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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 
 

Σήμερα Τετάρτη, 24-02-2021, και ώρα 17:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Cisco Webex, 

μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αλωνίων κ. Γιαλαμά Κωνσταντίας, 

συνήλθαν σε τηλεδιάσκεψη όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, ο εκπρόσωπος του Δήμου 

Πύδνας-Κολινδρού, Αντιδήμαρχος κ. Πουρτσίδης Πασχάλης και το Προεδρείο του 

Δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου, με σκοπό τη σύνταξη του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του Γυμνασίου Αλωνίων σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την 

με αρ. 13423/γΔ4/09-02-2021, ΦΕΚ 491 Υπουργική απόφαση. Στην τηλεσυνάντηση  απηύθυνε 

χαιρετισμό και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και 

Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου κ. Χαρίσης Αθανάσιος. Ύστερα από την εισήγηση της 

Διευθύντριας και αφού επακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των 

παρευρισκόμενων, συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου, του 

οποίου το περιεχόμενο έχει ως εξής: 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 

Η πανδημία επηρέασε τις ζωές των ανθρώπων, επηρέασε και τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων. Το Γυμνάσιο Αλωνίων λειτουργεί με  υπακοή στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

και εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ε.Ο.Δ.Υ: 

❖ Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου συστήνεται 

η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των μαθητών/τριών. 

❖ Η χρήση μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους/ες. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου,  

β) στους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου,  

       γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών/τριών. 

❖ Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του/της ως προς την 

υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του/της επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, 

παραμένει σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο του Σχολείου και ειδοποιείται ο/η 

Γονέας/Κηδεμόνας του/της. 

❖ Απαραίτητη είναι η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι 

και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, καθώς και ο καλός και συνεχής  αερισμός 

των αιθουσών και η καθαριότητα των χώρων. 

❖ Οι μαθητές/τριες φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι. 

❖ Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, 

σχολικά πρωταθλήματα, μαθητικοί διαγωνισμοί και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών 

και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι είναι δυνατόν να διεξάγονται 

ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

❖ Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, κλείνουν τα σχολεία, όλοι/ες συμμετέχουν στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία. 
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2.ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΤΗΡΗΣΗ 

ΩΡΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Το καθημερινό ωράριο του Σχολείου ξεκινά στις 07:50 και τελειώνει στις 12:40 ή 13:20 σύμφωνα 

με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο καθώς και 

η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.  

❖ Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο Σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ 

όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, 

χώρο στο Σχολείο και απασχολούνται με ευθύνη της Διευθύντριας. Εισέρχονται στην 

τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.  

❖ Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη 

των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας 

για να παραλάβει το παιδί του/της. 

❖ Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο Σχολείο προετοιμασμένοι/ες για τα μαθήματα της 

ημέρας και παραμένουν εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, μέχρι να χτυπήσει το 

κουδούνι. Μετά το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν μέσα στον 

αύλειο χώρο μέχρι να έρθουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.  

❖ Στα διαλείμματα όλοι/όλες βγαίνουν στον αύλειο χώρο του Σχολείου. 

❖ Οι μαθητές/τριες είναι προσεκτικοί/ες στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους/τις 

συμμαθητές/τριές τους και τον/την καθηγητή/τριά τους.  

❖ Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται το φαγητό και τα διάφορα ποτά, 

εκτός από το νερό. Η χρήση της τουαλέτας την ώρα του μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε 

περίπτωση ανάγκης και με τη σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντος/ουσας. 

 

3.ΦΟΙΤΗΣΗ 

 

❖ Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική, όπως και η παρακολούθηση όλων 

των μαθημάτων είτε στη διά ζώσης είτε στην εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία. 

❖ Οποιαδήποτε παραποίηση από μέρους μαθητών/τριών στοιχείων που αναγράφονται 

στα απουσιολόγια δεν επιτρέπεται. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

❖ Κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής ζωής στο Γυμνάσιο Αλωνίων είναι ο σεβασμός που 

όλοι οφείλουν προς όλους. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή 

ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες, οι προσβολές, οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις, 

οι οποιασδήποτε μορφής βιαιοπραγίες και απειλητικές συμπεριφορές που μειώνουν την 

ανθρώπινη προσωπικότητα ή περιθωριοποιούν και στιγματίζουν, δεν έχουν θέση στη 

σχολική ζωή.  
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❖ Δεν είναι αποδεκτές στο Σχολείο συμπεριφορές και πρακτικές που συνδέονται με 

ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αντιλήψεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει 

αρνητικά κάποιον εξ αιτίας της εθνικότητάς του ή της θρησκείας του. 

❖ Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το Σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των 

φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως 

παιδαγωγικό μέτρο. 

❖ Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο 

αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης, με τη Σύμβουλο 

Σχολικής ζωής κ. Τόλιου Αικατερίνη, ΠΕ01, τη Διευθύντρια του Σχολείου κ. Γιαλαμά 

Κωνσταντία, το Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και το Συντονιστή Εκπαιδευτικού 

Έργου κ. Χαρίση Αθανάσιο, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

❖ Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική 

βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος 

Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στο 

τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια 

μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, 

κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους. 

 

5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 

πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού 

εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, όπως, 

για παράδειγμα, το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας ή το ΚΕ.Σ.Υ. Πιερίας, καθώς και η συνεργασία 

του Σχολείου με την οικογένεια.  

Για το σκοπό αυτό διοργανώνονται διαρκώς επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και 

γονείς, με την αρωγή ειδικών επιστημόνων, στις οποίες συνιστάται να συμμετέχουν όλα τα μέλη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας του Σχολείου. 

 

6. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση 

σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των 

μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε 

κοινωνικά θέματα. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο Γυμνάσιο Αλωνίων υλοποιείται η 

καινοτόμος εκπαιδευτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», που δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες  και να αισθανθούν 

υπεύθυνοι/νες, αναδεικνύοντας τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και 
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το ταλέντο τους. Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας κατά τη φετινή σχολική χρονιά 

οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις διεξάγονται, ως επί το πλείστον, διαδικτυακά. Σε περίπτωση διά 

ζώσης υλοποίησης, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ανά τμήμα και υπό τους περιορισμούς 

που επιβάλλουν οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Το Σχολείο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια των μαθητών/τριών, με τον 

Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος είναι διακριτός.  

 

❖ Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο 

μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι 

ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. 

❖ Οι κηδεμόνες ενημερώνουν υπεύθυνα το Σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία 

σχετίζονται με το/τη μαθητή/τρια και πιθανόν επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο 

Σχολείο.  

❖ Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει από το Σχολείο, ο κηδεμόνας 

οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση. 

❖ Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι 

απαραίτητη η έγκριση/συναίνεση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία.  

❖ Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη 

συνεργασία με το Σύλλογο για την προαγωγή του σχολικού έργου.  

❖ Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και αποτελεί ευθύνη 

των εκπαιδευτικών. Τα θέματα όμως της οργάνωσης και λειτουργίας ενδοσχολικών και 

εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από 

την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύουν και οι ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις 

και εκδηλώσεις της Σχολής Γονέων, δικτύου στο οποίο συμμετέχει και το Σχολείο, υπό 

την καθοδήγηση του Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης Κ. Χαρίση Αθανασίου. 

 

8. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους/στις 

μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά στην ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι 

χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. 

διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή 

του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν το/τη μαθητή/τρια στην αντίληψη της 

απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.  

 

❖ Όλοι/ες σεβόμαστε τους διαφορετικούς ρόλους μέσα στη σχολική κοινότητα και 
αναγνωρίζουμε την ανάγκη τήρησης των κανόνων.  
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❖ Όλοι σεβόμαστε την ξένη ιδιοκτησία. Όποιος/α βρει αντικείμενα που δεν του ανήκουν, 
πρέπει να τα παραδώσει αμέσως. 

❖ Όλοι οφείλουμε να φροντίζουμε για τη διατήρηση της καθαριότητας στο σχολικό χώρο 

(αίθουσες, χώροι υγιεινής, αυλή).  

❖ Όποιος/α  προκαλεί ηθελημένα φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη 

συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο 

❖ Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να προσέρχονται στο Σχολείο με μοτοποδήλατα ή 

μηχανάκια.  

❖ Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών/τριών και 

επιστρέφονται, εφόσον ζητηθούν. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τα διατηρούν σε καλή 

κατάσταση, δεύτερο βιβλίο δεν χορηγείται. Οφείλουν επίσης, να φυλάσσουν όσα 

βιβλία θα χρησιμοποιηθούν και την επόμενη σχολική χρονιά. 

❖ Η χρήση οποιασδήποτε φαρμακευτικής ουσίας επιτρέπεται, μόνον όταν συντρέχει 

σοβαρός ιατρικός λόγος και αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση της διεύθυνσης από τον 

κηδεμόνα (το παιδί έχει μαζί του τα φάρμακά του, το Σχολείο δεν χορηγεί φάρμακα).  

❖ Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου.  

❖ Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση του κινητού τηλεφώνου, καθώς επίσης και 

οποιουδήποτε συστήματος εγγραφής ήχου ή εικόνων στον σχολικό χώρο και κατά την 

διάρκεια περιπάτων και εκδηλώσεων. Όταν οι μαθητές/τριες επιθυμούν να 

επικοινωνήσουν με τους/τις κηδεμόνες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο 

του Σχολείου. 

 

9. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

❖ Τα εκλεγμένα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων οφείλουν να επιδεικνύουν 

υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. 

❖ Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος του Σχολείου σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις 

(π.χ. χοροί, συνεστιάσεις) που δεν έχουν εγκριθεί από το Σχολικό Συμβούλιο. 

 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

❖ Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη.  

❖ Ακούν προσεκτικά και λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των 

μαθητών/τριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί 

καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους. 

❖ Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.  

❖ Δημιουργούν συνεργατικές σχέσεις με τους γονείς/κηδεμόνες, ώστε όλοι μαζί να 

προσπαθούν για την πρόοδο των παιδιών. 

❖ Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια, 

αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο, ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα 

συμπεριφοράς για τα παιδιά.  

 

Ο παραπάνω κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από 
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τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο 

σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και 

εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω 

στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα κοινοποιηθεί σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και θα 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σχολείου, αμέσως μετά την έγκρισή του. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση από τη Διευθύντρια του Σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, 

καθώς και από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

 

 

                                                                                                         Αλώνια, Φεβρουάριος 2021 

                                                                       


