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Πλαίςιο Οργάνωςησ χολικήσ Ζωήσ  

Γυμναςίου Κλειτορίασ 

 

Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων και οι Μακθτικζσ Κοινότθτεσ του Γυμναςίου Κλειτορίασ, 

ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.10645/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ. 120/23-1-2018,τ.Β, τισ λοιπζσ 

ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ περί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,τισ θκικζσ, 

κοινωνικζσ και ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ςχολείου μασ απζναντι ςτο κοινωνικό 

ςφνολο κακϊσ και τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ/ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςυνδιαμόρφωςαν το 

πλαίςιο των κανόνων για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ.Στοχεφει δε το 

πλαίςιο κανόνων ςτθν απρόςκοπτθ πρόοδο τθσ Εκπαιδευτικισ  και Διδακτικισ 

Διαδικαςίασ και Πράξθσ, αλλά και ςτθν αρμονικι ςυμβίωςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ 

κοινότθτασ. 

 

Α. ΚΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

Το Γυμνάςιο Κλειτορίασ ςτεγάηεται ςε ιςόγειο κτιριο, που αποτελείται από 

το γραφείο του Συλλόγου Διδαςκόντων, το γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ, πζντε (5) αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ, τθν αίκουςα διαδραςτικοφ πίνακα, το εργαςτιριο πλθροφορικισ, το 

εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν, το εργαςτιριο τεχνολογίασ και τθ βιβλιοκικθ-

αναγνωςτιριο. 

Διακζτει κοινό προαφλιο με το όμορο Γενικό Λφκειο Κλειτορίασ και ςτο χϊρο 

του προαυλίου υπάρχει το κτιριο του Γυμναςτθρίου, αποκθκευτικοί χϊροι και οι 

τουαλζτεσ μακθτϊν. 

Τα εργαςτιρια Φυςικϊν Επιςτθμϊν, θ Αίκουςα Διαδραςτικοφ Πίνακα, το 

εργαςτιριο Η/Υ, το Γυμναςτιριο, οι αποκθκευτικοί χϊροι και οι τουαλζτεσ μακθτϊν 

χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ με το Γενικό Λφκειο Κλειτορίασ. Επιπλζον το Γενικό Λφκειο 

Κλειτορίασ φιλοξενείται ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 9,10,11 του ιςογείου κτθρίου του 

Γυμναςίου. Οι τουαλζτεσ των μακθτϊν που χρθςιμοποιοφνταν μζχρι το ζτοσ 2017, πλζον 

δεν χρθςιμοποιοφνατι και δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ των μακθτϊν ςε αυτζσ. 

Η αίκουςα του διαδραςτικοφ πίνακα και το γυμναςτιριο δφναται να 

διατίκενται ςε επιςτθμονικοφσ, πολιτιςτικοφσ και εκπαιδευτικοφσ φορείσ , κατόπιν 
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ζγγραφθσ αίτθςθσ προσ τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων του Γυμναςίου και του  Λυκείου 

Κλειτορίασ, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν για λόγουσ πολιτιςτικοφσ, παιδαγωγικοφσ, 

επιςτθμονικοφσ. 

Οι μακθτικζσ κοινότθτεσ κα ςυνεδριάηουν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και θ 

γενικι ςυνζλευςθ των μακθτικϊν κοινοτιτων κα πραγματοποιείται είτε ςτον προαφλιο 

χϊρο είτε ςτθν αίκουςα διαδραςτικοφ πίνακα. 

Τα εργαςτιρια, θ αίκουςα διαδραςτικοφ πίνακα  κακϊσ και θ βιβλιοκικθ-

αναγνωςτιριο διζπονται από ςυγκεκριμζνουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ. 

 

Β. ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ 

Σφμφωνα με το νόμο, θ φοίτθςθ ςτο Γυμνάςιο  είναι υποχρεωτικι. Η 

παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Ωσ εκ τοφτου, οι μακθτζσ οφείλουν 

να παρακολουκοφν τισ παραδόςεισ των μακθμάτων κανονικά και ανελλιπϊσ.  

 Η εγγραφι των μακθτϊν πραγματοποιείται τον μινα Μάϊο εκάςτου ζτουσ, όπωσ 

προβλζπεται από τθν νομοκεςία και παράλλθλα οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν 

προςζρχονται ςτο ςχολείο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ και τθν προςκόμιςθ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν . 

 Ωράριο λειτουργίασ χολείου. 

1θ ώρα: 08:00-08:45 

2θ ώρα: 08:50-09:35 

3θ ώρα: 09:45-10:30 

4θ ώρα: 10:40-11:25 

5θ ώρα: 11:30-12:10 

 6θ ώρα: 12:15-12:55 

7θ ώρα: 13:0 0-13:40 

Το ωράριο λειτουργίασ του Γυμναςίου διαφοροποιείται λόγω των δυςκολιϊν που 

παρουςιάηει θ εκτζλεςθ του μεταφορικοφ ζργου των μακθτϊν/τριϊν, κακϊσ εκτελοφνται 

παράλλθλα μεταφορζσ προσ όλα τα ςχολεία τθσ Κλειτορίασ.Η τροποποίθςθ του ωραρίου 

εγκρίνεται κακϋζκαςτον ζτοσ από τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκαπίδευςθσ Αχαϊασ 

κατόπιν ζγγραφου αιτιματοσ. 
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 Οι εκπαιδευτικοί τθσ 1θσ διδακτικισ ϊρασ ενθμερϊνουν τθν Διεφκυνςθ του 

ςχολείου για τουσ απόντεσ/αποφςεσ μακθτζσ/μακιτριεσ, προκειμζνου να διερευνθκεί ο 

λόγοσ απουςίασ τουσ. 

 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ που προςζρχονται αδικαιολόγθτα κακυςτερθμζνοι ςτο 

ςχολείο δε γίνονται δεκτοί από τον κακθγθτι τθσ πρϊτθσ ϊρασ, χρεϊνονται απουςία και 

παραπζμπονται ςτθ Διεφκυνςθ. Το ςχολείο ενθμερϊνει άμεςα και με κάκε πρόςφορο 

μζςο  τουσ γονείσ για τθν κακυςτζρθςθ του μακθτι/τριασ. Αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται 

ςε λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνονται  οι μακθτζσ, οφείλουν να απευκφνονται ςτθ 

Διεφκυνςθ που κα κρίνει αν δικαιολογείται θ κακυςτζρθςι τουσ ςτθν τάξθ, χορθγϊντασ 

το αντίςτοιχο ςθμείωμα ειςόδου ςτθν αίκουςα 

 Απουςίεσ Μαθητών/Μαθητριών – Παιδαγωγικά μζτρα. 

 Για τισ απουςίεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν κακϊσ και για τα προβλεπόμενα 

παιδαγωγικά μζτρα, ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 23.1.2018 (ΦΕΚ 

120/23-1-2018), ςτθν οποία ορίηονται τα ακόλουκα:  

«Άρκρο 28. Χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ, ςυνζπειεσ 3. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ 

μακθτών/τριών εφόςον το ςφνολο των απουςιών του/τθσ δεν υπερβαίνει τισ εκατόν 

δεκατζςςερισ (114). 4. Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι/τριασ που ςθμείωςε 

πάνω από εκατόν δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ. Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ 

χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να επαναλάβουν τθ φοίτθςθ τουσ ςτθν 

ίδια τάξθ.  

Άρκρο 29. Ενθμζρωςθ γονζων - Υποχρεώςεισ γονζων μακθτών/τριών που απουςιάηουν. 

 1. Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτών/τριών ευκφνονται εξ 

ολοκλιρου οι κθδεμόνεσ τουσ. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ που απουςίαςε από το 

ςχολείο οφείλει να γνωςτοποιεί ςτο ςχολείο τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ άμεςα με ζναν 

από τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ που ζχει δθλώςει ςτο ςχολείο κατά τθν εγγραφι του/τθσ 

μακθτι/τριασ ςε αυτό. Η γνωςτοποίθςθ του λόγου των απουςιών ςυνοδεφεται από τα 3 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά μόνο ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ 

τουσ κατά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 24. 

 2. Ο/Η υπεφκυνοσ/θ κακθγθτισ/τρια κάκε τμιματοσ οφείλει να ενθμερώνει τουσ 

κθδεμόνεσ για τθν απουςία των μακθτών/τριών και να πλθροφορείται τουσ λόγουσ τθσ 

απουςίασ τουσ με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ με τθλεφώνθμα, με μινυμα ςταλμζνο από 

λογαριαςμό του ςχολείου ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόςον οι γονείσ/κθδεμόνεσ 
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ζχουν υποβάλει ςτο ςχολείο ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρουν τθν 

θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ - ι ςτο κινθτό τθλζφωνο των γονζων/κθδεμόνων (SMS), ι με 

επιςτολι. Εάν θ επικοινωνία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ δεν είναι εφικτι ι εάν οι 

γονείσ/κθδεμόνεσ αρνθκοφν τθν επικοινωνία ι εάν για οποιονδιποτε άλλο λόγο είναι 

απαραίτθτο, ςυγκαλείται το Συμβοφλιο του Τμιματοσ για να εξετάςει τθν αναγκαιότθτα 

χριςθσ ενεργειών παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, όπωσ, ενδεικτικά, θ προςφυγι ςε 

υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ ι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ.  

3. Σε περίπτωςθ που μακθτισ/τρια ζχει απουςιάςει τρεισ ςυνεχόμενεσ θμζρεσ ι 

πραγματοποιιςει τριάντα (30) ςυνολικά απουςίεσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ που είναι 

υπεφκυνοσ/θ του τμιματοσ επικοινωνεί άμεςα με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του/τθσ 

μακθτι/τριασ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ι με επιςτολι), πλθροφορείται τον λόγο 

των απουςιών και ενθμερώνει τον/τθ Διευκυντι/ντρια του ςχολείου. Μετά τθν πρώτθ 

ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο/θ εκπαιδευτικόσ τουσ 

ενθμερώνει τισ πρώτεσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ κάκε μινα, εφόςον υπάρχει μεταβολι 

ςτον ςυνολικό αρικμό απουςιών. 

 Αν ο μακθτισ εγκαταλείψει το ςχολείο, κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ του με 

άδεια τθσ Διεφκυνςθσ, ο γονζασ-κθδεμόνασ οφείλει να ενθμερϊςει τθλεφωνικά το 

ςχολείο, ότι είναι γνϊςτθσ τθσ απουςίασ του μακθτι και τθσ άδειασ που ζλαβε από τθν 

Διεφκυνςθ. Η τθλεφωνικι αυτι ενθμζρωςθ πρζπει να πραγματοποιθκεί τθν ίδια θμζρα , 

για να μθν κεωρθκοφν οι απουςίεσ αυτζσ αυκαίρετεσ, γεγονόσ που αποτελεί ςοβαρό 

παράπτωμα του μακθτι και επιςφρει ςοβαρζσ κυρϊςεισ. Αν ο μακθτισ αποχωριςει από 

το ςχολείο χωρίσ άδεια τθσ Διεφκυνςθσ, τότε ενθμερϊνεται άμεςα ο γονζασ και 

ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ για τα  παραπτϊματα των μακθτϊν. 

 Η κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ του μακθτι ςτο μάκθμα και ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ ςυνεπάγεται τθν παρατιρθςθ από τον κακθγθτι προσ το μακθτι ι ςε 

περίπτωςθ ςυςτθματικισ κακυςτζρθςθσ τθ λιψθ παιδαγωγικϊν μζτρων από το Σφλλογο 

Διδαςκόντων. Η ωριαία απομάκρυςνθ  μακθτι από το μάκθμα λόγω αργοπορθμζνθσ 

προςζλευςισ του, ςυνεπάγεται τθν χρζωςθ τθσ απουςίασ του ςτο θμεριςιο δελτίο 

απουςιϊν, και τθν άμεςθ τθλεφωνικι ενθμζρωςθ των γονζων του.  

 Απουςίεσ ςτισ ςχολικζσ εορτζσ ι ςχολικοφσ περιπάτουσ καταχωροφνται ςτο 

θμεριςιο δελτίο  απουςιϊν. Όταν ο γονζασ δεν επικυμεί το παιδί του να ςυμμετζχει ςε 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ (μονοιμερεσ-πολυιμερεσ)το δθλϊνει εγγράφωσ ςτο ςχολείο και  
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ο μακθτισ/μακιτρια παραμζνει ςτο ςχολείο και παρακολουκεί  ειδικά διαμορφωμζνο 

πρόγραμμα. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ γνωρίηει ότι θ αδικαιολόγθτθ και ςυχνι απουςία από τα 

μακιματα διαταράςςει τθ ςχζςθ του παιδιοφ με το ςχολείο και απορυκμίηει τθ 

μακθςιακι και μορφωτικι διαδικαςία. Για αυτό παρατθρείται το γεγονόσ, θ ακανόνιςτθ 

φοίτθςθ να ςυνδυάηεται κατά κανόνα με μειωμζνθ επίδοςθ ςτα μακιματα και με 

ανεπικφμθτθ ςυμπεριφορά. Επιβάλλεται ςυνεπϊσ να ενθμερϊνεται άμεςα θ Διεφκυνςθ 

του ςχολείου, θ οποία επικοινωνεί με τθν οικογζνεια του μακθτι/μακιτριασ. 

 Καθήκοντα απουςιολόγων/επιμελητών  

Απουςιολόγοι: ζχουν τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ του απουςιολογίου από το γραφείο 

κάκε πρωί, τθσ ςυμπλιρωςισ του ςτθν αρχι τθσ κάκε ϊρασ ςε ςυνεργαςία με τον 

διδάςκοντα ι τθ διδάςκουςα, και τθσ παράδοςισ του ςτο Γραφείο κάκε μεςθμζρι.  

 Επιμελητζσ: αναφζρουν ηθμιζσ, φκορζσ ι απϊλειεσ που ςυμβαίνουν ςτο τμιμα.  Στα 

διαλείμματα δεν παραμζνουν ςτισ αίκουςεσ, αλλά φροντίηουν να ανοίγουν τα παράκυρα 

για να αερίηονται οι αίκουςεσ. Είναι υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα τθσ τάξθσ. 

 

Γ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ υποχρεοφνται να βρίςκονται ςτθν πρωινι ςυγκζντρωςθ και 

τοφτο διότι γίνονται ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ από τθν Διεφκυνςθ του Σχολείου ι από το 

δεκαπενταμελζσ ςυμβοφλιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ οι 

πόρτεσ του προαυλίου κλείνουν, και θ ζξοδοσ των μακθτϊν απαγορεφεται αυςτθρά. 

 Σε περίπτωςθ που οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ, δεν πραγματοποιείται 

πρωινι ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν. Οι ανακοινϊςεισ και θ προςευχι  

πραγματοποιοφνται εντόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ.  

 Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων,  οι μακθτζσ αποχωροφν από τισ αίκουςεσ, ο 

κακθγθτισ κλειδϊνει αυτι και οι μακθτζσ προαυλίηονται ςτο χϊρο που ζχει οριςτεί ωσ 

προαφλιο. Η παραμονι τουσ ςτισ τάξεισ δικαιολογείται μόνο όταν είναι αςκενείσ και 

πάρουν ςχετικι ζγγραφθ άδεια από τθ Διεφκυνςθ. Σε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν 

ςυνκθκϊν οι αίκουςεσ παραμζνουν ανοικτζσ και εφαρμόηεται ειδικό πρόγραμμα 

εφθμεριϊν.  
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 Αμζςωσ μετά τθν λιξθ των μακθμάτων του θμερθςίου προγράμματοσ, οι μακθτζσ 

δεν παραμζνουν ςτο χϊρο του ςχολείου αλλά οφείλουν να εγκαταλείψουν τον ςχολικό 

χϊρο. 

 Οι Γονείσ των μακθτϊν και μακθτριϊν που επικυμοφν για ςοβαροφσ λόγουσ τθν 

απαλλαγι των παιδιϊν τουσ από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ ι των Θρθςκευτικϊν, 

οφείλουν να προςζλκουν ςτο ςχολείο εγκαίρωσ και να κατακζςουν τθν ςχετικι αίτθςθ 

περί απαλλαγισ προςκομίηοντασ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. Οι μακθτζσ που κα 

απαλλαγοφν από μακιματα, κατά τθν ϊρα διδαςκαλίασ αυτϊν, παρακολουκοφν 

μακιματα άλλου τμιματοσ γενικισ παιδεία με πράξθ του Συλλόγου Διδαςκόντων.  

 Κατά τθ διάρκεια του διαλλείματοσ  οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν 

μπάλεσ με ευκφνθ των κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ και των εφθμερευόντων κακθγθτϊν.  

 Όταν ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ δεν γίνεται μάκθμα ςε κάποιο τμιμα λόγω τθσ 

απουςίασ του κακθγθτι ι για άλλο λόγο, το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφϊνεται 

προκειμζνου να αποφευχκεί το κενό. Αν αυτό ςτακεί αδφνατο, θ Διεφκυνςθ φροντίηει να  

απαςχολθκοφν δθμιουργικά ςτθν τάξθ, ςτθ βιβλιοκικθ ι όπου αλλοφ κρίνει ςκόπιμο με 

τθν παρουςία κακθγθτι. 

 Οποιοςδιποτε δεν ανικει ςτθ ςχολικι κοινότθτα δεν ζχει δικαίωμα ειςόδου και 

παραμονισ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 Η παρουςία μακθτϊν ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ και ςτο γραφείο των κακθγθτϊν 

επιτρζπεται μόνο για εξαιρετικοφσ λόγουσ. Αν ζνα τμιμα επικυμεί να ςυναντιςει τθν 

διευκφντρια ι εκπαιδευτικό για κάποιο αίτθμά του, αποςτζλλεται εκπρόςωποσ του 

προεδρείου ςτο γραφείο..  

 Απαγορεφεται θ κυκλοφορία εντφπων ςτο χϊρο του Σχολείου εκτόσ των 

εγκεκριμζνων από το ΥΠΕΘ, όπωσ και θ εμπορία και διαφιμιςθ οποιουδιποτε προϊόντοσ. 

Για τθν ανάρτθςθ αφιςϊν ι άλλου υλικοφ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου οι μακθτζσ πρζπει 

να απευκφνονται ςτθν Διεφκυνςθ και αφοφ τουσ χορθγθκεί θ ςχετικι άδεια να 

αναρτιςουν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των μακθτικϊν κοινοτιτων. 

 Σχετικά με τθν παρακολοφκθςθ κεαμάτων από τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ και τθν 

προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςε αυτοφσ, ιςχφουν οι περιοριςμοί που απορρζουν 

από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
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 Στο ςχολείο υλοποιοφνται καινοτόμεσ δράςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα  

(Περιβαλλοντικι-Πολιτιςτικά-Προγράμματα Φυςικϊν Επιςτθμϊν κ.λ.π.). Οι μακθτζσ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτά, απαςχολοφνται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου κατόπιν υπεφκυνθσ 

διλωςθσ-ζγκριςθσ των γονζων και θ λειτουργία των δράςεων διζπεται από ςχετικζσ 

διατάξεισ. Προθγείται ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τουσ Γονείσ και Κθδεμόνεσ, μζςα ςτο 

μινα Σεπτζμβριο, προκειμζνου οι Γονείσ-Κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν να 

ενθμερωκοφν  για τθν ςκοποκεςία και το περιεχόμενο των δράςεων. 

 Πραγματοποιοφνται διδακτικζσ επιςκζψεισ, εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ(μονοιμερεσ 

και πολυιμερεσ) και ςυμμετοχι ςε μακθτικά ςυνζδρια, για τθν ςυμμετοχι των οποίων ,ο 

γονζασ οφείλει να κατακζςει ο ίδιοσ ςτο ςχολείο τθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ περί 

ςυμμετοχισ. Το Γυμνάςιο Κλειτορίασ  φροντίηει ο χαρακτιρασ των εκδρομϊν να είναι 

εκπαιδευτικόσ και μόνο, και να προςανατολίηεται ςε κζματα περιβαλλοντικά, 

πολιτιςτικά, επιςτθμονικά, ιςτορικά, διαςφαλίηοντασ ςυνκικεσ  αςφάλειασ και υγιεινισ. 

 Δεν επιτρζπεται ςτο ςχολικό χϊρο και κατά τθν διάρκεια περιπάτων και εκδθλϊςεων το 

κάπνιςμα και θ χριςθ αλκοολοφχων ποτϊν. Επιπλζον δεν επιτρζπεται θ χριςθ κινθτοφ 

τθλεφϊνου και ςυςκευϊν βιντεοςκόπθςθσ-κινθματογράφθςθσ ι θχογράφθςθσ. Σε 

περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ χριςθ αυτϊν, ο μακθτισ παραπζμπεται ςτθν Διεφκυνςθ, 

και ενθμερϊνεται ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, προκειμζνου να λθφκοφν τα απαραίτθτα 

παιδαγωγικά μζτρα. 

 Απαραίτθτοσ είναι ο ςεβαςμόσ ςτθ ςχολικι περιουςία, δθλαδι ςτα εποπτικά μζςα και ςτθ 

λοιπι υλικοτεχνικι υποδομι Μακθτισ, που προκαλεί βλάβεσ, φκορζσ ι δολιοφκορζσ ςτον 

ςχολικό χϊρο, πζραν του ότι υποβάλλεται ςτθν υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει ο ίδιοσ και 

οι γονείσ του τθν ηθμία που προκάλεςε υπόκειται και ςε αυςτθρζσ πεικαρχικζσ κυρϊςεισ. 

 Η ανάρτθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου 

ι ςε ιςτοφσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που περιζχει δράςεισ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

απαγορεφεται αυςτθρά ςτουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. Επιτρζπεται μόνο από τουσ 

υπεφκυνουσ κακθγθτζσ και αφοφ εξαςφαλιςτεί αφενόσ θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των 

γονζων και αφετζρου τθροφνται οι διατάξεισ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

και παιδικισ θλικίασ. 
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 Οι μακθτζσ οφείλουν να φροντίηουν για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτο ςχολικό 

χϊρο. Ορίηεται «Ημζρα Κακαριότθτασ» τθν τελευταία εβδομάδα πριν τθ λιξθ του 

διδακτικοφ ζτουσ.   

 Δεν επιτρζπεται ςτουσ μακθτζσ να φζρουν οι μακθτζσ ςτο Σχολείο επικίνδυνα 

αντικείμενα ι αντικείμενα μεγάλθσ χρθματικισ αξίασ. 

  Οι μακθτζσ, κατόπιν υπεφκυνθσ διλωςθσ των γονζων ι κθδεμόνων τουσ, μποροφν 

να προςζρχονται με ποδιλατα, ΜΟΝΟ εφόςον διακζτουν προςτατευτικό κράνοσ και ζχει 

κατατεκεί από τον γονζα ζγγραφθ ενθμζρωςθ προσ τθ Διεφκυνςθ. 

  Τα ςχολικά βιβλία παρζχονται δωρεάν για χριςθ των μακθτϊν και επιςτρζφονται, 

εφόςον ηθτθκοφν προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν ι να ανακυκλωκοφν. Δεν κα 

χορθγείται δεφτερο βιβλίο (μόνο ςε ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο κακθγθτι για τα 

βιβλία). Επίςθσ οι μακθτζσ οφείλουν να διατθροφν για το επόμενο ςχολικό ζτοσ όςα 

βιβλία φζρουν τθν ενδεδειγμζνθ επιςιμανςθ χριςθσ ςτο εξϊφυλλο. 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να φροντίηουν για το φωτοτυπθμζνο γνωςτικό υλικό που τουσ 

προμθκεφουν οι κακθγθτζσ τουσ. Η επανάλθψθ τθσ φωτοτυπίασ τουσ είναι αδφνατθ.  

 Οι μακθτζσ οι οποίοι δανείηονται μουςικά όργανα από το Σχολείο οφείλουν να τα 

φροντίηουν και να μθν προκαλοφν φκορζσ ςε αυτά. Οποιαδιποτε φκορά προκλθκεί από 

μακθτζσ ςε μουςικά όργανα που δανείςκθκαν βαρφνει οικονομικά τουσ ίδιουσ.  

  Οποιαδιποτε παραποίθςθ από μζρουσ μακθτϊν ςτοιχείων αναγεγραμμζνων ςτα 

απουςιολόγια είναι πράξθ απαγορευμζνθ και τιμωρείται. 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να ςζβονται τον χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ. Να μθν κορυβοφν εκεί, 

να μθν καταςτρζφουν βιβλία, να επιςτρζφουν εγκαίρωσ τα βιβλία που δανείηονται. 

 Η χριςθ οποιαςδιποτε φαρμακευτικισ ουςίασ επιτρζπεται, όταν ςυντρζχει ιατρικόσ 

λόγοσ και αφοφ ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ από τον κθδεμόνα. 

 Οι μακθτζσ απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφν το όνομα του ςχολείου ςε 

δραςτθριότθτεσ ι εκδθλϊςεισ χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ και του 

Συλλόγου των Διδαςκόντων.  

 Τα εκλεγμζνα όργανα των μακθτικϊν κοινοτιτων οφείλουν να επιδεικνφουν 

υπευκυνότθτα και πνεφμα ςυνεργαςίασ αποςκοπϊντασ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

ςχολικισ μονάδασ. 
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 Στουσ χϊρουσ του ςχολείου δεν επιτρζπονται: α) Παιχνίδια και ςυμπεριφορζσ που 

μπορεί να κάνουν κακό ςτθν αςφάλεια των μακθτϊν (των ίδιων και των άλλων). β. Τα 

τυχερά παιχνίδια, ςτθν οποιαδιποτε μορφι τουσ. Ωσ «τυχερά παιχνίδια» ορίηονται εκείνα 

«των οποίων το αποτζλεςμα εξαρτάται τουλάχιςτον εν μζρει από τθν τφχθ». Στθν 

απαγόρευςθ δεν περιλαμβάνονται τα «τεχνικά-ψυχαγωγικά παιγνίδια», των οποίων το 

αποτζλεςμα εξαρτάται αποκλειςτικά ι κατά κφριο λόγο από τθν τεχνικι ι πνευματικι 

ικανότθτα του παίκτθ (Νόμοσ 4002, άρκρα 25, παρ. β και 32, παρ. αϋ (ΦΕΚ Α 180 

(22.8.2011)). 

 

 Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ.  

 Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ να προβαίνει ςε 

ενζργειεσ και να εφαρμόηει πρακτικζσ για τθ δθμιουργία ςτο ςχολείο του κλίματοσ που 

απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ και για τθ διαπαιδαγϊγθςθ 

των μακθτϊν ζτςι, ϊςτε να ςζβονται τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ και να αναγνωρίηουν 

τθν ανάγκθ τιρθςθσ των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτό πρζπει να χρθςιμοποιεί όλουσ 

τουσ διακζςιμουσ τρόπουσ (π.χ. ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ με τισ υποςτθρικτικζσ 

εκπαιδευτικζσ δομζσ, διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ) για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε 

παρεκκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ. 

  Στισ περιπτϊςεισ των μακθτϊν/τριϊν που δε βελτιϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ο 

Σφλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν προβαίνει ςτθ λιψθ μζτρων, τα οποία είναι:  

α) προφορικι παρατιρθςθ,  

β) επίπλθξθ,  

γ) αποβολι από τα μακιματα μίασ (1) θμζρασ,  

δ) αποβολι από τα μακιματα δφο (2) θμερϊν,  

ε) αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Τα παιδαγωγικά αυτά μζτρα αξιοποιοφνται ωσ εξισ: α) Κάκε διδάςκων/ουςα 

κακθγθτισ/τρια μπορεί να αξιοποιιςει τα παιδαγωγικά μζτρα α και β. β) Ο/Η 

Διευκυντισ/ντρια του ςχολείου μπορεί να αξιοποιιςει τα παιδαγωγικά μζτρα α, β και γ. 

γ) Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν μπορεί να αξιοποιιςει τα παιδαγωγικά μζτρα α, β, γ, 

δ και ε. δ) Τθν αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ μπορεί να τθν επιβάλει μόνο ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςϊν με απόφαςθ ςτθν οποία πρζπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγοσ για 

τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατι θ επανόρκωςθ τθσ παρζκκλιςθσ εντόσ του ίδιου 
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ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ ειδικοφ των υποςτθρικτικϊν 

εκπαιδευτικϊν δομϊν. Στθ ςυνεδρίαςθ ζχουν δικαίωμα να παρίςτανται ο κθδεμόνασ 

του/τθσ μακθτι/τριασ, κακϊσ και το προεδρείο τθσ Μακθτικισ Κοινότθτασ του τμιματοσ 

του/τθσ και το προεδρείο του Μακθτικοφ Συμβουλίου του ςχολείου, οι οποίοι 

αποχωροφν τθν ϊρα τθσ ψθφοφορίασ. Το παιδαγωγικό μζτρο τθσ αλλαγισ ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ ιςχφει για το ςχολικό ζτοσ εντόσ του οποίου ελιφκθ, από δε το επόμενο 

ςχολικό ζτοσ ο/θ μακθτισ/τρια ζχει δικαίωμα να επανζλκει ςτο ςχολείο με τθ διαδικαςία 

τθσ μετεγγραφισ.  

 Οι μακθτζσ/τριεσ που αποβάλλονται παραμζνουν τισ θμζρεσ τθσ αποβολισ ςτο 

ςχολείο, οι ϊρεσ απουςίασ τουσ από τθν τάξθ καταχωρίηονται και απαςχολοφνται με 

ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του ςχολείου. Η μορφι τθσ απαςχόλθςθσ εντόσ του 

ςχολείου κακορίηεται από το όργανο που αποφάςιςε το ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό 

μζτρο.  

  Εάν μακθτισ/τρια παρακωλφει τθ διεξαγωγι μακιματοσ, είναι δυνατόν να του/τθσ 

επιβλθκεί προφορικι παρατιρθςθ και να απομακρυνκεί από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, 

οπότε απαςχολείται με τθν ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του ςχολείου, λαμβάνοντασ 

απουςία. Σε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρφνςεων και πάντωσ μετά 

από τρεισ απομακρφνςεισ από τον/τθν ίδιο/α διδάςκοντα/ουςα ι πζντε ςυνολικά, το 

Συμβοφλιο του Τμιματοσ εξετάηει τουσ ενδεδειγμζνουσ χειριςμοφσ. 

 Αποκλίςεισ των μακθτϊν από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του 

ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, από τον 

οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτο ςυμμακθτι, 

κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα και κα αντιμετωπίηονται από το ςχολείο παιδαγωγικά 

και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Ε.Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

1. Φζρονται ςε όλα τα παιδιά με ςεβαςμό και δικαιοςφνθ.  

2. Ακοφν προςεκτικά και λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ γνϊμεσ και τισ παρατθριςεισ των 

μακθτϊν, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των ςκοπϊν τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτοί 

κακορίηονται από το Σφνταγμα και τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ, Διατάγματα και Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ. 

3. Φροντίηουν με μεγάλθ ςοβαρότθτα και ευκφνθ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν. 
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 4. Δθμιουργοφν καλι ςχζςθ με τουσ γονείσ, ϊςτε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι 

ςθμαντικοί ενιλικεσ τθσ ηωισ τουσ ζχουν κοινι πολιτικι. 

 5. Διατθροφν καλζσ ςχζςεισ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, οι οποίεσ διζπονται από 

ευγζνεια, αυτοςεβαςμό και ςεβαςμό προσ τον άλλο, ϊςτε να αποτελοφν οι ίδιοι πρότυπα 

ςυμπεριφοράσ για τα παιδιά.  

6. Εφόςον είναι δυνατόν από το ιςχφον ωρολόγιο πρόγραμμα, καλφπτουν τα κενά που 

δθμιουργοφνται από τθν απουςία άλλων εκπαιδευτικϊν και απαςχολοφν τουσ μακθτζσ 

και τισ μακιτριεσ με τον πλζον πρόςφορο τρόπο.  

 

Σ. ΓΟΝΕΙ 

 Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι είναι ο πατζρασ και θ μθτζρα του. Αυτοί είναι 

κθδεμόνεσ του μακθτι, εφόςον κατοικοφν ςτθν πόλθ όπου βρίςκεται το ςχολείο. 

Διαφορετικά απαιτείται ςυμβολαιογραφικι πράξθ ανάκεςθσ επιμζλειασ. 

 Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ εγγράφουν το μακθτι ςτο ςχολείο, επικοινωνοφν ςυχνά 

με το Διευκυντι/ντρια και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, παρακολουκοφν με ενδιαφζρον 

τθ φοίτθςθ, το ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ και ενθμερϊνουν υπεφκυνα το ςχολείο για 

όλα τα ηθτιματα τα οποία ςχετίηονται με το μακθτι και επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του 

ςτο ςχολείο. 

 Το ςχολείο κακιερϊνει το «Τετράδιο Σχολείου-Οικογζνειασ», ςτο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί καταγράφουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν φοίτθςθ, τθν επίδοςθ και τθ 

ςυμπεριφορά του μακθτι και αποτελεί ζναν από τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ οικογζνειασ-

ςχολείου. 

 Ζ.Ο ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των 

Γονζων και Κθδεμόνων των μακθτϊν. Το ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία 

του Συλλόγου για τθν προαγωγι του ςχολικοφ ζργου. Είναι προφανζσ ότι το εκπαιδευτικό 

ζργο ανικει ςτθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν, του Συλλόγου των 

εκπαιδευτικϊν και τθσ Διεφκυνςθσ. Τα κζματα όμωσ τθσ λειτουργίασ των ενδοςχολικϊν 

και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και το γενικότερο κλίμα ςτο ςχολικό χϊρο επθρεάηονται 

από τθν καλι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων. 
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Το παρόν πλαίςιο οργάνωςθσ ςχολικισ ηωισ αποτελεί προϊόν ςυνεργαςίασ 

του Συλλόγου Διδαςκόντων και των Μακθτικϊν Κοινοτιτων.Η τιρθςθ και θ εφαρμογι 

των κανόνων αποτελεί ευκφνθ όλων των εμπλεκόμενων προςϊπων τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. Θα επικαιροποιείται κακϋζκαςτον ζτοσ και κα προςαρμόηεται ςε τυχόν νεά 

δεδομζνα και ςυνκικεσ. 

Η ζναρξθ τθσ ιςχφοσ τουσ ορίηεται από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019._ 

Η Διευθφντρια                         Ο φλλογοσ Διδαςκόντων                 Οι Μαθητικζσ Κοινότητεσ 

                                                                           (Ακολουθεί το ςφνολο των υπογραφών εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών) 
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