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Βριλήσσια 5 Μαρτίου 2021  - Αρ. πρωτοκόλλου 22 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 

Όλα τα τμήματα του σχολείου λειτουργούν τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, βάσει του προγράμματος, από τις 8.15 
π.μ. μέχρι τις 13.25 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (6ωρο) και Τρίτη – Πέμπτη μέχρι τις 14:10 (7ωρο). Την περίοδο 
τηλεδιάσκεψης τα ωράρια είναι ελαφρώς αλλαγμένα. Το ωράριο αυτό δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το ωράριο των άλλων σχολείων 
και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει εάν υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος. Φροντίζουμε ώστε η 
χορωδία και τα εγκεκριμένα προγράμματα από το Υπουργείο να γίνονται μετά την λήξη των μαθημάτων. 
 Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των 
μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικών εκδηλώσεων,  εκδρομών κλπ). Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, 
οι μαθητές θα παραμένουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου ή στην είσοδο του σχολείου μέχρι το τέλος της 1ης ώρας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις θα μπορούν να ανέβουν στην τάξη μετά από άδεια της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές 
απασχολούνται από άλλο καθηγητή ή, ελλείψει καθηγητή, απασχολούνται στον προαύλιο χώρο στη βιβλιοθήκη στο αμφιθέατρο 
παίζοντας μπάλα, σκάκι, ping-pong κ.λ.π. ή το ημερήσιο πρόγραμμα  τροποποιείται αναλόγως, ώστε να μη δημιουργούνται κενά. Δεν 
δημιουργούν πρόβλημα στους άλλους και ειδικά στο μάθημα της Γυμναστικής. 
 Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, αν παρουσιαστεί ανάγκη 
έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αυτό γίνεται μετά από ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα. Η αναίτια 
απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τους 
γονείς. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Στα διαλείμματα, οι μαθητές αποχωρούν από τις τάξεις, κατεβαίνουν στο προαύλιο και οι τάξεις κλειδώνονται από τους 
καθηγητές. Παραμένουν μόνο εντός των αιθουσών όσοι μαθητές έχουν πρόβλημα και έχουν λάβει σχετική άδεια. Για οποιοδήποτε 
πρόβλημα, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. Ιδιαίτερη προσοχή 
απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών στα διαλείμματα για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. 
Το σχολείο θεωρείται δημόσιος χώρος και ως εκ τούτου το κάπνισμα δεν επιτρέπεται.   
Οι μαθητές δεν φέρουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να μαγνητοφωνήσει ή 
βιντεοσκοπήσει, φακούς LED καθώς και αντικείμενα αξίας. Εάν κάποιος μαθητής έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με το σπίτι του, το 
σχολείο διαθέτει τηλέφωνο στο χώρο του γραφείου με δυνατότητα κλήσης κινητού τηλεφώνου. Στην περίπτωση που ο μαθητής έχει 
στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός 
λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.  Η χρήση του κινητού χωρίς άδεια ελέγχεται πειθαρχικά. 
Επιτρέπεται η χρήση των κινητών στις εκδρομές. 
Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό στους καθηγητές τους και το λοιπό προσωπικό του σχολείου. 
Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των συμμαθητών τους.  
Δεν πρέπει να κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική. 
Οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις, η σωματική, η ψυχολογική και η ηλεκτρονική  βία κατά των συμμαθητών είναι απαράδεκτες 
πράξεις, που επηρεάζουν πολύ τον χαρακτηρισμό της διαγωγής. Επιπλέον, η κάθε είδους ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές των 
άλλων θεωρείται συνενοχή. 
Το ίδιο απαράδεκτες πράξεις θεωρούνται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτών.  
(Είναι σημαντικό να φερόμαστε φιλικά σε όλους τους συμμαθητές σε όλες τις στιγμές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και εκτός σχολείου.) 
Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά καθώς και η κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά παραπτώματα και 
τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι. 
Οι μαθητές στα πλαίσια των μαθητικών κοινοτήτων έχουν δικαίωμα στη διενέργεια μαθητικών συνελεύσεων για την επίλυση 
προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας. Είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των συμμαθητών τους που είναι 
υπεύθυνοι για τη συνέλευση. 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
 

Στο σχολείο έχει οριστεί για την τρέχουσα χρονιά η Κα Αξιώτη Βασιλική ως Σύμβουλος Σχολικής Ζωής. Οι μαθητές που γίνονται 
αποδέκτες απρεπούς συμπεριφοράς από συμμαθητές τους καλό θα είναι να επικοινωνούν με την Κα Αξιώτη ή με τον Υπεύθυνο του 
τμήματός τους ή με την Διεύθυνση του Σχολείου. Οι μαθητές επίσης που παρατηρούν τέτοια φαινόμενα είναι καλό να ενημερώνουν 
τους υπεύθυνους του σχολείου. Οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς τους για απρεπείς συμπεριφορές και οι ίδιοι οι 
γονείς, αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους, καλό θα είναι να ενημερώνουν την Διεύθυνση του Σχολείου. 
Στο γραφείο του Διευθυντή γίνεται δεκτός (μόνος του), οποιοσδήποτε μαθητής για οποιοδήποτε θέμα. Για θέματα που αφορούν ή το 
τμήμα ή το σχολείο, δεκτοί γίνονται μόνο οι πρόεδροι ή τα αντίστοιχα προεδρεία. 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

                                         Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή  ή μεγάλη 
απόσταση από τη σχολική μονάδα με χαρακτήρα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικοποιητικό και ψυχαγωγικό. Συνδυάζουν τη μάθηση και 
ενημέρωση με τη διασκέδαση, την «απόδραση» από τη ρουτίνα του σχολείου και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών – 
καθηγητών, που είναι ζητούμενα και τα δύο για την πιο ομαλή και δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα αποτελούν 
πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης, εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Οι σχολικές εκδρομές εγκρίνονται από τους 
Συλλόγους των Διδασκόντων Καθηγητών και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και κατά τα προβλεπόμενα από 
την νομοθεσία. Διακρίνονται σε:  Σχολικούς περιπάτους, Διδακτικές επισκέψεις, Εκπαιδευτικές εκδρομές , Εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται προγράμματα σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται  μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος και με τη σύμφωνη 
γνώμη των γονέων κατά δήλωσή τους. Η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων σχολικών περιπάτων και εκδρομών, γίνεται προγραμματισμένα 
με τη συνεργασία του Συλλόγου των καθηγητών και του δεκαπενταμελούς, Οι μαθητές οφείλουν να προσκομίζουν έγκαιρα τις υπεύθυνες 
δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν την συμμετοχή των μαθητών στην εκδρομή. Στις σχολικές εκδηλώσεις και 
κατά την διάρκεια των εκδρομών, οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και 
ευπρέπεια. Η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.  

Ειδικά για αυτή την χρονιά δεν πραγματοποιούνται εκδρομές αλλά μετ' εμποδίων μόνο ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα  

"Όσο το μελίσσι βουΐζει … ο πλανήτης ελπίζει" 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 

Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου κρίνεται αναγκαία η διαρκής συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/μαθητρίων  και με το Σύλλογο 
Γονέων/Κηδεμόνων. Καλό είναι στο Σύλλογο να συμμετέχουν οι γονείς είτε ως υποψήφιοι εκπρόσωποι των γονέων είτε στις εκλογές ανάδειξής 
τους είτε στην ενημέρωση του Συλλόγου για τα προβλήματα που τους απασχολούν. 

Το σχολείο συνεργάζεται στενά και αρμονικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του σε κάθε προσπάθεια που 
στοχεύει στη στήριξη του παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού έργου του, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού ή 
αθλητικού περιεχομένου. Για την εγγραφή των Γονέων και Κηδεμόνων στο Σύλλογο, δίνονται πληροφορίες από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου κι 
από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί για λόγους υγιεινής. 
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων στις αίθουσες και στα εργαστήρια. 
Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στα θρανία και στους τοίχους. Μαθητής, ο οποίος συνειδητά 
προκαλεί φθορές στην κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου, υποχρεούται στην αποκατάστασή της και τιμωρείται αυστηρά. 
 
Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους των αιθουσών, των εργαστηρίων και του αύλειου χώρου. Οι μαθητές που 
προκαλούν φθορές ή ζημιές στην περιουσία του σχολείου θα ελέγχονται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης θα βαρύνει 
τον γονέα/κηδεμόνα. 
 Το σχολείο έχει φροντίσει να υπάρχει σε κάθε αίθουσα βιντεοπροβολέας και πρόσβαση στο Internet και τελευταία απέκτηση και 3D 
εκτυπωτή για να αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρία τρισδιάσταττης εκτύπωσης. 
 
 
 
Για τη εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, οι μαθητές έχουν καθήκον να τηρούν τους παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς. Για τις 
παραβάσεις προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία ποινές που ξεκινούν από την επίπληξη και κλιμακώνονται ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του παραπτώματος ως την πολυήμερη αποβολή και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Οι όποιες παραβάσεις συνυπολογίζονται 
στο χαρακτηρισμό της διαγωγής τους. Ο οριστικός χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών γίνεται στο τέλος του σχολικού έτους σε 
συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εκτός αν κάποιος μαθητής απομακρυνθεί / μετεγγραφεί κατά τη διάρκειά του. Η διαγωγή των 
μαθητών εξετάζεται και στη συνεδρίαση λήξης του κάθε τετραμήνου, με βάση τις αναφορές  που καταθέτουν οι διδάσκοντες στο γραφείο του 
Διευθυντή αλλά και κάθε άλλο τεκμηριωμένο στοιχείο που τυχόν έρχεται στην αντίληψή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Διευθυντή, την Υποδιεύθύντρια, τους καθηγητές, το Διοικητικό Συμβούλιο 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τον εκπρόσωπο του Δήμου και από το προεδρείο του 15μελούς. 
Ο Κανονισμός θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και θα αναρτάται στο site του Σχολείου, όσοι παρατηρούν δυσλειτουργίες ή θέλουν να 
προτείνουν κάποια αλλαγή ευχαρίστως να το συζητήσουμε και να το υλοποιήσουμε. 
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Οι υπογράφοντες τον Κανονισμό για το έτος 2020-2021 

Ο Διευθυντής Μεταξάς Νικόλαος  

Η Υποδιευθύντρια Καραγιάννη Παγώνα  

Οι καθηγητές Αξιώτη Βασιλική  

 Γιαννακαρίου Χρυσαυγή  

 Γκιτάκου Θεοδώρα  

 Δημητρίου Ελένη  

 Δρίζου Δέσποινα  

 Ζήλου Αριάδνη  

 Ιωαννίδου Τασούλα  

 Κανέτση Ειρήνη  

 Καραγιάννη Παγώνα  

 Κολιός Ιωάννης  

 Μιμηγιάννη Κωνσταντία  

 Μιχαήλ Σοφία  

 Μπαλωμένου Αικατερίνη  

 Μπίζου Αλεξάνδρα  

 Παναγούλη Ελένη  

 Πανέτα Βασιλική  

 Παπούλια Ιωάννα  

 Ρίζου Μαρία-Μερσίνη  

 Τσέλιος Αθανάσιος  

 Φιλιππουπολίτου Ειρήνη  

 Χαρλαύτη Ευδοκία  

 Χρυσικός Παναγιώτης  

 Χρυσοστόμου Κατερίνα  

 Ψύχα Αικατερίνη  

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων 

Αγγελίδης Σπύρος  

Εκπρόσωπος του Δήμου Χαντζάρα Σοφία  

Πρόεδρος 15μελούς Παπαδόπουλος Αντώνιος  

Γραμματές 15μελούς Ψυχούλη Ζηνέλια  

 


