
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα μαθήματα κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

• Ομάδα Α':
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία 

και Νεοελληνική Λογοτεχνία)
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) 
3) Μαθηματικά 
4) Φυσική 
5) Ιστορία
6) Βιολογία  
7) Αγγλικά 

Στις τελικές Προαγωγικές-Απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου
οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα μαθήματα της ομάδας Α΄



ΟΜΑΔΑ Β΄

1) Χημεία, 

2) Γεωλογία- Γεωγραφία, 

3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

4) Θρησκευτικά, 

5) Δεύτερη ξένη γλώσσα 

6) Οικιακή Οικονομία (η Γ΄ τάξη δεν κάνει) 

7) Τεχνολογία - πληροφορική



ΟΜΑΔΑ Γ΄

1) Μουσική 

2)Καλλιτεχνικά 

3) Φυσική Αγωγή



Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 
προκύπτει από:

1)τη συνολική καθημερινή συμμετοχή του μαθητή στη 
διδακτική- μαθησιακή διαδικασία 

2)τις εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της 
καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή
στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

3)τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή
ομαδικές, και τις διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή
ομαδικές,

4) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (διαγώνισμα ή
ανάθεση εργασίας)

5)τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),



Οι ωριαίες γραπτές 
δοκιμασίες(διαγωνίσματα) είναι:

• α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας 
ανακεφαλαίωσης 

• β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη 
που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο 
μάθημα.



• Στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́
διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία
δοκιμασία αξιολόγησης στο Α΄τετράμηνο και μία(1) 
στο Β΄τετράμηνο.

• Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται 
καμιά τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.



Η τελική αξιολόγηση της επίδοσης του 
μαθητή προκύπτει ακόμη από

Τις ανακεφαλαιωτικές γραπτές εξετάσεις Ιουνίου 
στα μαθήματα της Ομάδας Α΄.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα
μαθήματα της Ομάδας Α' διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο
που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου».



Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
• όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης

τουλάχιστον δέκα (10) ή
• όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας

επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
• Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις

προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται
το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την
έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού
έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα
οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι
μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των
μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).



ΔΙΑΓΩΓΗ

• Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των
κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή
αποτελεί υποχρέωση όλων των μαθητών.
Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται
κατά την ισχύουσα νομοθεσία με την
εφαρμογή σχολικών κυρώσεων, οι οποίες
κλιμακώνονται ανάλογα με το παράπτωμα.



Βασικοί κανόνες 

• Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το 
κουδούνι.

• Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται 
η είσοδος σε κανέναν μαθητή.

• Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται 
σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης 
επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους 
προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.

• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, νερού, καφέ και αναψυκτικού 
στην αίθουσα διδασκαλίας.

• Οι σωματικές ανάγκες των μαθητών δεν αποτελούν λόγο για 
επαναλαμβανόμενη έξοδο από την αίθουσα διδασκαλίας, εκτός αν είναι 
αναγκαίο για λόγους που υφίστανται ύστερα από συνεννόηση της 
Διεύθυνσης του σχολείου με τον γονέα/κηδεμόνα της μαθήτριας/τη.



Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς

• Οι μαθητές Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός 
ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 
συμπεριληπτικού, σχολικού κλίματος

• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους 
χώρους του Σχολείου.

• Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της 
περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν 
προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει 
να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.



Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς

• Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή 
παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 
σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και 
ακολουθούν τα παρακάτω βήματα.

- Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη 
διαφορά.

- Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 
τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.

- Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.



Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς

• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό 
δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την 
πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.

Φυλάσσονται στο σπίτι και δεν επιτρέπεται να 
αφήνονται στο θρανίο ή αλλού. Αποτελούν το 
βασικό εργαλείο μελέτης και προετοιμασίας 
του μαθητή τις ώρες που επιλέγει να 
μελετήσει στο σπίτι του.



Οι γονείς….

-Ελέγχουν αν τα παιδιά τους έχουν βιβλία στο 
σπίτι

-Ελέγχουν τι εργασίες έχουν για το σχολείο

-Ρωτάνε για το πώς πήγε η μέρα τους, αν 
συνέβη κάτι που τους στεναχώρησε ή τους 
ευχαρίστησε 

-Επικοινωνούν με τους καθηγητές τις ώρες που 
έχουν καθοριστεί

-Ενημερώνουν το σχολείο σε περίπτωση που το 
παιδί τους δεν πάει στο σχολείο



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να
χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια.

Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο
θέμα αυτό τους μαθητές, ώστε να
αποφεύγεται η παρέμβαση του Συλλόγου
Διδασκόντων



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές οφείλονται 
να βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου

Οι πόρτες στο προαύλιο παραμένουν κλειστές

1ο για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών 
και να αποτρέπεται η αναίτια έξοδός τους από 
τον προαύλιο χώρο

2ο για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που 
ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του 
σχολείου



Σεισμός – έκτακτα φαινόμενα

• Σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή της
λειτουργίας του σχολείου θα πρέπει να
έρθουν άμεσα να παραλάβουν τα παιδιά τους
από το χώρο καταφυγής του σχολείου



ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

• Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων
εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται

• Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών για βιντεοσκόπηση,
λήψη φωτογραφιών και καταγραφή
συνομιλιών



Η επιβολή κυρώσεων θεωρείται αναπόφευκτη
και παιδαγωγικά χρήσιμη, εφόσον βασίζεται
στις φυσικές και λογικές συνέπειες της
παρεκτροπής, με στόχο πάντα τον
προβληματισμό του μαθητή και την
αποθάρρυνση της επανάληψης του
παραπτώματος.

Δεν θεωρούμε τη σχολική πειθαρχία αυτοσκοπό
αλλά μέσο παιδαγωγικό για τον ομαλή σχολική
ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας
κάθε ατόμου.



Κλιμάκωση σχολικών κυρώσεων

• α) προφορική παρατήρηση 

• β) προφορική ή γραπτή επίπληξη 

• γ) ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα 

• δ) αποβολή 1 έως 2 ημέρες από τα μαθήματα 

• ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Η ιδιότητα του μαθητή παραμένει και εκτός 
σχολείου



ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ

• Στους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν 
(για λόγους υγείας και άλλους) έως 114 απουσίες. 
Πέραν αυτού του αριθμού επαναλαμβάνεται η 
φοίτηση στην ίδια τάξη

• Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη 
προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το πρωί. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσέλευση 
στο σχολείο με μηχανάκι

• Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να 
αποχωρήσει από το Σχολείο μόνος του και χωρίς 
άδεια πριν τη λήξη του προγράμματος 



ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ

• Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει
μαθητής για λόγους υγείας πρέπει οπωσδήποτε
να πάρει άδεια από τον Διευθυντή και να έρθει
ο γονέας του να τον πάρει.

• Για άλλους λόγους, προσωπικούς ή
οικογενειακούς, πρέπει ο κηδεμόνας να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του
Σχολείου, προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια



Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, 
γονέων και κηδεμόνων

• Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις
προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο
Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες

• Ιστοσελίδα/blog του σχολείου

• Τηλεφωνικά σε έκτακτες περιπτώσεις

• Με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο π.χ. SMS, e-
mail, υπηρεσίες messaging



Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

• Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε
Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο
Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία
του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε
αυτόν.

• Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε
άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά
και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου



Επικοινωνία και Συνεργασία 
Γονέων/Κηδεμόνων με το Σχολείο

• Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να
συνεργάζονται στενά με το Σχολείο,
προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή
και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική
βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές
συναντήσεις που οργανώνονται από το
Σχολείο



Σχολικό Συμβούλιο

• Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό 
Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των 
μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση 
του Συμβουλίου τους.

• Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας 
διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και 
του σχολικού περιβάλλοντος.



Η σημασία της σύμπραξης όλων

• Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό 
και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη 
σύμπραξη όλων − μαθητών/ριών, 
εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, ΣχολικήςΕπιτροπής, 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης−,για να επιτύχει στην 
αποστολή του.



Σαν επίλογος

• Αγαπητοί γονείς, προσβλέπουμε στην ενεργό
συμμετοχή σας στο έργο της
διαπαιδαγώγησης και της προετοιμασίας των
μαθητών για την ομαλή ένταξή τους σε μια
ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία,
επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του
σχολείου και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις
και εποικοδομητικό διάλογο.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Με τη Διεύθυνση του Σχολείου καθημερινά 
για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει 
(τηλέφωνο: 27210 73271 & 27210 (&fax), 
email: mail@gym-kardam.mes.sch.gr).

mailto:mail@gym-kardam.mes.sch.gr


Σας ευχαριστούμε

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Διευθυντής

Θωμάς Δ. Παλάντζας 


