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Πλαίςιο Οργάνωςησ Σχολικήσ Ζωήσ 

Θ ςχολικι κοινότθτα για να λειτουργιςει αποδοτικά απαιτοφνται ςυνκικεσ αρμονικισ 

ςυνεργαςίασ των μελϊν τθσ χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, με 

ανοχι και αναγνϊριςθ. Οι κανόνεσ που καταγράφονται ςτο παρόν πλαίςιο δεν ζχουν ςτόχο 

τον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ οποιουδιποτε αλλά τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι 

λειτουργία του ςχολείου ϊςτε να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο παιδαγωγικό κλίμα το οποίο 

κα βοθκιςει ςτθν εμπζδωςθ ςθμαντικϊν δεξιοτιτων όπωσ είναι θ αυτοεπίγνωςθ, ο 

αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ ευκφνθσ, ο ςεβαςμόσ τθσ ελευκερίασ των άλλων και θ ομαδικι 

ςυνεργαςία.  

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων ςυντάχκθκε από το Σφλλογο Διδαςκόντων ςε 

ςυνεργαςία με το 15μελζσ Μακθτικό Συμβοφλιο το Πλαίςιο Οργάνωςθσ Σχολικισ Ηωισ 

όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 30 τθσ Υ.Α. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005 τ. Β 31.5.2019) ϊςτε να 

εφαρμόηονται οι ςκοποί τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ςχολείου μασ.  

Συμπεριφορά  

Θ ςυμπεριφορά κάκε μζλουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ κα πρζπει να ενιςχφει τθ δθμιουργία 

ενόσ εποικοδομθτικοφ διδακτικοφ κλίματοσ και να προάγει τουσ καλοφσ τρόπουσ και το 

αίςκθμα αςφάλειασ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου.  

Οι κακθγθτζσ οφείλουν: 

 να αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με ευγζνεια, κατανόθςθ και ςεβαςμό. 

 να υποςτθρίηουν τθ μάκθςι τουσ τόςο εντόσ, όςο και εκτόσ τάξθσ, ςε κατάλλθλα 

προςδιοριςμζνο τόπο και χρόνο (π.χ. δράςεισ του ςχολείου εκτόσ αίκουςασ, 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ κ.α.). 

 να τουσ αντιμετωπίηουν ιςότιμα και δίκαια, με παιδαγωγικι ευαιςκθςία και 

διακριτικότθτα. Να μθν κάνουν διακρίςεισ προσ όφελοσ ι εισ βάροσ οριςμζνων 

μακθτϊν. 

 να ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςχολικοφ κλίματοσ που κα δθμιουργεί ςτουσ 

μακθτζσ τόςο το αίςκθμα τθσ αςφάλειασ, όςο και τθσ εμπιςτοςφνθσ να 

απευκφνονται ςτουσ κακθγθτζσ τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων. 

Οι μακθτζσ οφείλουν: 

 να ςζβονται το λειτοφργθμα των κακθγθτϊν και να ςυντελοφν με τθν ςυμπεριφορά 

τουσ ςτθ διεξαγωγι του μακιματοσ. 

 να ςζβονται το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ. 

 να ςζβονται τθν προςωπικότθτα των ςυμμακθτϊν τουσ κακϊσ και τα προςωπικά 

τουσ αντικείμενα. 

 να μθν παρεμποδίηουν τθν κανονικι λειτουργία του ςχολείου με οποιοδιποτε 

τρόπο. 

 να χρθςιμοποιοφν κόςμια γλϊςςα και να μθν εκδθλϊνουν επικετικι ςυμπεριφορά. 

 να λφνουν τισ διαφορζσ τουσ με ςυνεννόθςθ και διάλογο, χωρίσ να καταφεφγουν 

ςτθ χριςθ βίασ. Θ χειροδικία και θ άςκθςθ ςωματικισ ι ψυχολογικισ βίασ από 
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άτομα ι ομάδεσ αποτελοφν ςοβαρότατα παραπτϊματα και ελζγχονται πεικαρχικά 

με ποινζσ ανάλογεσ με τθ ςοβαρότθτα του παραπτϊματοσ και μποροφν να 

οδθγιςουν ςτθν απομάκρυνςθ του μακθτι από το ςχολείο. 

Φροντίδα για το ςχολικό περιβάλλον 

Ο χϊροσ του ςχολείου πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για τισ δραςτθριότθτεσ που επιτελοφνται 

μζςα ςε αυτό. Ζνασ κατάλλθλοσ χϊροσ ςυμβάλλει ςτθν καλι διάκεςθ και ςτθν επίτευξθ των 

μακθςιακϊν ςτόχων του ςχολείου. Για το ςκοπό αυτό απαιτείται ςυνεργαςία και 

ςυγκεκριμζνα όλοι κα πρζπει :    

 να ςζβονται τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του ςχολείου. 

 να μθ ρυπαίνουν το ςχολικό χϊρο, να μθ γράφουν ςτουσ τοίχουσ και να 

χρθςιμοποιοφν τα καλάκια απορριμμάτων. 

Κάκε τμιμα οφείλει, ςυλλογικά, να διατθρεί τθν αίκουςα του κακαρι και ςε καλι 

κατάςταςθ. 

Αυθαίρετη ζξοδοσ από το Σχολείο 

Θ παραμονι των μακθτϊν ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ ϊρεσ 

τθσ ςχολικισ λειτουργίασ για λόγουσ αςφαλείασ των ίδιων των μακθτϊν. Θ ζξοδοσ μακθτϊν 

από τουσ ςχολικοφσ χϊρουσ επιτρζπεται μόνο μετά από ειδικι άδεια τθσ Διεφκυνςθσ και 

μόνο με τθ ςυναίνεςθ του κθδεμόνα. Οι μακθτζσ που κα απομακρφνονται από το χϊρο του 

ςχολείου χωρίσ άδεια, κα τιμωροφνται.  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματοσ 

Το μάκθμα είναι μια πολυπαραγοντικι διαδικαςία θ οποία απαιτεί προετοιμαςία του 

παιδαγωγικοφ κλίματοσ τθσ τάξθσ, ςυγκζντρωςθ και ςυνεργαςία ϊςτε να επιτευχκοφν τα 

ηθτοφμενα παιδαγωγικά αποτελζςματα. Οποιαδιποτε διατάραξθ του κλίματοσ τθσ ομάδασ 

αποπροςανατολίηει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με ανεπικφμθτα αποτελζςματα. Προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι: 

 κα πρζπει οι μακθτζσ ειςζρχονται ςτθν τάξθ αμζςωσ μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι. 

Εφόςον ειςζλκει ο διδάςκων ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ 

ςε κανζναν μακθτι. 

 Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να μεταφζρουν τρόφιμα ι ποτά ςτισ αίκουςεσ. Σε 

περιπτϊςεισ που κάτι τζτοιο κρίνεται αναγκαίο κα πρζπει να υπάρξει ςυνεννόθςθ 

με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ πριν ξεκινιςει το μάκθμα. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (κινθτά, mp3 players κ.α.) κατά τθ 

διάρκεια του μακιματοσ χωρίσ τθν άδεια του εκπαιδευτικοφ. Τζτοιεσ ςυςκευζσ δεν 

κα πρζπει να βρίςκονται ςε κοινι κζα ακόμα και αν δεν είναι ςε λειτουργία ι δεν 

χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά αφαιροφνται από τον εκπαιδευτικό και 

παραδίδονται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.  

 Κανζνασ μακθτισ από τουσ προςελκόντεσ ςτο ςχολείο, δεν επιτρζπεται να 

απουςιάςει από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ χωρίσ αυτό να γνωςτοποιθκεί αμζςωσ 

ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου, θ οποία υποχρεοφται να λάβει μζτρα για τθν 
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αςφάλεια των μακθτϊν που βρίςκονται, για οποιοδιποτε λόγο, ζξω από τισ  

αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 

 Στθν περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ αποβλθκεί από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, 

οφείλει να παρουςιαςτεί και να παραμείνει ςτθ διάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ. Οι κατ’ 

επανάλθψθ ωριαίεσ απομακρφνςεισ του ίδιου μακθτι οδθγοφν ςε παραπομπι του 

ςτο Συμβοφλιο Τμιματοσ. 

Θ ϊρα του μακιματοσ πρζπει να γίνεται ςεβαςτι από όλουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι τάξεισ 

που κάνουν μάκθμα, δεν πρζπει να ενοχλοφνται από άλλουσ μακθτζσ, οι οποίοι είτε ζχουν 

κενό, είτε αςχολοφνται με άλλεσ εκδθλϊςεισ.  

Κατά τη διάρκεια του διαλειμματοσ 

Το διάλειμμα είναι ζνα ςθμαντικό κομμάτι του ωρολογίου προγράμματοσ κατά το οποίο οι 

μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτουσ τομείσ τθσ επικοινωνίασ και 

τθσ κοινωνικότθτασ.  Είναι επίςθσ χρόνοσ κατά τον οποίο αποςυμφορίηονται  οι αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ από του μακθτζσ και μποροφν να αεριςτοφν για τθν επόμενθ διδακτικι ϊρα.  

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ ο εφθμερεφων κακθγθτισ δεν επιτρζπει: 

 τθν παραμονι των μακθτϊν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

 τθν ζξοδο μακθτϊν από το Σχολείο χωρίσ άδεια από τθ Διεφκυνςθ  

 τθν είςοδο και παραμονι ςτο χϊρο του ςχολείου οποιουδιποτε δεν ανικει ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα. Αν κάποιοσ επικυμεί να επικοινωνιςει με μακθτι του ςχολείου, 

οφείλει να απευκυνκεί ςτθ Διεφκυνςθ. 

Δεδομζνου ότι ςτο χϊρο του ςχολείου λειτουργεί οργανωμζνο ςχολικό κυλικείο το οποίο 

ελζγχεται για τθν ποιότθτα των ειδϊν που διακζτει, δεν επιτρζπεται θ παραγγελία και θ 

παράδοςθ τροφίμων και ποτϊν από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ ςχολείου. 

Είναι εφκολα κατανοθτό ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχκοφν προϊόντα που παραδίδονται 

ςτο ςχολείο από κανζναν. 

Μαθητικζσ κοινότητεσ 

Οι μακθτζσ εκλζγουν ςυμβοφλια για τισ μακθτικζσ κοινότθτζσ τουσ που τουσ 

αντιπροςωπεφουν και τουσ βοθκοφν ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτο ςχολείο. Το 

5μελζσ ςυμβοφλιο κάκε τμιματοσ αντιπροςωπεφει τουσ μακθτζσ του τμιματοσ ςτθ 

διεκδίκθςθ οποιουδιποτε αιτιματοσ. Το 5μελζσ οφείλει να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο 

εκπαιδευτικό του τμιματοσ ι/και τθν Διεφκυνςθ του ςχολείου. Αν κρικεί απαραίτθτο το 

κζμα του αιτιματοσ ειςάγεται ςτο ςυμβοφλιο τμιματοσ (διδάςκοντεσ κακθγθτζσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο τμιμα) ι ςτο ςφλλογο των διδαςκόντων.  

Για κζματα που αφοροφν ολόκλθρο το ςχολείο οι μακθτζσ απευκφνουν τα αιτιματά τουσ 

ςτο 15μελζσ ςυμβοφλιο και εκείνο ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.   

  

 


