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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, 

µε την έναρξη της φετινής χρονιάς σας ευχόµαστε καλή δύναµη και σας καλούµε σε µια δηµιουργική 

συνεργασία προς όφελος του σχολείου και των παιδιών µας . 

Το σχολείο αποτελεί τον χώρο-πυρήνα κοινωνικοποίησης, µάθησης, υλοποίησης δηµιουργικών 

δραστηριοτήτων, δηµοκρατίας και ελευθερίας, αλλά µε αµοιβαίο σεβασµό και υπευθυνότητα. 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τον επικαιροποιηµένο σχολικό κανονισµό, 

ο οποίος είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η οµαλή συνεργασία των µελών της σχολικής κοινότητας. 

 

� Το σχολείο αρχίζει στις 8:15 και τελειώνει στις 14:00 (7ωρο), 13:20 (6ωρο). Οι µαθητές παρευρίσκονται 

στην πρωινή συγκέντρωση και οφείλουν να είναι ήσυχοι και προσεκτικοί. Μαθητές που επανειληµµένα 

καθυστερούν σηµειώνονται και ειδοποιείται ο κηδεµόνας.  

� Οι µαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας µε την έναρξη της κάθε διδακτικής 

ώρας. Μαθητής που προσέρχεται στην τάξη µετά την προσέλευση του καθηγητή δεν γίνεται δεκτός και 

παίρνει απουσία (αδικαιολόγητη). Εάν πρόκειται για την πρώτη ώρα, ο µαθητής ενηµερώνει αµέσως τη 

∆ιεύθυνση του σχολείου για τον λόγο της αργοπορίας του 

� Οι τάξεις κλειδώνονται στα διαλείµµατα. Σε περίπτωση άσχηµων καιρικών συνθηκών, οι µαθητές θα 

µπορούν να παραµείνουν στην τάξη τους µε ανοικτή την πόρτα και στο δικό τους θρανίο ΜΟΝΟ, το 

οποίο έχει οριστεί από τον υπεύθυνο καθηγητή τους. Οι µαθητές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να µιλάνε µε 

εξωσχολικούς µέχρι τη λήξη του σχολικού ωραρίου. 

� ∆εν επιτρέπεται η πρόσκληση φίλων και γνωστών. Οι εξωσχολικοί απαγορεύονται αυστηρά στον χώρο 

του σχολείου. 

� Έξοδος µαθητή από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα. Κάτι τέτοιο 

επιτρέπεται µόνο µετά από επικοινωνία µε τον κηδεµόνα του. Έξοδος από την τάξη επιτρέπεται για πολύ 

σοβαρό λόγο µε άδεια του διδάσκοντα. 

� Εφόσον για κάποιο λόγο κάποια τάξη ή ολόκληρο το σχολείο έχει προγραµµατιστεί να σχολάσει 

νωρίτερα, οι µαθητές θα ειδοποιούνται από την προηγούµενη µέρα γραπτώς ή προφορικώς. Σε 

περιπτώσεις που εκτάκτως χρειαστεί κάποιο τµήµα να σχολάσει νωρίτερα και εφόσον κάποιος γονέας 

επιθυµεί το παιδί του να παραµείνει στο σχολικό χώρο, παρακαλούµε να το δηλώσει άµεσα στη 

∆ιεύθυνση. 

� Οι µαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρές τόσο τις αίθουσες διδασκαλίας (θρανία, καρέκλες, τοίχοι, 

δάπεδο) όσο και τους κοινόχρηστους χώρους (προαύλιο, τουαλέτες, πρασιά, κλπ). Ρίχνουν τα 

απορρίµµατα σε ειδικούς κάδους µε ιδιαίτερη ευαισθησία στους κάδους ανακύκλωσης. Σε περιπτώσεις 

που προκληθούν φθορές και ζηµιές από µαθητή, πέρα από το πειθαρχικό έλεγχο, επιβάλλεται η άµεση 

αποκατάσταση από τον ίδιο και τον γονέα. 

� Οι µαθητές δεν τρώνε µέσα στην τάξη. Οι γονείς ας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι µε το θέµα της 

διατροφής τους. Άλλωστε οι µαθητές έχουν διδαχθεί στο µάθηµα της οικιακής οικονοµίας και στη 

θεµατική εβδοµάδα του προηγούµενου σχολικού έτους την σηµασία της υγιεινής διατροφής. ∆εν 

επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, coca-cola, ενεργειακών αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών. 



� Οι µαθητές µόλις µπουν στην τάξη, οφείλουν να κάθονται αµέσως στις θέσεις που έχουν οριστεί από 

τους καθηγητές τους, να βγάζουν τα βιβλία τους, να µη µιλάνε µεταξύ τους, να µη διακόπτουν την 

διαδικασία του µαθήµατος, να σηκώνουν το χέρι τους και να παίρνουν άδεια να µιλήσουν. 

� Υπακούν στις οδηγίες των καθηγητών τους, σέβονται τους συµµαθητές τους, δεν ασκούν σωµατική, 

ψυχολογική, λεκτική, διαδικτυακή βία σε κανέναν. Κανένας µαθητής δεν είναι υποχρεωµένος να 

αποδεχθεί τέτοια φαινόµενα εις βάρος του και εις βάρος άλλων συµµαθητών του. Φαινόµενα αυτής της 

µορφής θα πρέπει να αναφέρονται ΑΜΕΣΑ στη ∆/νση του σχολείου ή στους καθηγητές, οι οποίοι θα 

µεριµνήσουν κατάλληλα. 

� Ο µαθητής που ενοχλεί στη διεξαγωγή του µαθήµατος παρά τις συστάσεις προειδοποιήσεις του 

διδάσκοντα, δύναται να αποµακρυνθεί από την τάξη µε ωριαία αποµάκρυνση. Το συµβάν καταγράφεται 

και σε περίπτωση που ο µαθητής ξεπεράσει τις 5 ωριαίες αποµακρύνσεις τιµωρείται µε ηµερήσια 

αποµάκρυνση από το σχολείο. 

� Για την οµαλή λειτουργία του σχολείου γίνονται διάφορες κλιµακωτές συστάσεις-συζητήσεις µε τους 

µαθητές σε ατοµικό-οµαδικό επίπεδο µε τους καθηγητές-∆ιευθύντριας–Σχολικούς Συµβούλους. Αν 

παρόλα αυτά συνεχίζεται η παρακώλυση της σχολικής διαδικασίας από κάποιο µαθητή, επιβάλλονται 

κυρώσεις µε παιδαγωγικό χαρακτήρα κλιµακωτά ως εξής: Παρατήρηση- επίπληξη- ωριαία 

αποµάκρυνση- αποµάκρυνση από 1 έως 5 ηµέρες- αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

� Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών παραγωγής ήχου, καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου µέσου καταγραφής ήχου και εικόνας. Αν κάποιος µαθητής συλλαµβάνεται µε 

συσκευή, καταγράφεται στο βιβλίο ποινών µε ωριαία αποµάκρυνση, του αφαιρείται και θα παραδίδεται 

στον γονέα του. Σε περίπτωση επανάληψης, θα τιµωρείται µε ηµερήσια αποβολή. 

� Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα, καθώς και τα υποκατάστατα του καπνίσµατος, στο χώρο του 

προαυλίου, στις τουαλέτες, σε εκδροµές, σε εκδηλώσεις κλπ. 

� Οι διδακτικές επισκέψεις και εορτές είναι υποχρεωτικές διότι αποτελούν µέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι γονείς συµπληρώνουν τις δηλώσεις και τις προσκοµίζουν οι ίδιοι στο σχολείο, ή τις 

επικυρώνουν για το γνήσιο της υπογραφής τους στο ΚΕΠ, στην αστυνοµία, στην κοινότητα ή σε 

οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία. Εφόσον η δήλωση είναι αρνητική ή δεν προσκοµίστηκε καν, ο µαθητής 

είναι υποχρεωµένος να παραµείνει στο σχολείο και να συµµετέχει σε σχολικές δραστηριότητες που έχει 

αποφασίσει ο σύλλογος διδασκόντων. 

 

Φοίτηση 

Σε περίπτωση απουσίας ο µαθητής παίρνει τόσες απουσίες όσες είναι οι διδακτικές ώρες που 

πραγµατοποιήθηκαν την συγκεκριµένη µέρα. Ο γονέας µπορεί να δικαιολογήσει ηµέρες απουσίας µε δική 

του αίτηση στο σχολείο µόνο για µία ή δύο συνεχόµενες ηµέρες και µέχρι 10 ηµέρες στη διάρκεια του 

σχολικού έτους, ενώ µπορεί να δικαιολογήσει µε χαρτί γιατρού για περισσότερες ηµέρες. 

α. Οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν µπορεί να υπερβούν τις 64. Αν τις υπερβούν, ο µαθητής 

επαναλαµβάνει την τάξη. 

β. Το σύνολο ΟΛΩΝ των απουσιών δεν µπορεί να υπερβεί τις 114. Αν τις υπερβεί και το σύνολο είναι 

κάτω των 164 απουσιών ο µαθητής παραπέµπεται σε ολική εξέταση κατά τη 2η εξεταστική του Ιουνίου. 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο (τηλέφωνα, ιστοσελίδα κλπ.) 

βρίσκονται στο παρόν έντυπο. Οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία µε το σχολείο για να 

ενηµερώνονται για τη φοίτηση και πρόοδο των παιδιών τους. Παράλληλα οφείλουν να ενηµερώσουν τη 

∆ιεύθυνση για θέµατα υγείας και τυχόν ιδιαιτερότητες των παιδιών τους. 

 

 

Από τη ∆ιεύθυνση και το Σύλλογο ∆ιδασκόντων 


