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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. 

Μέσω του κανονισμού επιδιώκεται μια μορφή πειθαρχίας με παιδαγωγικό χαρακτήρα που εξασφαλίζει την 
ομαλή σχολική ζωή και είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 
(καθηγητές - μαθητές - γονείς), ώστε να δίδεται έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία των αποκλίσεων. 
Προάγεται η προσαρμογή και η υπευθυνότητα. 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι 
μαθητές οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα της συμμετοχής στην προσευχή των ορθοδόξων μαθητών. 
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων η οποία πραγματοποιείται στις 
8:15 και προσέρχονται στην τάξη πριν από τον καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση του μαθητή 
ελέγχεται κατά περίπτωση από το διδάσκοντα και αποδίδεται η αναλογούσα ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση 
αν χρειαστεί να απουσιάσουν από κάποια τακτική ώρα ενώ βρίσκονται στο σχολείο, οφείλουν να 
ενημερώσουν τον διδάσκοντα. 
Η φοίτηση των μαθητών είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι 
επιλεκτική. Οι απουσίες και οι συνέπειες αυτών προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, που είναι 
απαραβίαστη. 

 α) Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες 
λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υποδιευθυντή ή άλλου καθηγητή. 
β) Μαθητής τον οποίο ο καθηγητής απομάκρυνε από το μάθημα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο 
Διευθυντή του σχολείου και να αναφέρει τους λόγους της απομάκρυνσής του. 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου. Η ανάγκη για επικοινωνία 
καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Η χρήση κινητών επιτρέπεται 
εντός σχολείου μόνο αφού δοθεί η σχετική άδεια από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση στο πλαίσιο 
κάποιου μαθήματος ή σχολικής εκδήλωσης. 
Οι μαθητές με αίσθημα ευθύνης φροντίζουν για την ποιότητα του σχολικού χώρου. Διατηρούν καθαρές τις 
αίθουσες διδασκαλίας, την αυλή και τους χώρους υγιεινής του σχολείου. Οι παραβάτες τιμωρούνται και 
υποχρεώνονται στην επανόρθωση της ζημιάς. 
Απαιτείται σεβασμός και προσεκτική χρήση στη σχολική περιουσία (εποπτικά μέσα - Θρανία - και λοιπή 
υλικοτεχνική υποδομή). Οι παραβάτες θα τιμωρούνται. 
Απαιτείται σεβασμός στην έννοια του σχολικού βιβλίου. Η κακή χρήση - κακοποίηση, κάψιμο του βιβλίου, 
τιμωρείται. 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τιμωρείται ο μαθητής που αντιγράφει ή με δόλιους τρόπους 
αλλοιώνει το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Το σχολείο αποδοκιμάζει την άποψη ότι ο μαθητής με τρόπους 
όχι τίμιους μπορεί να επιτύχει ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για την παραποίηση των απουσιολογίων. 
Το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους απαγορεύεται. Ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου δεν θεωρείται 
παιδαγωγικά σωστό. 
Η εμφάνιση των μαθητών είναι ευπρεπής και κόσμια στα πλαίσια των αποδεκτών κανόνων καθαριότητας 
και ένδυσης των νεαρών ατόμων. 



 Η ενδοσχολική ζωή επιδρά και επηρεάζει τα στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή, αλλά και η 
δραστηριότητα του μαθητή επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής. 
Συνεπώς, είναι υποχρέωση να μαθητών να συμμετέχουν με υπευθυνότητα και πειθαρχία στις σχολικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις (Εθνικές γιορτές, παρελάσεις, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, 
περιπάτους, προγραμματισμένο εκκλησιασμό). 
Είναι πολύ θετικό να αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές πρωτοβουλίες σε νέα σχολικά προγράμματα, όπως 
έκδοση εφημερίδας, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προγράμματα αγωγής υγείας. 
Το σχολείο αναγνωρίζει και βοηθά να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα 
των μαθητών. Ευνοεί την ευγενή άμιλλα, καταστέλλει όμως τον επιθετικό ανταγωνισμό. Οι μαθητές 
διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, εκφράζουν τις απορίες ή τις αντιρρήσεις τους με ευγένεια, 
σεβασμό. Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του 
σχολείου. Σέβονται το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά. 
Επιπλέον συμβάλλουν στην καλλιέργεια θετικού κλίματος με τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας,  λύνουν τις διαφορές τους  με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη 
χρήση βίας. Η χειροδικία και η άσκηση σωματικής, ψυχολογικής ή λεκτικής βίας από άτομα ή ομάδες 
αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν 
στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. 
Το σχολείο επιβραβεύει τους μαθητές που διακρίνονται για πράξεις αυτοθυσίας ή ασυνήθιστης 
ανιδιοτελούς φιλαλληλίας. Επιβραβεύει επίσης όσους διακρίνονται σε πολιτιστικούς ή αθλητικούς αγώνες 
και απονέμει δημόσια έπαινο ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών. 

 Ασυμβίβαστα προς τη μαθητική ιδιότητα είναι η χειροδικία, ο απρεπής αστεϊσμός, ο εμπαιγμός και γενικά 
κάθε απολίτιστη συμπεριφορά. Το σχολείο αποδοκιμάζει την απρεπή συμπεριφορά και επιβάλλει, κατά 
περίπτωση, κυρώσεις στους παραβάτες. 
Παραπτώματα μαθητών σε δημόσιες εμφανίσεις (Θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις κλπ.) τιμωρούνται. 
Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να φέρνουν στο σχολείο, εξωσχολικά περιοδικά και έντυπα άσχετα με τον 
κύκλο των μαθημάτων ή όργανα και προϊόντα των οποίων η κατοχή αντίκειται στη μαθητική ιδιότητα. 
Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του σχολείου σ’ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών και δεν 
απομακρύνονται παρά μόνον κατόπιν αδείας της διεύθυνσης. 
 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους,  καλλιεργούν και εμπνέουν σε αυτούς, 
κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος 
αρμονικής συνεργασίας,  συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση,  τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

 Φροντίζουν κατά το διάλειμμα να εκκενώνονται οι αίθουσες και ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζεται ο 
χώρος. 

 Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σχολείο και για θέματα που 
αφορούν στο σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές ή τους γονείς με τη σύμφωνη γνώμη 
του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα 
που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και 
συλλογικότητας. Συνεργάζονται επίσης με τα μέλη των μαθητικών κοινοτήτων. 

 Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες τακτικά αλλά και έκτακτα όταν χρειαστεί. 
 Διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός σχολικού χώρου, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους. 
 
 



ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 

Το σχολείο συνεργάζεται με τις οικογένειες των μαθητών και το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων έχοντας 
διακριτό ρόλο. 

Οι γονείς - κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη  σχολική επίδοσή και 
συμπεριφορά των μαθητών και να ενημερώνουν για οποιοδήποτε ζήτημα εκείνοι θεωρούν απαραίτητο. 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2021-22 και μπορεί να αλλάξει κατά τη 
διάρκεια του σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και σύμφωνα με τις κατά καιρούς 
αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.  

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας τηρούν τα υγειονομικά Πρωτόκολλα που προβλέπονται για την 
πανδημία Covid-19. 

Το σχολείο είναι ανοιχτό σ’ όλους τους κατοίκους της πόλης μας και σε κάθε άτομο που έχει συγκεκριμένο 
λόγο επίσκεψης. Η παραμονή του όμως στο σχολείο και η συνάντησή τους με τους μαθητές γίνεται κατόπιν αδείας 
της διεύθυνσης. 

 

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική' συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης 
συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία στο 
συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά 
παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 
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