
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018 – 2019 
Άρθρο 30 ΥΑ 10645/ΓΔ4 ΦΕΚ 120/Β/21-1-2018 

Πράξη 39/4-12-2018 του Συλλόγου Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου  Τούμπας 
(Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός) 

 
Ο σκοπός του Πλαισίου αυτού, δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά η 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση 
προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά 
μεταξύ τους. Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των  όρων και των 
κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και 
αποτελεσματικά, το έργο του Σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη 
διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη 
συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με 
αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική 
πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό 
στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. 
Το σχολείο με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με 
την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η 
δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η 
οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.  Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να 
απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μια 
μεγάλη πρόκληση στην αγωγή την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την 
ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη.   
 
Α. Υποχρεώσεις  των καθηγητών προς τους μαθητές 
Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές τους περιγράφονται στον Ν. 
1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 
1340Β/16-10-2002 όπως και στην ΥΑ 10645/ΓΔ4/ΦΕΚ 120/τΒ/23-1-2018. Οι εκπαιδευτικοί 
με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, 
ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια 
και κύρος που συμβιβάζεται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις 
διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη 
επικοινωνία. Ανάλογη  σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται 
ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές 
οφείλουν: 
 να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους, 
 να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης, την 

ομαδική συνεργασία, την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού. 
 να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια 

χωρίς διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος ορισμένων μαθητών, 
 να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολικού 

χώρου, με αυστηρή και συστηματική επιτήρηση στον προαύλιο χώρο, να 
φροντίζουν ώστε να ανοίγουν τα παράθυρα για τον αερισμό της αίθουσας μετά την 
λήξη της διδακτικής τους ώρας και να κλειδώνουν την αίθουσα αφού βεβαιωθούν 
ότι όλοι οι μαθητές είναι εκτός αυτής. 

 να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 
αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε προβλήματός τους. 

 
Β. Υποχρεώσεις των μαθητών 
1. Συμπεριφορά 

α. Η συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών πρέπει να είναι εξαιρετική, τόσο απέναντι στους 
Καθηγητές όσο και σε όλους τους εργαζομένους στο χώρο του Σχολείου (διοικητικό, 
βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).  
β. Η συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών προς τους συμμαθητές/συμμαθήτριές τους οφείλει 
να αποπνέει ήθος και πνεύμα πολιτισμού. Κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού (π.χ. σωματικού, 
συναισθηματικού, λεκτικού, κοινωνικού, ηλεκτρονικού) απαγορεύεται αυστηρά και ελέγχεται 



πειθαρχικά.  
γ. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του 
Σχολείου (τάξεις, διαδρόμους, εργαστήριο Η/Υ, αυλή, τουαλέτες  κ.λπ.). Κάθε φθορά ή 
βανδαλισμός στη σχολική περιουσία αντιμετωπίζεται ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.  
δ. Η μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών στους χώρους του Σχολείου κατά τις ώρες του 
μαθήματος πρέπει να γίνεται αθόρυβα και έγκαιρα. 
Γενικά οι μαθητές οφείλουν: 
 να σέβονται το αυτονόητο δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το 

αυτονόητο δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους 
αποτελεσματικά, 

 να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα 
προσωπικά τους αντικείμενα, 

 να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο, 
 να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, 
 να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν 

στη χρήση Βίας. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας 
από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται 
πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στην αλλαγή 
σχολικού περιβάλλοντος. Στη περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επίλυση της 
διαφοράς από τους ίδιους, ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, 
τον εφημερεύοντα καθηγητή  ή οποιονδήποτε εκπαιδευτικό εμπιστεύονται και 
την Διεύθυνση του σχολείου . 

 
2. Προσέλευση στο σχολείο 

Το 4ο Γυμνάσιο Τούμπας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15΄ π.μ. με την πρωινή σύνταξη και 
προσευχή.  
♦ Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη 
σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να 
βρίσκονται στο σχολείο στις 8.00΄ π.μ. 
♦ Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Η παραμονή 
τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον 
εφημερεύοντα καθηγητή. 
 
3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 

• Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 
κανέναν μαθητή. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας 
καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή 
αλλαγή θέσης επιτρέπεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή. 

• Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται. να 
απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως 
στη Διεύθυνση του Σχολείου. 

• Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία 
προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται., συνεπώς αυστηρά η 
παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός 
υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του 
μαθήματος. 

• Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει 
αμέσως ναι παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. 

4.Απουσία καθηγητή - κενό  
 Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του 
καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους 
καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα 
καθηγητή ή στον διευθυντή οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην 
τάξη, στη βιβλιοθήκη ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο, με την επίβλεψη διαθέσιμου καθηγητή. 
 
5. Στον αύλειο χώρο 



Για λόγους ασφαλείας, το παιγνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μόνο μετά από την 
έγκριση και τις οδηγίες της γυμνάστριας. 
 
6. Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο 
Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες 
της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο 
μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης. 
 
7. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά 
κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές: 
σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου, δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, 
δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων, διατηρούν το 
θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί 
την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση. 
Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται 
πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του. 
 
8. Κινητά τηλέφωνα 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 
ούτε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας 
εικόνας και ήχου, εντός του σχολικού χώρου. 

 
9. Κάπνισμα 
Απαγορεύεται το κάπνισμα σύμφωνα με τον Νόμο, δεδομένης της καταστροφικής 
επίδρασής του στην σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η 
παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη 
ή η σοβαρότητα του παραπτώματα είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του 
μαθητή από το σχολείο. 
 
10. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές 
Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου 
είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών 
εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από 
άδεια του αρχηγού της εκδρομής. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια συμπεριφορά 
και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή - 
επικοινωνία. Σίγουρα το Σχολείο πρέπει πάντοτε να τηρεί την ασφάλεια μετακίνησης των 
μαθητών ( έλεγχος τροχαίας, κ.τ.λ.) 
 
11. Κυρώσεις - ποινές  

♦ O μαθητής/τρια που δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των καθηγητών του και τους 
κανόνες του σχολείου, θα υποστεί κυρώσεις. Αυτές μπορεί να είναι η απλή παρατήρηση, η 
επίπληξη, η ωριαία αποβολή, η αποβολή από μία μέχρι δύο ημέρες, η προσέλευση στο σχολείο 
με τον κηδεμόνα του, μέχρι και η οριστική απομάκρυνση του/της από το σχολείο. 
♦Για την ποιότητα της σχολικής ζωής απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Η 
ομαλή λειτουργία του σχολείου εξαρτάται από τον πολιτισμό και το ενδιαφέρον καθενός. Στο 
σχολείο πρέπει να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας, και πολιτισμού. 
 
Γ. Υποχρεώσεις των γονέων 
Η συμπεριφορά των γονέων /κηδεμόνων προς τους καθηγητές/τριες του σχολείου οφείλει να 
αποπνέει ήθος, ευγένεια και πνεύμα πολιτισμού. Η  σχέση συνεργασίας και καλοπροαίρετης 
επικοινωνίας που πρέπει να καλλιεργείται ανάμεσα τους, έχει κοινό στόχο το συμφέρον του 
μαθητή και συμβάλλει στην πρόοδο και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
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