
 

2ο ΓεΛ ΚΙΛΚΙ 

 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ/ΣΡΙΕ 
Με σκοπό την ομαλή λειτουργία του σχολείου, από την οποία αναμένεται να ωφεληθεί 
ολόκληρη η σχολική μας μονάδα, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων. 
 
 Η εφαρμογή των κανόνων προϋποθέτει την ύπαρξη σεβασμού από τον/την κάθε μαθητή/τρια πρώτα προς 
τους ίδιους και κατόπιν προς τους/τις συμμαθητές/τριές τους και τους/τις  εκπαιδευτικούς του σχολείου.  
 

1. Οι μαθητές/ήτριες προσέρχονται εγκαίρως το πρωί στο σχολείο.  
2. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, στις 8:00π.μ., χωρίς χρονοτριβή, συγκεντρώνονται στην 

αυλή του σχολείου μας για προσευχή (κανένας δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια να 
παραμένει εντός του σχολικού κτιρίου). Όταν βρέχει ή έχει κρύο οι μαθητές/τριες με το 
χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν στις τάξεις τους, όπου γίνεται προσευχή ανά 
τμήμα. 

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών/τριών στην τάξη λόγω αργοπορημένης 
προσέλευσης. Μαθητής/τρια που προσέρχεται αργοπορημένος/η στο σχολείο πηγαίνει 
στο γραφείο της Διευθύντριας. 

4. Ο/η απουσιολόγος φροντίζει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης να βρίσκεται στην 
αίθουσα διδασκαλίας και φέρει την ευθύνη για τα έντυπα αυτά. Επίσης, κάθε δύο 

ημέρες τοποθετεί τα αποκόμματα του απουσιολογίου στο ντοσιέ το οποίο φυλάσσεται 
στη γραμματεία. 

5. Κατά το διάλειμμα οι μαθητές/ήτριες βγαίνουν στην αυλή όταν το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες, ενώ όταν δεν το επιτρέπει ο καιρός (βροχή, κρύο κ.τ.λ.). κάθονται 
στα παγκάκια των διαδρόμων κι όχι μέσα στις αίθουσες.  

6. Ακολουθούν με σεβασμό τις οδηγίες των καθηγητών/τριών τους και των 
εφημερευόντων καθηγητών. 

7. Μετά από σχετική άδεια, άρρωστοι μαθητές μπορούν να φύγουν από το σχολείο 
κατόπιν επικοινωνίας με το γονέα/κηδεμόνα. Καλό θα είναι ο γονέας/κηδεμόνας να 
έρχεται στο σχολείο να παραλάβει το μαθητή/τρια. 

8. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να διατηρούν την τάξη τους και τους κοινόχρηστους 
χώρους καθαρούς. Σέβονται και διατηρούν καθαρά τα θρανία και τα καθίσματά τους, 
τους τοίχους κ.λ.π. 

9. Δεν επιτρέπεται να τρώνε οι μαθητές/τριες την ώρα του μαθήματος. 
10. Το ασανσέρ δεν χρησιμοποιείται από τους μαθητές/τριες. Σε περίπτωση ανάγκης, όπως 

μαθητής/τρια με γύψο στο πόδι, ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται στο ασανσέρ από 
εκπαιδευτικό.  

11. Οφείλουν να σέβονται το σχολικό κτίριο και να το προστατεύουν από κακόβουλες 
πράξεις. 

12. Το δεκαπενταμελές οφείλει να ελέγχει μία φορά το μήνα τα θρανία και τους χώρους του 
σχολείου ως προς την καθαριότητα.  

13. Οι μαθητές/τριες για οποιοδήποτε θέμα απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή, 
στον υπεύθυνο της τάξης τους ή σε οποιονδήποτε καθηγητή είναι διαθέσιμος τη στιγμή 
εκείνη και μόνο αν δε λυθεί το πρόβλημά τους απευθύνονται στη διευθύντρια. Αν το 
πρόβλημα χρήζει της παρέμβασης της διευθύντριας, θα φροντίσει ο καθηγητής/τρια να 
αναφέρει το θέμα. Ωστόσο, αν πρόκειται για μεγάλη ανάγκη ή προσωπικό και 



 

σημαντικό θέμα είναι ευνόητο ότι μπορούν όλοι/ες οι μαθητές/τριες να απευθύνονται 
άμεσα στη διευθύντρια. 

14. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο με ευπρεπή 
περιβολή που να μην προσβάλλει ούτε τους ίδιους ούτε το σχολείο. 

15. Να φέρονται κόσμια και να προσέχουν το λεξιλόγιό τους. 
16. Μόνο για πολύ σοβαρό λόγο οι μαθητές/τριες ζητούν άδεια από τον καθηγητή/τρια 

να βγουν από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενημερώνουν άμεσα τη 
διευθύντρια ή τους υποδιευθυντές. 

17. Οφείλουν να μελετούν καθημερινά τα μαθήματά τους και να πραγματοποιούν τις 
εργασίες που τους ανατίθενται για το σπίτι από τους/τις καθηγητές/τριές τους. Αν για 
σοβαρούς λόγους δεν έχουν εκπληρώσει τα παραπάνω, θα ενημερώνουν τον 
καθηγητή/τρια πριν την είσοδό του στην τάξη για το μάθημα. 

18. Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορείο οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια 
στον οδηγό του λεωφορείου και να σέβονται το όχημα. 

19. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου (τουαλέτες, αυλή) για 
την προστασία όλων των μαθητών/τριών. 

20. Απαγορεύεται οι μαθητές/τριες να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οποιαδήποτε 
άλλη ηλεκτρονική συσκευή (φωτογραφική μηχανή, mp3, psp). 

21. Το χαρτί υγείας και το σαπούνι στις τουαλέτες είναι αναγκαία. Καλό θα είναι να μην 
γίνεται από τους/τις μαθητές/τριες κατάχρησή τους.  

22. Όποιος μαθητής/ήτρια τιμωρείται με ωριαία απομάκρυνση από την τάξη, προσέρχεται 
αμέσως στο γραφείο της διευθύντριας μαζί με τα βιβλία και τετράδια του 
συγκεκριμένου μαθήματος και αφού γραφτεί στο ποινολόγιο, μελετά το συγκεκριμένο 

μάθημα, στο χώρο της υποδοχής υπό την επίβλεψη καθηγητή, ως το διάλειμμα.  
23. Να αποκλείονται από το 15μελές μαθητές/τριες με ανάρμοστη συμπεριφορά και 

αγωγή. 
24. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η διδακτική ώρα του τμήματος αν είναι εφικτό, 

καλύπτεται είτε με τροποποίηση του ημερήσιου προγράμματος είτε με ανάθεση σε 
διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 

25. Με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος οι μαθητές/τριες τοποθετούν τα καρεκλάκια 
ανάποδα επάνω στα θρανία. 

26. Το όριο των απουσιών των μαθητών είναι 114. 

 

Ο κανονισμός αυτός γίνεται με σκοπό το όφελος των μαθητών/τριών του σχολείου μας και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το κοινωνικό σύνολο, αφού και το σχολείο 
μας αποτελεί μια μικρή κοινωνία. 

Καλούνται οι υπεύθυνοι/ες των τμημάτων αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 
να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, επιβλέποντας, προτρέποντας 
και καθοδηγώντας το τμήμα τους, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, την πρόοδο 
των μαθητών/τριών, την πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη 
σχολική μας μονάδα. Επίσης θα ήταν χρήσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
καθαριότητα και τη διακόσμηση της αίθουσας, ώστε ο χώρος που ζούμε (μαθητές/τριες και 
καθηγητές/τριες) να είναι ελκυστικός και ευχάριστος για όλους/ες μας. 


