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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ..  

Α. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 

Η  ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ ομάδα που ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνίασ. Για να 

λειτουργιςει ςωςτά και αποτελεςματικά χρειάηεται να γνωρίηουμε τόςο τισ υποχρεϊςεισ μασ όςο και τα 

δικαιϊματά μασ και να τθροφμε τουσ κανόνεσ που ζχουν τεκεί. 

Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου μασ  ςυντάχκθκε με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και όχι τθν καταςτολι 

και ζλαβε υπόψθ τόςο τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ όςο και τθ δυναμικι εξζλιξθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Είναι 

ςφμφωνοσ με τθν ιςχφουςα εκπαιδευτικι νομοκεςία και πάντα με βάςθ το αίςκθμα δθμοκρατίασ και 

δικαιοςφνθσ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι ο κακοριςμόσ των ορίων και των ςυμπεριφορϊν μασ, θ επίτευξθ 

ξεκάκαρων ςχζςεων και θ ελαχιςτοποίθςθ των εντάςεων, παρεξθγιςεων και κραδαςμϊν ςτισ ςχζςεισ όλων 

μασ μζςα ςτο ςχολικό χϊρο. 

Η τιρθςθ των κανόνων διευκολφνει τθν κακθμερινότθτά μασ και μασ οδθγεί απερίςπαςτα ςτθν υλοποίθςθ 

των ςτόχων μασ που είναι θ κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, θ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ των 

μακθτϊν μασ και θ προετοιμαςία τουσ να αντιμετωπίςουν τθ ηωι μετά το ςχολείο με τθν υιοκζτθςθ 

ςθμαντικϊν αξιϊν. Ο αυκορμθτιςμόσ, θ επαναςτατικότθτα και θ ηωθράδα είναι χαρακτθριςτικά των νζων τα 

οποία κα ζχουν μία ιδιαίτερθ ομορφιά εάν εμπεριζχουν πολιτιςμό, ςεβαςμό και ευγζνεια.  

Επομζνωσ ο ςκοπόσ του κανονιςμοφ δεν είναι ο περιοριςμόσ τθσ ελευκερίασ οιουδιποτε, αλλά θ 

εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του ςχολείου, κακώσ και θ διαμόρφωςθ προςωπικοτιτων που 

ςζβονται τθν ελευκερία των άλλων και ςυνεργάηονται αρμονικά μεταξφ τουσ.                          

                                                                                  Η Διευκφντρια και οι Εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Γλ. Νερών. 

Β.  ΠΡΟΕΛΕΤΗ-ΣΗΡΗΗ ΩΡΑΡΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 Οι μακθτζσ προςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο, δθλαδι πριν χτυπιςει το πρϊτο κουδοφνι  των 8:15  

και ςυντάςςονται ςτο προαφλιο ανά τάξθ για προςευχι και ανακοινϊςεισ. Η ζγκαιρθ προςζλευςθ 

των μακθτϊν ςτο ςχολείο και θ τιρθςθ του χρόνου ζναρξθσ και λιξθσ δείχνουν τθ ςθμαντικότθτα 

του ρόλου του ςχολείου και το ςεβαςμό που πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν αξιοποίθςθ του 

διακζςιμου χρόνου.  

 Όλοι οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί τθσ πρϊτθσ ϊρασ οφείλουν να είναι παρόντεσ ςτθ 

ςυγκζντρωςθ. Σθν ευκφνθ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν ζχουν οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί. 

 Μακθτισ ο οποίοσ για προςωπικοφσ λόγουσ κα προςζλκει αργοπορθμζνα ςτο ςχολείο οφείλει να 

προςζλκει ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ. Κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφντριασ ι του Τποδιευκυντι για 

τουσ λόγουσ τθσ αργοπορίασ του, μπορεί να δίνεται ειδικό ςθμείωμα για να μπει ςτο μάκθμα. Κάκε 

μακθτισ ζχει δικαίωμα για 3 μόνο ςθμειϊματα ςε όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, μόνο για 

τθν 1θ ϊρα και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν αργοπόρθςε πζρα των 08.30. 

 ε περιπτϊςεισ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ι αιτιολογθμζνθσ κακυςτζρθςθσ, κα επιτρζπεται 

εκτάκτωσ θ είςοδοσ, μετά από προφορικι άδεια τθσ  Διευκφντριασ. 

 Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ και προςευχι θ πόρτα του προαυλίου κλείνει και δεν επιτρζπεται θ 

ζξοδοσ των μακθτϊν μζχρι το τζλοσ των μακθμάτων. 
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 Οι μακθτζσ μποροφν να φζρνουν το πρωί από το ςπίτι τουσ snack για ζνα ελαφρφ γεφμα. Δεν 

επιτρζπεται όμωσ ςε καμία περίπτωςθ να βγαίνουν ζξω από το προαφλιο κατά τθ διάρκεια 

λειτουργίασ του ςχολείου και μζχρι το τζλοσ των μακθμάτων για να προμθκευτοφν οτιδιποτε. 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

 Λόγοι προςωπικισ μασ αςφάλειασ απαιτοφν να μθν καλοφμε ςτο ςχολείο φίλουσ, παλαιοφσ 

ςυμμακθτζσ, γνωςτοφσ και ςυγγενείσ εκτόσ από τουσ κθδεμόνεσ μασ. Η παραμονι εξωςχολικϊν 

ατόμων ςτο χϊρο του ςχολείου δεν είναι επιτρεπτι. Όποιοσ ζχει λόγουσ να επιςκζπτεται το ςχολείο 

απευκφνεται ςτθ Διεφκυνςθ ι ςτον εφθμερεφοντα Εκπαιδευτικό. 

 Οι μακθτζσ ειςζρχονται ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ  και των Εκπαιδευτικϊν και θ επικοινωνία μαηί 

τουσ γίνεται ελεφκερα αλλά με τον πρζποντα ςεβαςμό. Η δθμοκρατικι επικοινωνία ζχει κανόνεσ και 

όρια ςυμπεριφοράσ, αναγνωρίηει ρόλουσ και απαιτεί από τουσ φορείσ διάκεςθ να υπεραςπιςτοφν 

τουσ ρόλουσ τουσ. 

 Όταν χτυπάει το κουδοφνι είναι απαραίτθτο, για λόγουσ υγιεινισ, να βγαίνουμε όλοι από τθν 

αίκουςα ςτον προαφλιο χϊρο και για λόγουσ αςφάλειασ να κλειδϊνουμε τισ αίκουςεσ υπό τθν 

επίβλεψθ των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν. Οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ, που επικυμοφν να μελετοφν 

κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ και μόνο οι ςυγκεκριμζνοι,  μποροφν να παραμζνουν ςτισ τάξεισ 

τουσ κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ. 

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί φροντίηουν ϊςτε οι μακθτζσ να 

κινοφνται ςτισ αυλζσ και ςτουσ διαδρόμουσ με αςφάλεια.  Σισ θμζρεσ με ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο χϊρο εντόσ  του κτιρίου ενϊ ενιςχφεται θ εφθμερία. 

 Όταν υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ να φφγει κάποιοσ μακθτισ  από το ςχολείο, κυρίωσ λόγω αςκζνειασ, 

δίνεται άδεια αποχϊρθςθσ από τθ Διεφκυνςθ και πάντοτε φςτερα από τθλεφωνικι επικοινωνία με 

τον γονζα ι κθδεμόνα. 

 Δεν επιτρζπεται να μζνει κανζνασ μακθτισ εκτόσ τθσ αίκουςασ ςε ϊρα μακιματοσ. Εάν υπάρχει 

λόγοσ, ειδοποιείται θ  Διευκφντρια  και ο διδάςκων Εκπαιδευτικόσ. 

 Κανζνασ μακθτισ δεν παίρνει κλειδιά αικουςϊν από τα γραφεία χωρίσ άδεια. 

 Όταν χτυπιςει το κουδοφνι οι μακθτζσ ειςζρχονται αμζςωσ ςτθν αίκουςά τουσ, τθν οποία εν τω 

μεταξφ ανοίγει ο διδάςκων εκπαιδευτικόσ. 

 Όταν απαιτείται οι μακθτζσ να αλλάξουν αίκουςα διδαςκαλίασ, παίρνουν τα αντίςτοιχα βιβλία και 

τα τετράδιά τουσ ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ ϊρασ, εφόςον θ αίκουςά τουσ δεν κα χρθςιμοποιθκεί 

από άλλουσ μακθτζσ. Αλλιϊσ κα πάρουν τθν ςχολικι τουσ τςάντα μαηί τουσ.  

 ε περίπτωςθ που απουςιάηει κάποιοσ κακθγθτισ  οι μακθτζσ ενθμερϊνονται από τθ Διεφκυνςθ 

του ςχολείου για  τθν αλλαγι του προγράμματοσ. Δεν απομακρφνονται επομζνωσ για κανζνα λόγο 

από το χϊρο του ςχολείου. 

 Διατθροφμε τισ αίκουςεσ και όλουσ τουσ χϊρουσ  κακαροφσ. το ςχολείο περνάμε περίπου το 1/3 

τθσ θμζρασ και κα πρζπει να το προςζχουμε ςαν δεφτερό μασ ςπίτι. υνεπϊσ δε ρυπαίνουμε τα 

πατϊματα, τουσ τοίχουσ και τθν αυλι. Δε γράφουμε ςτουσ τοίχουσ, τα κρανία και τισ καρζκλεσ. Ζνασ 

κακαρόσ και όμορφοσ χϊροσ κάνει τθν παραμονι μασ ςε αυτόν πιο ευχάριςτθ. 
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  Προςζχουμε ιδιαίτερα τον εξοπλιςμό του ςχολείου. τθν αίκουςα Πλθροφορικισ χρθςιμοποιοφμε 

τουσ Η/Τ και ςυμπεριφερόμαςτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που είναι αναρτθμζνεσ εκεί. Ομοίωσ και 

ςτθν αίκουςα Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 υμπεριφερόμαςτε με ςεβαςμό και ευγζνεια προσ όλουσ, δθλαδι προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ 

ςυμμακθτζσ, τουσ γονείσ, τθν υπεφκυνθ κυλικείου, τουσ επιςκζπτεσ κλπ. 

 Δε βωμολοχοφμε και δε χειροδικοφμε ςε καμία περίπτωςθ. Δεν κάνουμε ειρωνικά ςχόλια, κακϊσ 

και κακόβουλθ και ειρωνικι κριτικι. εβόμαςτε παντοφ τθ μακθτικι μασ ιδιότθτα. 

 Θα πρζπει να αποφεφγονται οι διενζξεισ και εντάςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ μασ και να λφνουμε 

οποιεςδιποτε διαφορζσ μασ με τον διάλογο. 

 Όταν δεν μποροφμε να αντιμετωπίςουμε οποιοδιποτε πρόβλθμα μασ, απευκυνόμαςτε ςτον 

εφθμερεφοντα Κακθγθτι (όταν βριςκόμαςτε ςε διάλειμμα), ςτον υπεφκυνο Κακθγθτι του τμιματοσ 

ι τζλοσ ςτθ Διεφκυνςθ. 

 Ερχόμαςτε ςτο ςχολείο με αμφίεςθ που να μθν προκαλεί το κοινό αίςκθμα των ςυμμακθτϊν μασ 

και του περίγυρου. τισ περιπτϊςεισ που θ εμφάνιςθ είναι εμφανϊσ ακραία ι προκλθτικι 

παρεμβαίνει αρχικά ο Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ του τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με το Πενταμελζσ 

Μακθτικό υμβοφλιο. Αν δεν υπάρξουν αποτελζςματα θ ευκφνθ μεταφζρεται ςτο φλλογο 

Διδαςκόντων και ςτο Δεκαπενταμελζσ Μακθτικό υμβοφλιο.  

 Είναι πολφ ςθμαντικό, εφόςον ςυνυπάρχουμε με άλλουσ ανκρϊπουσ, να τθροφμε τισ βαςικζσ αρχζσ 

τθσ ατομικισ κακαριότθτασ. 

 Σο κινθτό δεν επιτρζπεται ςτο ςχολείο (9Γ2/132328/07-12-2006 Τ.Α. του ΤΠ.Ε.Π.Θ.), κακϊσ επίςθσ 

και κάκε θλεκτρονικι ςυςκευι με δυνατότθτεσ βιντεοςκόπθςθσ (Γ2/100553/04-09-2012 Τπ. 

Παιδείασ).  Η χριςθ του κινθτοφ επιβαρφνει τθν υγεία μασ και μπορεί να παραβιάςει τα ατομικά 

δικαιϊματα των άλλων. Εάν είναι απαραίτθτο να ζχουμε το κινθτό μαηί μασ, το ζχουμε ςυνεχϊσ 

απενεργοποιθμζνο και το φυλάςςουμε μζςα ςτθν τςάντα μασ, αλλά το ςχολείο δεν φζρει καμία 

ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειάσ του.  Κάκε παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω αντιμετωπίηεται με τισ 

προβλεπόμενεσ ςτο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Αϋ) ςχολικζσ κυρϊςεισ.   

  Είναι απαραίτθτο να ςυμμορφωνόμαςτε όλοι, μακθτζσ και κακθγθτζσ, με τισ διατάξεισ τθσ 

Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ ςχετικά με το κάπνιςμα. ε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου 

απαγορεφεται αυςτθρά το κάπνιςμα από όλθ τθν ςχολικι κοινότθτα. 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΚΤΡΩΕΙ 

 εβόμαςτε όλοι τθν προςωπικότθτα όλων. Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται διακρίςεισ ςε βάροσ 

οποιουδιποτε. 

 Η γνϊμθ του κακενόσ είναι ςεβαςτι και λαμβάνεται υπόψθ, ιδίωσ εάν διατυπϊνεται μζςα από 

διάλογο και τεκμθρίωςθ. 

 Η απόπειρα αντιγραφισ τιμωρείται με αφαίρεςθ και. μθδενιςμό του γραπτοφ. Ακολουκεί ο 

πεικαρχικόσ ζλεγχοσ του μακθτι. 

 Οι κυρϊςεισ και οι ποινζσ, που προβλζπει θ εκπαιδευτικι νομοκεςία, δεν επιβάλλονται χωρίσ λόγο. 

Η παραβίαςθ των κανόνων του ςχολείου μπορεί να επιφζρει τθν απλι παρατιρθςθ, τθν επίπλθξθ, 

τθν ωριαία αποβολι, τθν αποβολι από μία ζωσ πζντε θμζρεσ μζχρι και τθν οριςτικι απομάκρυνςθ 

του μακθτι από το ςχολείο. Η επιβολι οποιαςδιποτε ποινισ ζχει εκπαιδευτικό χαρακτιρα και 
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αποςκοπεί μόνο ςτο να μασ υποδείξει τα ςφάλματα μασ και να μασ βοθκιςει να μθν τα 

επαναλάβουμε. 

 

Ε. ΑΠΟΤΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

 Ο τακτικόσ και αναπλθρωματικόσ απουςιολόγοσ κάκε τμιματοσ ορίηεται από τον Τπεφκυνο 

Κακθγθτι με βάςθ τθ βακμολογία του κατά το προθγοφμενο διδακτικό ζτοσ. 

 Είναι υπεφκυνοσ να παραλαμβάνει το απουςιολόγιο και το βιβλίο φλθσ από το ςθμείο που ζχει 

οριςκεί  και να τα επιςτρζφει το μεςθμζρι, μετά τθ λιξθ των μακθμάτων. 

 Ζχει ςτθν ευκφνθ του κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ τόςο το απουςιολόγιο, όςο και το βιβλίο 

φλθσ και είναι υπεφκυνοσ για τθ διατιρθςθ τουσ ςε καλι κατάςταςθ. 

 υνεργάηεται με το Διδάςκοντα ςτθν αρχι κάκε διδακτικισ ϊρασ για τθ ςυμπλιρωςθ του 

απουςιολογίου και βεβαιϊνεται ότι όλοι οι διδάςκοντεσ ζχουν υπογράψει. Μακθτισ που λείπει 

από τθν τάξθ ενδιάμεςθ ϊρα αναφζρεται άμεςα ςτθ Διεφκυνςθ. 

 το τζλοσ του ςχολικοφ προγράμματοσ ζνασ από τουσ εφθμερεφοντεσ Εκπαιδευτικοφσ τθσ βϋ 

βάρδιασ ελζγχει αν όλα τα απουςιολόγια και τα βιβλία φλθσ βρίςκονται ςτθν κακοριςμζνθ κζςθ 

τουσ και ζχουν αποκοπεί οι λευκζσ ςελίδεσ από τουσ απουςιολόγουσ. 

 Κάκε τμιμα, μετά τθν πρϊτθ γενικι ςυνζλευςθ των μακθτικϊν εκλογϊν του Οκτωβρίου, ζχει 

δικαίωμα να παίρνει μία ϊρα ςυνζλευςθ κάκε μινα. Οι ςυνελεφςεισ δίνονται από τθν  

Διευκφντρια, μετά από υποβολι αιτιματοσ μαηί με τα προσ ςυηιτθςθ κζματα και μόνο εφόςον 

εκείνθ κρίνει ότι όντωσ υπάρχουν κζματα για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων. Βαςικι 

προχπόκεςθ είναι να ςυμφωνιςει και ο Διδάςκων Κακθγθτισ από τον οποίο ηθτείται να 

παραχωριςει τθν ϊρα του μακιματόσ του. Οι ςυνελεφςεισ γίνονται ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων. 

 Οι προτάςεισ και τα αιτιματα των μακθτϊν υποβάλλονται ςτθν Διευκφντρια μετά από διάλογο με 

τα μζλθ των κοινοτιτων. Σόςο οι Πρόεδροι των Πενταμελϊν υμβουλίων όςο και ο Πρόεδροσ του 

Δεκαπενταμελοφσ υμβουλίου εκφράηουν τθ βοφλθςθ και τθ γνϊμθ τθσ πλειοψθφίασ των 

μακθτϊν που εκπροςωποφν. 

 

Ζ. ΕΞΩΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

  υμμετζχουμε ενεργά ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. Οι εκδθλϊςεισ γίνονται για τουσ μακθτζσ! 

 Οι διδακτικζσ επιςκζψεισ είναι μζροσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και θ ςυμμετοχι όλων των 

μακθτϊν επιβάλλεται. 

 Η ςυμπεριφορά μασ ςτισ πολυιμερεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, τισ διδακτικζσ επιςκζψεισ, τισ 

ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, ςτουσ διαγωνιςμοφσ κλπ. κα πρζπει να αρμόηει ςτθ μακθτικι ιδιότθτα. 

Μθ ξεχνάμε ότι ςε κάκε εκδιλωςθ εκπροςωποφμε το ςχολείο και θ ςυμπεριφορά μασ δείχνει τθν 

ωριμότθτά μασ και τον πολιτιςμό μασ. 

  Η ςυμμετοχι ςτισ παρελάςεισ  είναι εκνικι υποχρζωςθ και τιμι για όλουσ τουσ μακθτζσ. Οι 

παρελάςεισ ςε μία μικρι κοινωνία, όπωσ αυτι τθσ πόλθσ μασ, είναι ςθμαντικό γεγονόσ. Μθν 
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ξεχνάμε ότι το ςχολείο δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ παρελάςεισ παρά μόνο με τουσ μακθτζσ 

του. 

 Η ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθν 

ποιότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ, κυρίωσ εάν αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ προζρχονται και από 

καινοτόμεσ ιδζεσ, πρωτοβουλίεσ και προτάςεισ των μακθτϊν. Η δθμοκρατία, ο πολιτιςμόσ και θ 

ελευκερία τθσ γνϊμθσ μασ είναι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν επιτυχία αυτϊν των 

δραςτθριοτιτων. 

 τόχοσ όλων των παραγόντων του ςχολείου κα πρζπει να είναι το άνοιγμα τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ ςτθν κοινωνία. Η ςυνεργαςία των Μακθτικϊν Κοινοτιτων με τουσ Εκπαιδευτικοφσ, 

αλλά και τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων  μπορεί να επιτφχει ςθμαντικά ςτον τομζα αυτόν. 

 

Ο εςωτερικόσ αυτόσ κανονιςμόσ μπορεί να ανανεώνεται και να τροποποιείται, φςτερα από προτάςεισ, 

διαλογικθ ςυζθτηςη και ςυνεργαςία όλων των παραγόντων τησ ςχολικθσ ζωθσ. 


