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6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ». 
 

            «Ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα και ουδέν επιβάλλει όσο η ευπρέπεια»  
 

Κανόνες Λειτουργίας Του Σχολείου 

                     

 

Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία 

και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Οι κανόνες που ακολουθούν αφορούν στο 

μεγαλύτερο μέρος τους μαθητές Ωστόσο το σχολείο θεωρεί υποχρέωσή του να καταστήσει τους 

γονείς κοινωνούς αυτών των κανόνων, επειδή πιστεύει ότι η πληρέστερη πληροφόρηση θα τους 

βοηθήσει να στηρίξουν καλύτερα την προσπάθεια που καταβάλλεται από το σχολείο για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη αγωγή των μαθητών. Οι κανόνες δεν επιβάλλονται αλλά γίνονται από κοινού 

αποδεκτοί, αφού αναγνωρίσουμε τη σημασία τους και συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικοί 

προκειμένου να διαμορφώσουμε στο σχολείο μας κλίμα δημοκρατίας, γόνιμης επικοινωνίας, 

αυτοσεβασμού και σεβασμού της διαφορετικότητας. 

 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! 
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6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ , 

ΝΙΚΑΙΑ , 18454 

Τηλ. :  2104930198 , 2104907175 

Website: http://blogs.sch.gr/6gymnika/ 

Email :  mail@6gym-nikaias.att.sch.gr 

 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το σχολείο, ως μία μικρή κοινωνία, οφείλει να συμμορφώνεται σε ορισμένους κανόνες, οι 
οποίοι απορρέουν από τη νομοθεσία, τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του σχολείου και 
διέπουν τη σχολική ζωή, όπου ο καθένας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και 
προστατευόμενος σε αυτό το χώρο  και να νοιώθει ότι έχει το σεβασμό των υπολοίπων 
μελών. 

 
 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

 Οι μαθητές οφείλουν να εισέρχονται στον προαύλιο χώρο και να μην παραμένουν 
εξωτερικά της εισόδου  για λόγους ασφαλείας, πριν την πρωινή συγκέντρωση για 
προσευχή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να επιδεικνύουν τον αρμόζοντα 
σεβασμό στο δικαίωμα των συμμαθητών τους για ενεργό συμμετοχή  σε αυτήν. 

 Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η  διδακτική ώρα αλλά και κατά 
τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα της τρέχουσας ώρας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις καταχωρίζεται απουσία και οι ίδιοι παραμένουν στον 
προθάλαμο του γραφείου του Διευθυντή. 

 Η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και 
συνοδεία κηδεμόνα. 

 Με την λήξη των μαθημάτων οφείλουν να αποχωρούν τόσο από τους εσωτερικούς όσο 
και από τους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. 

 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές εξέρχονται στο χώρο της αυλής και οι 
αίθουσες κλειδώνονται για λόγους ασφαλείας από τον διδάσκοντα.  

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές που 
επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου, στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να 
υπακούουν.  

 Η απομάκρυνση από το σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης ή 
του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού δεν επιτρέπεται. 

http://blogs.sch.gr/6gymnika/
mailto:mail@6gym-nikaias.att.sch.gr
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 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωση 

όλων των μαθητών. Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία 

με την εφαρμογή σχολικών κυρώσεων, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με το παράπτωμα. 

Η επιβολή κυρώσεων θεωρείται αναπόφευκτη και παιδαγωγικά χρήσιμη, εφόσον βασίζεται στις 

φυσικές και λογικές συνέπειες της παρεκτροπής, με στόχο πάντα τον προβληματισμό του μαθητή 

και την αποθάρρυνση της επανάληψης του παραπτώματος. Δεν θεωρούμε τη σχολική πειθαρχία 

αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για τον ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας κάθε ατόμου. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να 

εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολειό του κλίματος που απαιτείται για την 

υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι ώστε να 

σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. 

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 

Διδασκόντων/ ουσών θα προβαίνει στη λήψη μέτρων.   

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 

απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από 

το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε 

απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 

απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του 

Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Κατά τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου. Οι 

πόρτες των αυλών παραμένουν κλειστές  

 για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια έξοδός 
τους από τον προαύλιο χώρο, 

 για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του 
σχολείου. 
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ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων 

ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. Βάσει του παραπάνω νόμου, 

(ΦΕΚ120/2018 τ. Β’),  ο νόμιμος κηδεμόνας υποχρεούται, όταν ο μαθητής/ρια απουσιάζει να 

ενημερώνει το σχολείο ενώ δεν απαιτείται πλέον  δικαιολόγηση απουσιών των μαθητών είτε με 

αίτηση του γονέα  είτε με ιατρική βεβαίωση.  Το όριο απουσιών δεν αλλάζει και παραμένει στις 

114 απουσίες ώστε η φοίτησή του να είναι επαρκής. Η υπέρβαση του ορίου, χαρακτηρίζει την 

φοίτηση ανεπαρκή και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την ίδια τάξη.                                                                                                                    

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους κηδεμόνες (με τηλεφώνημα, e-mail) αν ο μαθητής 

απουσιάζει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει υπερβεί τις 30 απουσίες.   Σε περίπτωση σοβαρών 

περιστατικών που απαιτούν νοσοκομειακή νοσηλεία, οι γονείς οφείλουν να επικοινωνούν με 

το σχολείο..   

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή 

υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και βασικό στοιχείο της 

μαθητικής ιδιότητας. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές, ώστε 

να αποφεύγεται η παρέμβαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα 

αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα. 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Οι μαθητές οφείλουν : 

 Να είναι ευγενείς, να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο και να μην εκδηλώνουν 
επιθετική συμπεριφορά. 

 Να σέβονται τους συμμαθητές, τους  εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του 
Σχολείου. 

 Να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών 
εκδηλώσεων. 

 Να υπακούουν στις παραινέσεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του 
προσωπικού του Σχολείου. 

 Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά 
αντικείμενα των συμμαθητών τους. 

 Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη 
χρήση βίας (bullying). Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής 
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βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται 
πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του 
μαθητή από το σχολείο, κάποια δε είναι  ποινικά αδικήματα και για τους γονείς 

 Να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες, την αυλή και όλους τους κοινόχρηστους χώρους 
του σχολείου, ώστε να ζούμε όλοι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. 

 Οι μαθητές, που προκαλούν φθορά ή ζημία στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχονται 
πειθαρχικά. Η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει τους ίδιους. 

 Οι μαθητές πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως 
να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου και στα κάγκελα της αυλής. 
Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια 
και να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων 
λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον 
αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους.  

 Είναι χρέος των μαθητών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του 
σχολείου τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κ.λ.π.) και 
κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους 
ευθύνη καθότι επιβαρύνονται για την αποκατάσταση οι γονείς τους. 

 Οι φθορές, οι βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία και η αναγραφή απρεπών 
εκφράσεων, εκτός από τη χρέωση τυχόν ζημιών, αντιμετωπίζονται και ως σοβαρό 
πειθαρχικό παράπτωμα. 

 Δεν επιτρέπεται να φέρνουν οι μαθητές μπάλες στο σχολείο αφού το σχολείο διαθέτει 
όλο το απαραίτητο αθλητικό υλικό. Οι μπάλες που φέρνουν στο σχολείο μαθητές θα 
παραμένουν στο σχολείο μέχρι να τις ζητήσουν οι κηδεμόνες των μαθητών. 

 Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται. 
Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα μπορεί να 
γίνεται  μέσω των τηλεφώνων του σχολείου.  

 Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για  
βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών. 

 Κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου. 

 Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους τα μέσα (βιβλία-τετράδια) που 
είναι απαραίτητα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων.  

 Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο και τα 
μαθήματά τους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση 
τροφίμων και η μάσηση τσίχλας.   

 Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία 
αποβολή) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου.  

 Οι μαθητές πρέπει να δείξουν την οικολογική τους συνείδηση, ανακυκλώνοντας π.χ 
πλαστικά μπουκάλια ή διάφορα χαρτιά κ.λ.π. 

 Κανένας μαθητής δεν βρίσκεται εκτός του προαυλίου χώρου κατά τις ώρες λειτουργίας 
τους χωρίς την άδεια του Δ/ ντριας ή του Υπ/ντή. 

 Όλοι οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το 
τέλος του διαλείμματος, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και έχει ενημερωθεί ο 
διδάσκων καθηγητής. 
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 Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα καθώς και κάθε δραστηριότητα που αποτελεί κίνδυνο για 
τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών ή βλάπτει την υγεία τους. 

 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, στον συμμαθητή, από 
όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά 
παραπτώματα και αντιμετωπίζονται ανάλογα.  
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΓΟΝΕΙΣ 

Το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με 

τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας και τον εκλεγμένο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

καθώς δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς την συμπαράσταση τους. 

Υποχρέωση των γονέων και κηδεμόνων είναι να συμμετέχουν στις κοινές παιδαγωγικές 

συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο με σκοπό την ενημέρωση τους και τη 

γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους ώστε να συμβάλλουν στη πρόθυμη συνεργασία με 

το προσωπικό του σχολείου και να διευκολύνουν το έργο του. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρείται αναγκαία, αφού 

αποτελούν συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών και μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε 

περίπτωση που ο μαθητής απουσιάσει από μορφωτική επίσκεψη αναιτιολόγητα, παρά τη 

θετική δήλωση του γονέα για συμμετοχή του σε αυτήν, η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη). 

Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

ζωής μέσα από διαδικασίες ομαδικής εργασίας, κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στο 

μαθητή να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και να 

ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου οι καθηγητές και οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν 

στις ομάδες 

 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
 Αγωγής Υγείας, 
 Πολιτιστικών Θεμάτων, 
 Χορωδίας. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Με τη Διεύθυνση του Σχολείου καθημερινά για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει  

Τηλέφωνο : 2104930198 , 2104907175 

 email:  mail@6gym-nikaias.att.sch.gr  

 

Με τους εκπαιδευτικούς για συνεργασία και ενημέρωση σχετικά με την επίδοση και τη 
συμπεριφορά των παιδιών σε συγκεκριμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας που 
θα δοθεί στους μαθητές.  
  

Αγαπητοί γονείς, προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στο έργο της διαπαιδαγώγησης και 

της προετοιμασίας των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική 

κοινωνία. Επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχολείου 

και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και εποικοδομητικό διάλογο.  

Αισιοδοξούμε ότι το κοινό μας έργο, η ολόπλευρη ανάπτυξη (πνευματική, ψυχική, σωματική) της 

προσωπικότητας των μαθητών μας, θα ευοδωθεί και φέτος με ηρεμία και χαρά. Για την 

υλοποίηση αυτού του σκοπού εργαζόμαστε με υπευθυνότητα έχοντας δεδομένη την αμέριστη 

συμπαράστασή σας. 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων  ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία και 

δημιουργικότητα! 

Ώρες λειτουργίας 6ου Γυμνασίου Νίκαιας  

Διδακτική 

ώρα 
Έναρξη Λήξη Διάρκεια 

1 08:10 08:55 00:45 

2 08:55 09:40 00:45 

     00:10 

3 09:50 10:35 00:45 

     00:10 

4 10:45 11:25 00:40 

     00:10 

5 11:35 12:15 00:40 

     00:10 

6 12:25 13:05 00:40 

7 13:05 13:45 00:40 

 

 


