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7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

∆οϊράνης 86, Καλλιθέα 176 72 

Κωδικός Σχολείου  0551802 

τηλ: 210 9510809, 210 9510587 

e-mail: 7lykkall@sch.gr 

web: http://blogs.sch.gr/7lykkall/  

∆/ντής: Γ. Μπίκος 

Υπ/ντής: Γ. Παπαπαναγιώτου 

(Πρόεδρος και αντιπρόεδρος  στο ∆Σ δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή – οπότε εκπροσωπεί τον 

Σύλλογο, κατά περίπτωση, κάποιο άλλο µέλος του ∆Σ) 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ: Η ανάγκη και η χρησιμότητα της τήρησής τους 

Στόχος του σχολείου πρέπει να είναι, όχι μόνο η παροχή γνώσεων και ευρύτερης παιδείας στους μαθητές, αλλά 

και η καλλιέργεια αγωγής και ήθους - δηλαδή μιας κοινωνικά ενδεδειγμένης συμπεριφοράς. Αυτή η 

συμπεριφορά, όμως, εξασφαλίζεται, μόνο με την τήρηση κάποιων κανόνων∙ και οι κανόνες που αφορούν στη 

σχολική ζωή και στην πρέπουσα συμπεριφορά των μαθητών εντός του σχολείου, συνθέτουν ό,τι αποκαλούμε 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του κάθε σχολείου. 

Η δε τήρηση αυτού του Κανονισμού, όχι μόνο βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει κοινωνικά αποδεκτή 

συμπεριφορά, αλλά εγγυάται και κάτι ακόμα: την καλή λειτουργία του σχολείου και την ηρεμία στην καθημερινή 

σχολική ζωή όλων όσων αποτελούν τη σχολική κοινότητα - δηλαδή καθηγητών, μαθητών και λοιπού σχολικού 

προσωπικού (:φύλακας, γραμματέας και καθαρίστριες). Και το πόσο ωφέλιμο είναι για όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας το να λειτουργεί καλά και ήρεμα η σχολική μονάδα στην οποία αφιερώνουν καθημερινά πολλές ώρες 

από τη ζωή τους, είναι κάτι το προφανές. 

Για να δώσει θετικά αποτελέσματα, όμως, αυτός ο Κανονισμός, πρέπει να συνεργαστούν με τους διδάσκοντες και 

τον δ/ντή, στη βάση όσων ορίζει το περιεχόμενό του, όλοι οι μαθητές και το 15μελές του σχολείου, αλλά, με έναν 

τρόπο, και όλοι οι γονείς των μαθητών μαζί με τον Σύλλογο Γονέων. Οπότε σας καλούμε όλους να συνεργαστούμε 

προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με το πνεύμα και με το περιεχόμενο των άρθρων αυτού του Κανονισμού.   

 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 7ου ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                               

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

1) Το κουδούνι χτυπά για την έναρξη των μαθημάτων στις 8:15 ακριβώς∙ οπότε όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν 

προσέλθει στον χώρο του σχολείου, μέχρι τις 8:15 Όσοι έρχονται μετά τις 8:20 δεν επιτρέπεται να μπουν στην 

αίθουσα αλλά περιμένουν στον χώρο της εισόδου, ώστε να μπουν στην επόμενη διδακτική ώρα. 
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2) Όλοι οι μαθητές/-τριες πρέπει να φορούν τη μάσκα –και μάλιστα με τον σωστό τρόπο (μέσα η μύτη και το 

στόμα)- μέσα στον χώρο του σχολείου. Προβλέπονται μικρής διάρκειας «διαλείμματα της χρήσης της», ιδίως 

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

3) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Βάσει νόμου που θεσπίστηκε λόγω Covid, δεν πρέπει να αλλάζετε θέση/-εις στην τάξη, 

παραβιάζοντας το πλάνο της τάξης σας με δική σας πρωτοβουλία, χωρίς να έχει συμφωνήσει γι’ αυτή την 

αλλαγή ο αρμόδιος καθηγητής. Δεν πρέπει όμως να αλλάζετε θέση και από μάθημα σε μάθημα (δηλαδή να 

κάθεστε, π.χ., σε άλλο θρανίο στα Θρησκευτικά και σε άλλο στα Μαθηματικά). 

4) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Στο μάθημα της γυμναστικής πρέπει να έρχεστε πάντοτε με φόρμα. Και όλοι οι μαθητές 

της Α΄ τάξης πρέπει να φέρετε το ταχύτερο δυνατόν στην αρχή της σχολικής χρονιάς το Ατομικό Δελτίο Υγείας 

σας που ζητά το σχολείο, το οποίο πρέπει να δώσετε στον γυμναστή σας και μόνο σ’ αυτόν. 

5) Το οµαδικό παιχνίδι µε τη µπάλα επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της γυµναστικής και, βάσει 

πρόσφατου νόµου, απαγορεύεται σε κάθε τέτοιο παιχνίδι να µετέχουν παιδιά άλλου τµήµατος από αυτό που 

έχει το µάθηµα της Γυµναστικής. Κάθε τέτοια παραβίαση του κανόνα, θα τιµωρείται. 

6) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Στο διάλειμμα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, βάσει νόμου, να βγαίνετε από την αίθουσα και να 

ανοίγετε τα παράθυρά της ώστε να αερίζεται. To ίδιο πρέπει να κάνετε και όταν έχετε «κενό». Αλλά στα 

«κενά» σας πρέπει να κατεβαίνετε στο προαύλιο. 

7) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, προβλέπεται μία συνέλευση για κάθε τμήμα ανά μήνα, η 

οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε τελευταία ώρα του ωρολόγιου προγράμματος. (Αν π.χ. μία ημέρα το 

τμήμα έχει 6ωρο, η συνέλευση πρέπει να γίνει την 6η ώρα.) Δεν πρέπει η συνέλευση να γίνει περισσότερες 

από μία φορά στο ίδιο μάθημα (π.χ. σε ώρα διδασκαλίας της Χημείας). 

8) Όποιο πρόβλημα έχει ένα τμήμα, η πλειοψηφία των μελών ενός τμήματος ή μια ομάδα μαθητών του, είναι 

σκόπιμο να το συζητά, αρχικά, με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, ή με τον διευθυντή. Και 

οποιοδήποτε αίτημα προς τη διεύθυνση του σχολείου, πρέπει, εφόσον αφορά ένα ολόκληρο τμήμα, να 

τίθεται στον διευθυντή μέσω του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος ή, έστω, μέσω του προεδρείου του 

τμήματος. 

9) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Μην ξεχνάτε να σβήνετε τον πίνακα όταν τελειώνει η κάθε διδακτική ώρα.  

10) Μετά τις 2-3 φορές που ο μαθητής θα παίρνει απουσία την 1η ώρα λόγω καθυστερημένης προσέλευσής του 

στο σχολείου, θα ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας του για αυτές του τις πρωινές αργοπορίες. 

11) Στην περίπτωση συχνών απουσιών μαθητή κατά την τελευταία ή τις τελευταίες ώρες του ημερήσιου 

προγράμματος, θα ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας του γι’ αυτές τις απουσίες.     

12) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: Αν κρίνετε απαραίτητο, να μας φέρετε κάποιο έγγραφο για απουσία του παιδιού σας, να το 

στείλετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου, ή, μέσω του παιδιού σας, στον υπεύθυνο καθηγητή του 

τμήματος. Μόνο αν αυτός λείπει από το σχολείο ή είναι σε μάθημα, θα δίνονται στον υποδιευθυντή. 

13) Η ενημέρωση για τις απουσίες θα γίνεται, όπως προβλέπει ο νόμος και η ισχύουσα σχολική πρακτική, από 

τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του (το όνομα του οποίου θα μάθουν οι γονείς από τα παιδιά τους, 

από την ιστοσελίδα του σχολείου ή από mail που θα τους στείλει το σχολείο), και όχι από τους άλλους 

καθηγητές ή από τον διευθυντή του σχολείου. 

Γενικά, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φεύγουν από το σχολείο πριν λήξει το πρόγραμμα της τάξης τους, 

παρά μόνο αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για τον οποίον ενημερώνουν τον υπ/ντή ή τον δ/ντή. Άλλωστε, 

μπορούν να φύγουν μόνο με άδεια του υπ/ντή ή του δ/ντή, και κατόπιν ενημέρωσης του γονέα τους. 

  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

14) Απαγορεύεται να καπνίζουν οι μαθητές/-τριες σε οποιονδήποτε χώρο του σχολείου. Οι παραβάτες θα 

τιμωρούνται. 

15) Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας, «1. Οι μαθητές δεν 

επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.  
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2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε 

άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του 

σχολικού χώρου.» 

16) Απαγορεύεται αυστηρά να πίνουν οι μαθητές καφέ ή διάφορα είδη ποτών στον χώρο του σχολείου. 

17) Απαγορεύεται να βγαίνουν οι μαθητές από τον χώρο του σχολείου χωρίς άδεια του διευθυντή, του 

υποδιευθυντή, ή ενός/μιας καθηγητή/-τριας. 

18) Απαγορεύεται οι μαθητές να ασκούν λεκτική, ψυχολογική ή σωματική βία στους συμμαθητές τους. Κάθε 

μαθητής που διαπιστώνεται πως ασκεί οποιασδήποτε μορφής βία σε συμμαθητές του, θα τιμωρείται. 

19) Δεν επιτρέπεται κανείς μαθητής να λερώνει ή/και να φθείρει-καταστρέφει ηθελημένα το θρανίο ή την 

καρέκλα του, ή να γράφει στους τοίχους του σχολείου. Αν αναφερθεί από καθηγητή στον διευθυντή τέτοια 

συμπεριφορά μαθητή, ή αν διαπιστώσει ο διευθυντής κάτι τέτοιο στους σχετικούς ελέγχους που κάνει στις 

αίθουσες, θα κινηθεί η διαδικασία επιβολής ποινής και αποκατάστασης της «ζημιάς». (Σημειώνεται ότι σε 

πολύ μεγάλο ποσοστό τους τα θρανία και οι καρέκλες του σχολείου είναι καινούργια και καινούργιες.) 

20) Απαγορεύεται να μπαίνουν στον σχολικό χώρο εξωσχολικά άτομα. Έτσι, δεν πρέπει ούτε εσείς ως μαθητές 

να καλείτε τέτοια άτομα να μπαίνουν στο σχολείο. Όποιος μαθητής διαπιστωθεί ότι φέρνει ή καλεί 

εξωσχολικούς στον χώρο του σχολείου, θα τιμωρείται. 

21) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι μαθητές το ασανσέρ, παρά μόνο αν αποδεδειγμένα έχουν πρόβλημα 

υγείας που δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις σκάλες.  

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 

22) Κάθε μαθητής που παίρνει ωριαία αποβολή θα πηγαίνει στον διευθυντή, ή, αν εκείνος είναι σε μάθημα ή 

είναι απασχολημένες, στον υποδιευθυντή. 

23) Κάθε μαθητής που έχει τιμωρηθεί δύο φορές για το ίδιο παράπτωμα με την ποινή της γραπτής επίπληξης –

δηλαδή της επίπληξης που γράφεται στο Ποινολόγιο- την επόμενη φορά που θα ξανακάνει το ίδιο 

παράπτωμα θα τιμωρείται οπωσδήποτε με αποβολή από τον διευθυντή. 

24) Όταν ένας/μια μαθητής/-τρια έχει τιμωρηθεί 3 ή περισσότερες φορές για το ίδιο, κατά βάση, ή για 

παρεμφερές, παράπτωμα,oδιευθυντής δικαιούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο του τμήματός του ώστε να 

εξεταστεί η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του. 

25) Τις περισσότερες φορές που διαπιστώνεται από τους καθηγητές ότι σε ένα τμήμα υπάρχει μόνιμο και 

σοβαρό πρόβλημα στη διδακτική διαδικασία εξαιτίας της συμπεριφοράς ή της στάσης μιας ομάδας 

μαθητών του ή ενός ή δύο μαθητών του, συνεδριάζει το λεγόμενο συμβούλιο του τμήματος στο οποίο 

μετέχουν όλοι οι καθηγητές του τμήματος και στο οποίο προεδρεύει ο λυκειάρχης όταν το πρόβλημα 

θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό. Σκοπός αυτής της συνεδρίασης είναι η πρόταση για λήψη παιδαγωγικών 

μέτρων ή για επιβολή ποινής/-ών μέσω των οποίων θεωρείται ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το 

πρόβλημα. 

26) Με βάση τον ισχύοντα νόμο, μετά από τις 3 ωριαίες αποβολές που θα πάρει ο μαθητής από τον ίδιο 

καθηγητή, όπως και μετά από τις 5 συνολικά ωριαίες αποβολές που θα πάρει από δύο ή περισσότερους 

καθηγητές, συγκαλείται υποχρεωτικά το Συμβούλιο του τμήματός του για να αποφασίσει τη λήψη 

πρόσθετων μέτρων ή ποινών, ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά του/της μαθητή/-τριας η οποία προκαλεί τις 

ωριαίες αποβολές του. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ 

27) Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να ντύνονται με τρόπο που να ταιριάζει σε κοινωνικές 

συναναστροφές πρωινών ωρών και σε χώρο σχολείου. 
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28) Κάθε φορά που διαπιστώνεται πως ένας ή κάποιοι μαθητές, συστηματικά, δεν φέρονται, στον σχολικό 

χώρο, σύμφωνα με τις αρχές που εκφράζει αυτός ο Κανονισμός, έχουν χρέος να φροντίζουν οι 

συμμαθητές/-τριες του/τους συντονισμένα και ομαδικά να τον/τους πείσουν να βελτιώσουν τη 

συμπεριφορά τους∙ γιατί η ευθύνη για την καλή συμπεριφορά έναντι των συμμαθητών και του προσωπικού 

του σχολείου, είναι, έως έναν μεγάλο βαθμό, συλλογική. Άλλωστε, μία ανάρμοστη συμπεριφορά επηρεάζει 

αρνητικά τη διδασκαλία και το «κλίμα» όλου του τμήματος.  

29) Όλοι οι μαθητές πρέπει να είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στην άσκηση (σωματικής ή ψυχολογικής) 

ενδοσχολικής βίας ή σχολικού εκφοβισμού, έχοντας υπόψη ότι αυτή η βία και αυτός ο εκφοβισμός 

ασκείται, όχι μόνο σωματικά, αλλά και με λόγια (που αναρτώνται πιθανόν και στα social media, ή 

διακινούνται μέσω κινητών) μέσω δημόσιου χλευασμού, κοροϊδίας, απειλής ή δημόσιας υποτίμησης του 

κάθε άλλου παιδιού-εφήβου-συμμαθητή. Πρέπει, όμως, και όσοι είναι «θύματα» τέτοιας βίας να 

ενημερώνουν έγκαιρα κάποιον/-α καθηγητή/-τριά τους ή τον δ/ντή, για να βρει τον πιο κατάλληλο τρόπο 

παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα γίνεται ανεκτή άσκηση τέτοιας βίας. 

30) Όταν έχετε κάποιο πρόβλημα ή διαφωνία με κάτι που σας είπε ένας/μια συμμαθητής/-τρια ή ένας/μία 

καθηγητής/-τρια, ή με τον τρόπο με τον οποίον αντέδρασε σε κάτι που είπατε, κάνατε, ή παραλείψατε να 

κάνετε, αλλά και όταν θεωρείτε ότι σας αδικεί η κρίση του/της, να θυμάστε: Δεν είναι προς όφελός σας να 

αντιδράτε εν θερμώ, γιατί κινδυνεύετε να αντιδράσετε με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί αγενής. Αντίθετα, 

είναι πολύ καλύτερο να αφήνετε να περάσει κάποιος χρόνος, ώστε και να συλλογιστείτε καλύτερα το 

συμβάν για να μπορέσετε να διαπιστώσετε και το δικό σας, ίσως, μερίδιο ευθύνης, αλλά και να έχετε τον 

χρόνο και την ηρεμία να σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο θα του/της εκφράσετε την ένστασή σας για όσα 

σας είπε ή σας έκανε. Να θυμάστε ότι η συνεννόηση, ακόμα και μεταξύ δύο ανθρώπων που διαφωνούν 

μεταξύ τους, είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί όταν και οι δύο δεν ενεργούν και δεν μιλούν εν βρασμώ 

και, πάντως, δεν επιτυγχάνεται ποτέ όταν επιχειρούν να ανταλλάξουν φράσεις, σκέψεις, επιχειρήματα και 

απόψεις, όντας θυμωμένοι-εκνευρισμένοι. 

Τέλος, προτρέπουμε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες, αλλά και να δίνουν 

ιδέες για το περιεχόμενο τέτοιων διοργανώσεων και δράσεων στους καθηγητές τους και στον δ/ντή, ιδίως 

μέσω των εκπροσώπων τους στις μαθητικές κοινότητες. 

 


