείται στη βάση της διασφάλισης του απαραίτητου 

παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο, στην τάξη και με 

σεβασμό προς την μοναδικότητα και προσωπικότητα του κάθε μαθητή. 

ΦΟΙΤΗΣΗ 

1. Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 08:15 π.μ. Οι καθηγητές και οι μαθητές βρισκόμαστε όλοι 

μαζί στην πρωινή συγκέντρωση. Σεβόμαστε την πρωινή προσευχή και ακούμε με προσοχή τις 

ανακοινώσεις. Η έγκαιρη προσέλευσή μας είναι απαραίτητη και διευκολύνει τη λειτουργία της 

σχολικής μας μονάδας.  

2. Η είσοδός μας στις τάξεις γίνεται μετά το χτύπημα του κουδουνιού και με την είσοδο του 

καθηγητή. Κάθε καθυστέρηση διαταράσσει τη διεξαγωγή του μαθήματος και σε κάθε περίπτωση 

αργοπορίας η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να ενημερώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή, 

αν πρόκειται για καθηγητή, από τον ίδιο. Οι υπεύθυνοι καθηγητές οφείλουν να ενημερώνουν τους 

κηδεμόνες των μαθητών για επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές αργοπορίες μαθητών.  

3. Με τη λήξη της διδακτικής ώρας ο καθηγητής ολοκληρώνει το μάθημά του χωρίς να καταχράται 

χρόνο του διαλείμματος, που είναι απαραίτητος και αναζωογονητικός για τους μαθητές. Οι μαθητές 

αποχωρούν από την τάξη και ο καθηγητής κλειδώνει την αίθουσα. Έτσι διασφαλίζεται η καθαρή 

ατμόσφαιρα της αίθουσας και προφυλασσόμαστε όλοι από ασθένειες και πιθανές απώλειες 

προσωπικών αντικειμένων. 

4. Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται μετά το χτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη 

της τελευταίας διδακτικής ώρας. Εάν ο μαθητής θέλει να αποχωρήσει ενδιάμεσα, ενημερώνει τη 
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Διεύθυνση μαζί με τον/την απουσιολόγο του τμήματος και αφού ενημερωθεί ο κηδεμόνας, ο 

μαθητής μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο. Αδικαιολόγητη έξοδος από το σχολείο ελέγχεται 

πειθαρχικά και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή. 

5. Η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι τακτική, ενεργός και συστηματική, 

καθήκον και υποχρέωσή τους. Εάν ο αριθμός των απουσιών του μαθητή υπερβεί τα όρια που κάθε 

φορά ορίζει το αρμόδιο Υπουργείο (114 απουσίες) υπάρχουν κυρώσεις, με σοβαρότερη την 

επανάληψη της ίδιας τάξης. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία. Για μεμονωμένες 

μονόωρες επαναλαμβανόμενες απουσίες ενημερώνεται ο κηδεμόνας. Για τις απουσίες αυτές μπορεί 

να γίνει συζήτηση και στο Συμβούλιο του Τμήματος του μαθητή. 

6. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και στις αθλητικές 

δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού δελτίου υγείας για τους 

μαθητές της Α΄ τάξης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των αρμόδιων υπουργείων. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ο σχολικός κανονισμός υπενθυμίζει κανόνες συμπεριφοράς απαραίτητους για την «προετοιμασία 

του μαθητή για μια υπεύθυνη ζωή σε μια κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, 

ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς, τις εθνικές και θρησκευτικές ομάδες 

και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής». (ΔΣΔΠ αρθ. 29 εδ.δ)  

1. Άξονες της συμπεριφοράς μας είναι ο σεβασμός, η ευγένεια και η ευπρέπεια, που θα δομήσουν 

αληθινές σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσά μας. Καθηγητές, μαθητές, προσωπικό του σχολείου και 

γονείς αφουγκραζόμαστε, κατανοούμε, επικοινωνούμε μεταξύ μας.  

2. Κάθε είδους βία δεν έχει θέση στη ζωή μας ούτε και στο σχολείο μας και γι΄αυτό ελέγχεται 

αυστηρά. 

3. Σεβόμαστε το δικαίωμα των μαθητών στη μάθηση και τη γνώση γι΄αυτό και βρισκόμαστε έγκαιρα 

στην τάξη μας, δε μιλάμε όλοι μαζί, γιατί έτσι δεν ακούγεται κανένας, δε σχολιάζουμε ειρωνικά 

απόψεις συμμαθητών μας ή μαθητών μας, δεν παίρνουμε το λόγο χωρίς να μας δοθεί από τον 

καθηγητή μας, δεν αλλάζουμε θέση χωρίς να ενημερώσουμε τον υπεύθυνο καθηγητή, 

προετοιμάζουμε με συνέπεια την καθημερινή εργασία που ανατίθεται για το σπίτι και έχουμε πάντα 

μαζί μας ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία μας. (Υλικό άσχετο με την εκπαιδευτική 

διαδικασία απαγορεύεται στο σχολικό χώρο). Αντιμετωπίζουμε όλα τα μαθήματα και τις 

δραστηριότητες του σχολείου μας με τον ίδιο σεβασμό. 

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

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται 

με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 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. 

5. Φροντίζουμε όλοι την καθαριότητα των χώρων, περνάμε πολλές ώρες στο σχολείο και είναι το 

δεύτερο σπίτι μας. Για οποιαδήποτε αισθητική, εικαστική ή οικολογική παρέμβαση οι μαθητές 
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ενθαρρύνονται και μπορούν να την πραγματοποιήσουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το 

Σύλλογο των καθηγητών. Ιδιαίτερα προσέχουμε να μην αφήνουμε απορρίμματα στις αίθουσες και 

στο προαύλιο, να διατηρούμε καθαρές τις τουαλέτες, σεβόμενοι τον εαυτό μας, τους συμμαθητές 

μας αλλά και το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου. 

6. Κάθε φθορά σε περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά. Σε καμία περίπτωση δε 

χρησιμοποιούμε προσωπικά αντικείμενα συμμαθητών μας, χωρίς την άδειά τους. Για την αποφυγή 

κλοπής οι αίθουσες κλειδώνονται στα διαλείμματα και οι μαθητές παροτρύνονται να μη φέρουν στο 

σχολείο αντικείμενα αξίας. Τηρούμε όλοι τους Νόμους και εγκυκλίους του Κράτους, γιατί έτσι 

διασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά και της 

κοινωνίας. 

7. Τα κινητά τηλέφωνα , σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου, δεν φέρονται στο σχολείο. Το 

τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεση όλων των μαθητών. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο, του Υπουργείου Παιδείας, Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018, «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΩΝ τηλεφώνων αλλά και κάθε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου. Στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση, η 

ηχογράφηση με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.» 

8. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς και προαύλιο). 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, Γ.Π/Δ2β/οικ.8809/31-1-2018, του Υπουργείου Υγείας,  

«ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, διότι: 

1.  επιβαρύνει την υγεία των καπνιστών και των άλλων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 

2. Προκαλεί εθισμό 

3. Προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και διεύθυνσης του σχολείου που είναι υποχρεωμένη 

για την τήρηση  όλων των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές 

οφείλουν να σέβονται τους κανόνες αυτούς και,  

Η παραβίαση της σχετικής Νομοθεσίας, οδηγεί σε αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις  και χρηματικά  

πρόστιμα.» 

9. Υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, που είναι δημόσια έγγραφα, είναι οι 

απουσιολόγοι. Τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις 

απουσίες, τα έχουν πάντα μαζί τους σε περίπτωση εξόδου από την αίθουσα διδασκαλίας, τα 

επιστρέφουν με το πέρας των μαθημάτων υπογεγραμμένα από τους διδάσκοντες, κόβουν το 

απόκομμα και το τοποθετούν στο ανάλογο ντοσιέ του τμήματός τους. 

10. Στα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, Πληροφορικής, στις αίθουσες που βρίσκονται 

Υπολογιστές και στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών χωρίς 

την παρουσία υπεύθυνου καθηγητή. Χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα 

όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές και τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου. 

Στους Υπολογιστές δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση, απεγκατάσταση, οποιουδήποτε λογισμικού. Δεν 

επιτρέπεται η μετακίνηση ή διαγραφή αρχείων που υπάρχουν στους υπολογιστές.  
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11. Στη διάρκεια των διαλειμμάτων κατεβαίνουμε με ηρεμία τις σκάλες και στον προαύλιο χώρο 

φερόμαστε με τρόπο που να μην ενοχλεί τους γείτονές μας. O ακάλυπτος χώρος όπισθεν του κτηρίου 

δεν είναι χώρος προαυλίου και δεν πηγαίνουμε εκεί στα διαλείμματα. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά 

φαγητών και αναψυκτικών μέσα στην τάξη ή το εργαστήριο. Ειδικότερα, ο καφές συγκαταλέγεται 

στα είδη που δεν επιτρέπονται στο σχολείο για τους μαθητές. 

12. Δεν χρησιμοποιούμε το ασανσέρ, παρά μόνο με άδεια της Διεύθυνσης αν συντρέχει σοβαρό 

πρόβλημα υγείας και μετά από σχετική ενημέρωση των γονέων  του μαθητή/τριας. 

13. Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να είναι ανάλογη του σχολικού χώρου και να ακολουθεί τους 

κανόνες της ευπρέπειας.  

14. Στα διαλείμματα μπορούν όλοι οι μαθητές να παίζουν πίγκ - πόγκ,  με πρόγραμμα κατά τμήμα 

και ημέρα  με κοινή συμφωνία όλων των μαθητών. 

 Ο σχολικός κανονισμός τηρείται με τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, των 

πενταμελών και του δεκαπενταμελούς  μαθητικού συμβουλίου. 

Η εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας μιας κοινότητας ανθρώπων, όπως είναι και η σχολική 

κοινότητα, καλλιεργεί την υπευθυνότητα και την αυτοπειθαρχία, το σεβασμό των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και ουσιαστικά μας προετοιμάζει να γίνουμε σωστοί πολίτες, ώστε να 

δημιουργήσουμε μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που παραλαμβάνουμε. 


