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Διζαγωγή  

Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαμηδίνπ, ζπλέηαμε ηνλ θάησζη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

βάζεη ηνπ ΦΔΚ 491/η.Β΄/09/02/2021. Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζε ηνπ απφ 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο κε ακνηβαίν ζεβαζκφ 

ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο, ψζηε λα έρεη πιεξφηεηα, γεληθή απνδνρή θαη εθαξκνγή, 

απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν 

κπνξεί ην Σρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ.  

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηελ Γηεπζχληξηα θαη ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Ο θαλνληζκφο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ πξνο 

ελεκέξσζή ηνπο. 

Άπθπο 1
ο
 

Ωξάξην Σρνιείνπ - Πξνζέιεπζε – παξακνλή ζην Σρνιείν θαη απνρψξεζε απφ απηφ. 

 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε καζεηψλ ζην ζρνιείν θαζψο θαη ε ηαθηηθή θαη ε αλειιηπήο θνίηεζή 

ηνπο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζηηο 8:00 π.κ θαη 

απνρσξνχλ απφ απηφ θαηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ ζηηο 1:45 κκ. Όζνη πξνζέξρνληαη κε 

θαζπζηέξεζε παξακέλνπλ ζε θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ ρψξν ζην ζρνιείν θαη εηζέξρνληαη 

ζηελ ηάμε ηνπο  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δηδαθηηθήο ψξαο. Δλλνείηαη ηελ ψξα πνπ 

δελ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα νη καζεηέο παίξλνπλ απνπζία. 

Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζηελ αίζνπζα θαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή. Τπρφλ 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζην κάζεκα ηηκσξείηαη κε σξηαία απνπζία θαη ελεκεξψλεηαη ε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ή νπνία θαη απαζρνιεί ηνλ καζεηή. Ζ έμνδνο απφ ην ζρνιηθφ ρψξν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε άδεηα ηεο δηεπζχληξηαο ή ηεο αλαπιεξψηξηαο 

δηεπζχληξηαο κεηά απφ ελεκέξσζε θαη ηνπ γνλέα ηνπ καζεηή. 

Σηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο βγαίλνπλ ζηνλ πξναχιην ρψξν, εθηφο θαη αλ ν θαηξφο δελ ην 

επηηξέπεη.  

Αλ θάπνηνο καζεηήο αζζελεί παξακέλεη κέζα ζηελ αίζνπζα κε άδεηα απφ ηνλ εθεκεξεχνληα.  

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ ηνχ SARS COV 2  

ηφηε άκεζα ελεξγνπνηείηαη ην πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ν καζεηήο νδεγείηαη ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα θαη εηδνπνηνχληαη νη γνλείο ηνπ γηα 

λα παξαιάβνπλ ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία βάζε πξσηνθφιινπ ηνπ ΔΟΓΥ. 

 

Άπθπο 2
ο
 

Σπκπεξηθνξά καζεηψλ/ηξηψλ - Παηδαγσγηθφο έιεγρνο. 

Οη πεξηπηψζεηο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Σρνιείνπ, ζε 

ζρέζε κε  ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ ζπκκαζεηή/ηε ζπκκαζήηξηα αιιά θαη ηε ζρνιηθή 

πεξηνπζία, ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ην Σρνιείν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κε 

γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ε 



ηειεπηαία επηινγή, ρσξίο λα απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθφ κέηξν. Τα ζέκαηα παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ ζην Σρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο κε ηνλ Σχκβνπιν Σρνιηθήο δσήο, ηε Γηεπζχληξηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/Γηδαζθνπζψλ θαη ηνλ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Σε θάζε 

πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

Ζ ελδπκαζία ησλ καζεηψλ πξέπεη λα αξκφδεη ζηε καζεηηθή ηδηφηεηα θαη λα κελ είλαη 

πξνθιεηηθή. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλαθχπηεη νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαθεχγνπλ ζηνλ 

εθεκεξεχνληα θαζεγεηή, ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο, ζηνλ ζχκβνπιν ζρνιηθήο 

δσήο ή ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ . 

Άπθπο 3
ο
 

Πξφιεςε θαηλνκέλσλ Βίαο θαη Σρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

Ζ ζρνιηθή βία θαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηεινχλ έλα ζνβαξφ θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ 

ηαιαηπσξεί πνιιά παηδηά, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηελ θνηλσλία. Μπνξεί , ε ζρνιηθή 

βία, λα έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ δηαξθνχλ θαη γη απηφ ρξεηάδεηαη έγθαηξε θαη 

ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε. 

Κακία δηάθξηζε δελ γίλεηαη απνδεθηή ζηνλ ρψξν ηνπ Σρνιείνπ. Απαγνξεχνληαη ξεηά 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θπιή, ην θχιν, ην ζξήζθεπκα, ηελ θαηαγσγή, ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Απαγνξεχεηαη ε θσηνγξάθηζε - βηληενζθφπεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ αιιά θαη ησλ ρψξσλ ηνπ Σρνιείνπ (θαη εηδηθά ησλ εξγαζηεξίσλ) ρσξίο 

ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Γηεπζχληξηαο.  

Ζ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ,πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα απνηξέπεη ζπκπεξηθνξέο ζρνιηθήο βίαο.  

Με επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα γίλεηαη ζην μεθίλεκα ηεο ρξνληάο κηα ζπδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο γηα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηνπο 

ηξφπνπο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ, δηαθσληψλ, εληάζεσλ, παξελνριήζεσλ, θ.ιπ. Απφ ηε 

ζπδήηεζε απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη έλα «Σπκβφιαην Σρνιηθήο Τάμεο» πνπ αλαξηάηαη ζηνλ 

ηνίρν, ψζηε λα γίλεηαη επίθιεζε απηνχ, φπνηε παξνπζηάδεηαη θάπνην πξφβιεκα. 

Πξφιεςε θαηλνκέλσλ βίαο παξελνριήζεηο εμαλαγθαζκνχ θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δελ είλαη 

απνδεθηά γηαηί δηαηαξάζζνπλ ην ζεηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηέηνηα 

θαηλφκελα  ιχλνληαη κε ηελ παξέκβαζε ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ ππεχζπλνπ ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. Υπάξρεη πεξίπησζε γηα πην δχζθνιεο θαηαζηάζεηο λα δεηεζεί ε 

ζπλδξνκή ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ απφ αξκφδηνπο θνξείο. 

Άπθπο 4
ο
 

Σρνιηθέο Δθδειψζεηο - Γξαζηεξηφηεηεο  

Οη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εθδειψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηαηί ζπλδένπλ ην ζρνιείν 

κε ηελ θνηλσλία θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμσζηξέθεηά  ηνπ. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, νη 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κε 

πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ πάληα κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 



θαζεγεηψλ ηνπο. Μφλν έηζη ζα αηζζάλνληαη πην ππεχζπλνη θαη ζα αλαδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηέο, 

ηνπο ηηο θιίζεηο ηνπο θαη ηα ηαιέληα ηνπο. 

Άπθπο 5
ο
 

Σπλεξγαζία Σρνιείνπ – Οηθνγέλεηαο – Σπιιφγνπ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ 

Τν ζρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηνλ 

ζχιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ησλ νπνίσλ φκσο ν ξφινο πξέπεη λα είλαη δηαθξηηφο. Κάζε 

θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζέκα ζρεηηδφκελν κε θάπνην καζεηή ν πξψηνο πνπ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη ν γνλέαο ηνπ, ν φπνηνο πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν. Οη γνλείο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο θαη λα έρνπλ δψζεη έγθπξν 

ηειέθσλν θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ  λα επηηπγράλεηαη ε 

επηθνηλσλία απηή. 

Η. Σεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο Σρνιείνπ-νηθνγέλεηαο  

Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο 

ησλ καζεηψλ/ξηψλ θαη κε ηνλ Σχιινγν Γνλέσλ. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ ζην Σρνιείν 

εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ πξνο ην Σρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην Σρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ αγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε, ζπκκεηέρνληαο 

ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Σρνιείν. Θεσξείηαη απηνλφεηε ε 

ζηελή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε 

Γηεπζχληξηα ηνπ Σρνιείνπ ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ.  

II. Σχιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ  

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ξηψλ θάζε Σρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ Σχιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ Σρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε 

απηφλ. Ο Σχιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζχληξηα, ηνλ 

Σχιινγν Γηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ Σρνιείνπ, αιιά θαη κε ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηεο Σρνιηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.  

III. Σρνιηθφ Σπκβνχιην  

Σε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην Σρνιηθφ Σπκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν Σχιινγνο 

Γηδαζθφλησλ/νπζψλ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, ν 

εθπξφζσπνο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηξεηο εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπο.  

Έξγν ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ε θαζηέξσζε ηξφπσλ επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη νηθνγελεηψλ 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

IV. Ζ ζεκαζία ηεο ζχκπξαμεο φισλ  

Έλα αλνηρηφ, ζπλεξγαηηθφ, ζπκπεξηιεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ Σρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε 

ζχκπξαμε φισλ καζεηψλ/ξηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, Γηεπζπληή/ξηαο, Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 

 



Άπθπο 6
ο
 

Πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ  

Σην ζρνιείνθαιιηεξγείηαη ε αίζζεζε επζχλεο ζηνπο καζεηέο ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Γελ πξέπεη λα ξππαίλνπλ ηνπο 

ηνίρνπο, ηα πιαθάθηα, ηα ζξαλία, ηηο πφξηεο, νχηε λα πεηάλε ζθνππίδηα ή ηζίριεο θάησ. Οη 

καζεηέο δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθνπλ ην ζρνιείν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. Σε πεξίπησζε 

πξφθιεζεο δεκίαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηελ απνθαηαζηήζνπλ ακέζσο κε δηθά ηνπο έμνδα. 

Άπθπο 7
ο
 

Σπκπεξηθνξά - Γηθαηψκαηα – Υπνρξεψζεηο 

Ζ  Γηεπζχληξηα είλαη ππεχζπλε, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ.  Ζ δηεπζχληξηα  ελεκεξψλεη ηνλ Σχιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ/νπζψλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.  Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαη είλαη ππεχζπλε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο, γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο.  Απεπζχλεη ζηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ζπζηάζεηο 

ζε πλεχκα ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο.  Λακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθψλ 

κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ηελ θαιή ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

Οι εκπαιδεςηικοί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σην έξγν ηνπο πεξηιακβάλεηαη ε 

εθπαίδεπζε − δηδαζθαιία, κάζεζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Ζ πξφνδνο, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ν πνιηηηζκφο θαη ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη' επέθηαζε απφ ηε ζπκβνιή θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Τα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείινπλ λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα:  

● Αληηκεησπίδνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε επγέλεηα, θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

● Σπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο αηζζήκαηα αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο λα απεπζχλνληαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα βνήζεηα φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηπρφλ πξφβιεκα. 

● Αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε δεκνθξαηηθφ πλεχκα, ηζφηηκα θαη 

δίθαηα θαη λα κελ θάλνπλ δηαθξίζεηο ππέξ ή ζε βάξνο νξηζκέλσλ καζεηψλ.  Καιιηεξγνχλ 

θαη εκπλένπλ ζ’ απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

● Γηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα δηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ΣEE θαη ησλ Σηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  Πξνεηνηκάδνπλ 

ην κάζεκα ηεο εκέξαο έηζη ψζηε λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

● Αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηελ πξφνδν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη 

ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο, θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο. 



● Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πξφνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο θαη πηνζεηνχλ θαηάιιειεο 

παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα. 

● Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο/ηηο ίδηεο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ 

ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο.  Δίλαη ζπλεπείο ζηελ 

πξνζέιεπζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. 

● Σπλεξγάδνληαη κε ηελ Γηεπζχληξηα, ηνπο γνλείο θαη ηνπο αξκφδηνπο ΣΔΔ γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

● Σπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία φισλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηάμε θαη 

ην Σρνιείν. 

● Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά 

απφ ην ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ απηνεπηκφξθσζε. 

● Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο, ζπλερνχο θαη 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπο 

ελεκεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε, ηε δηαγσγή θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Τα 

αλσηέξσ θξίλνληαη απαξαίηεηα, δηφηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο. Γηα λα κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζ' απηνχο ηνπο 

ξπζκνχο, πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο κε δηαξθή θαη έγθπξε 

επηκφξθσζε. 

Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθφ ήζνο, ζεβαζκφ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, 

θαζψο θαη ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνο βίαο, ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, 

ςπρνινγηθήο ή άιιεο κνξθήο. Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα: 

● Απνδίδνπλ ζεβαζκφ, κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

● Απνδέρνληαη πσο θάζε κάζεκα έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε παηδεπηηθή αμία θαη απνδίδνπλ 

ζην θαζέλα ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή. 

● Υπνζηεξίδνπλ θαη δηεθδηθνχλ ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο δίλεη ε λνκνζεζία, ζπκβάιινληαο 

ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ απνθάζεσλ.   

● Σπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ, ζπκπεξηιεπηηθνχ, 

επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.   

● Πξνζέρνπλ θαη δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σρνιείνπ.  Ζ πξνζηαζία ηνπ 

ζρνιηθνχ θηεξίνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ είλαη ππφζεζε φισλ. Αλ πξνθαιέζνπλ θάπνηα 

βιάβε-δεκηά, απηή πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ/ηελ ππαίηην/α.   

● Δπηδηψθνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ε ζπλεηή ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσλ.   

● Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν, αθνινπζψληαο δηαδνρηθά 

ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Σπδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε απηφλ πνπ έρνπλ ηε δηαθνξά.  



2. Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο ή ζηνλ Σχκβνπιν Σρνιηθήο 

Εσήο.  

3. Απεπζχλνληαη ζηελ Γηεπζχληξηα.  

 Σε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο ή 

θαη ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αληηδξνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα.  

● Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο. Σπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ θαζεκεξηλή παηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα, 

ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ/ξηψλ γηα κάζεζε.  Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο 

θαζεγεηέο/ξηεο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ θαη δεηνχλ ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε 

πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην ζηελ ήξεκε, απνδνηηθή 

ζρνιηθή δσή θαη πξφνδφ ηνπο.  Όηαλ ππάξρεη αλάγθε, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

γνλείο ηνπο, κέζσ ησλ ηειεθψλσλ ηνπ Σρνιείνπ, αθνχ δεηήζνπλ άδεηα. 

● Σηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο 

Σρνιείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα 

θαη εππξέπεηα. 

● Τν ζρνιηθφ βηβιίν είλαη πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα, παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηελ πνιηηεία 

θαη δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη. 

● Απαγνξεχνληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη θάζε  θχζεσο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Σηα 

πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηνπο καζεηέο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

ηειεθψλνπ ηνπ ζρνιείνπ. Αλ είλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα έρνπλ θηλεηφ ηφηε ην θξαηνχλ 

απελεξγνπνηεκέλν κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ ην 

ζρνιείν. 

● Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

● Οη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη απφ ην Κπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ είδε ηξνθίκσλ 

(λεξφ, ρπκνχο θηι), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

Κςπώζειρ- ποινέρ 

Όηαλ νη καζεηέο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ ή παξαβηάδνπλ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ ζα ππνζηνχλ θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:10645/ΓΓ4/23-

1-2018 ππνπξγηθή απφθαζε είλαη: α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε, β) επίπιεμε, γ) απνβνιή απφ ην 

κάζεκα κίαο εκέξαο, δ) απνβνιή απφ ηα καζήκαηα δχν εκεξψλ, ε) αιιαγή ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο παξαθσιχεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο είλαη δπλαηφλ 

λα ηνπ επηβιεζεί πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

νπφηε απαζρνιείηαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ιακβάλνληαο απνπζία. 

Γικαιώμαηα μαθηηών 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ νη καζεηέο ζέηνπλ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ ε δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο γίλεηαη κε θφζκην ηξφπν θαη πάληα ζηα πιαίζηα 

ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ. Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θξνληίδνπλ λα ιχλνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κε θαηαλφεζε θαη δηάινγν απνθεχγνληαο ηελ έληαζε θαη ηηο παξάλνκεο 

πξάμεηο, φπσο θαηαζηξνθέο άζθεζε ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο, παξεκπφδηζε εηζφδνπ ζε 

άιινπο καζεηέο. Οη καζεηέο δεηνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο, λα κελ θάλνπλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηνπο, λα αληηκεησπίδνληαη κε επηείθεηα θαη θαηαλφεζε 



θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπο ηδίσο φηαλ δηαηππψλεηαη χζηεξα απφ δηάινγν κέζα ζηηο 

καζεηηθέο θνηλφηεηεο. Αλ ζπκβεί θάηη απφ ηα παξαπάλσ νη καζεηέο νθείινπλ λα ην αλαθέξνπλ 

ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ αλάξηεζε θαη ε απνζήθεπζε ζε ςεθηαθά κέζα θσηνγξαθηψλ ή βίληεν απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ζρνιηθήο δσήο επεηδή ζεσξνχληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα επηηξέπνληαη κφλν, φηαλ νη γνλείο 

έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Έληππν γνληθήο ζπλαίλεζεο γηα ην ζθνπφ απηφ δίλεηαη ζηελ 

αξρή ηεο ρξνληάο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηζρχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο 

Άπθπο 8ο 

Πνιηηηθή ηνπ Σρνιείνπ γηα ηελ πξνζηαζία απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο - Αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

αλαγθψλ 

Ζ Γηεπζχληξηα  ηνπ Σρνιείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ ηνπ Σρνιείνπ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ.  

Σηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, θαλέλα παηδί δελ απνρσξεί απφ ην Σρνιείν κφλν ηνπ. Τα 

παηδηά παξαδίδνληαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο 

θαη θπζηθά θαηλφκελα, επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην Σρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε 

Γηαρείξηζε ηνπ Σεηζκηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ Σρνιείνπ, κε ηελ πινπνίεζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δπίζεο, ε Γηεπζχληξηα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο, 

θαζψο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ 

εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.    

Τέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο, Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε 

αξκφδηνη θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΥ, ΥΠΑΗΘ, Υπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο.  

Δζωηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ- Γιαδικαζίερ διαζθάλιζηρ ηηρ εθαπμογήρ ηος 

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε ηήξεζε ηνπ απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο, απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ καο.  

 

 

Γαιαμίδη, Οθηψβξηνο  2022 

Ζ Γηεπζχληξηα 

 

 

 
 

Γεσξγνχια Δπαγγειία 

 

 

 

 

 


