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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022-2023 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το σχολείο αρχίζει την καθημερινή λειτουργία του στις 8:10 π.μ. με την πρωινή συγκέντρωση 

και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου. Στην πρωινή συγκέντρωση γίνονται από τη 

Διεύθυνση όλες οι προγραμματισμένες ενημερώσεις για θέματα της σχολικής ζωής. Όλοι/ες οι 

μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο. Σε περίπτωση 

καθυστερημένης προσέλευσης, ο/η μαθητής/τρια οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση για τον 

λόγο καθυστέρησής του/της. 

Η τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων είναι καθοριστικής σημασίας 

για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη μετά τη λήξη του 

διαλείμματος είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων των μαθητών/τριών. Κατά τη διάρκεια των 

διδακτικών ωρών του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου όλοι/ες οι μαθητές/τριες είναι 

υποχρεωμένοι/ες να παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Μετά την είσοδο 

του/της εκπαιδευτικού δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή, εκτός αν διαθέτει 

αιτιολογημένη άδεια από τον εκπαιδευτικό ή τη Διεύθυνση του σχολείου. Οι θέσεις των 

μαθητών/τριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον/την 

υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος. Τέλος, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας δεν 

επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού ή ροφημάτων.  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι αίθουσες αδειάζουν και ανοίγουν τα παράθυρα, ώστε 

να αερίζεται καλά ο χώρος και να προστατεύονται τα προσωπικά αντικείμενα κάθε 

μαθητή/τριας. Παρόλα αυτά, το σχολείο δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων 

ή αντικειμένων αξίας, που οι μαθητές πιθανόν φέρουν μαζί τους. Κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη θέση τους σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εφημεριών του σχολείου και εποπτεύουν τον χώρο ευθύνης τους. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητών/τριών από το σχολείο χωρίς άδεια από τη 

Διεύθυνση ούτε την είσοδο και παραμονή σε αυτό οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική 

κοινότητα.  
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Κανένας μαθητής/τρια δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο κατά τη διάρκεια του 

σχολικού προγράμματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι υγείας) 

η Διεύθυνση ενημερώνει τον γονέα/κηδεμόνα, που έχει και την ευθύνη να παραλάβει τον/την 

μαθητή/τρια από τον χώρο του σχολείου.  

ΦΟΙΤΗΣΗ 

Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των 

μαθημάτων να γίνεται ανελλιπώς. Το σύνολο των απουσιών των μαθητών/τριών καθορίζεται 

σύμφωνα με την 79942/ΓΔ4/21-5-19, στο ΦΕΚ 2005/Β/2019 Υ.Α. και είναι 114 καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους. Δικαιολογούνται μόνο απουσίες για ειδικούς λόγους βάσει 

σχετικών εγκυκλίων. 

Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής να συμμετέχει στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του, 

σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 στο ΦΕΚ 2015/Β/2019 

όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 106646/ΓΔ4/02-09-2022 ΥΑ στο ΦΕΚ 4644/Β/2022. 

Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, 

άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής  από το μάθημα των 

Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διευθύντρια του σχολείου εντός 

αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη 

ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.  Η απαλλαγή παρέχεται  

σύμφωνα την με το άρθρο 25 παράγραφος 3 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 στο ΦΕΚ 

2015/Β/2019 όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 106646/ΓΔ4/02-09-2022 ΥΑ στο ΦΕΚ 

4644/Β/2022. 

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απαλλάσσεται από μάθημα, παρακολουθεί μάθημα άλλου 

τμήματος, που ορίζεται από το σχολείο, και δεν επιτρέπεται να περιφέρεται εντός ή εκτός της 

σχολικής μονάδας ή να απουσιάζει αδικαιολόγητα.  

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ενός καθαρού και ευχάριστου 

σχολικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά οι μαθητές: 
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 φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας στον σχολικό χώρο (αίθουσες, τουαλέτες, 

γυμναστήριο, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αυλή), 

 σέβονται τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου, 

 δε γράφουν στα θρανία, τα καθίσματα και τους τοίχους, 

 σέβονται τον χώρο της βιβλιοθήκης: δε θορυβούν, επιστρέφουν εγκαίρως τα βιβλία που 

δανείζονται και δεν τα καταστρέφουν, 

 σέβονται την ιδιοκτησία των συμμαθητών/τριών τους∙ εφόσον βρουν αντικείμενα που δεν 

τους ανήκουν, τα παραδίδουν αμέσως στη Διεύθυνση του σχολείου. 

Σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι οι μαθητές/τριες οφείλουν να αποκαθιστούν τις όποιες ζημιές 

προκαλέσουν με επιβάρυνση του γονέα/κηδεμόνα. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους/τις συμμαθητές/τριες, 

τους/τις εκπαιδευτικούς τους και το λοιπό προσωπικό του σχολείου, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του. Επίσης, έχουν χρέος να σέβονται το δικαίωμα των 

συμμαθητών/τριών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών/τριών για διδασκαλία, 

να δέχονται τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και να παρακολουθούν το μάθημα, χωρίς να 

δίνουν αφορμή για παρατηρήσεις που αφορούν στη συμπεριφορά τους. 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία 

και τη σωματική ακεραιότητα των συμμαθητών/τριών τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι 

απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και αλληλεγγύη, στοιχείο κυρίαρχο της 

καθημερινής ζωής στο σχολείο. Σε περίπτωση διαφωνίας θα πρέπει να λύνουν τις διαφορές 

τους με διάλογο. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από 

άτομα ή ομάδες, οι λεκτικές επιθέσεις, οι ύβρεις, οι οποιασδήποτε μορφής βιαιοπραγίες και 

γενικότερα συμπεριφορές απειλητικές, που μειώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα ή 

περιθωριοποιούν και στιγματίζουν είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση στη σχολική ζωή. 

Αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές ανάλογες με τη 

σοβαρότητα του παραπτώματος. 
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Μαθητές/τριες που εντοπίζουν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου 

οφείλουν να τα αναφέρουν στη Διεύθυνση και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση ενόχλησης καλό είναι να μη διστάζουν να αναφέρουν το πρόβλημα 

που τους/τις απασχολεί. Μπορούν να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον/στην 

υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος και, εφόσον εκείνος/η το κρίνει σκόπιμο, 

απευθύνονται μαζί στις Συμβούλους Σχολικής Ζωής ή στη Διεύθυνση του σχολείου.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια προβεί σε μη αποδεκτή συμπεριφορά σε σχέση με τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, 

σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 

Στόχος του παιδαγωγικού ελέγχου είναι να συνειδητοποιήσει ότι κάθε πράξη έχει συνέπειες 

και να μάθει να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του/της. 

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της 

επιβληθεί από τον/την εκπαιδευτικό: 

 προφορική παρατήρηση 

 επίπληξη 

 ωριαία απομάκρυνση από την αίθουσα διδασκαλίας με απουσία, οπότε απασχολείται 

με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου. 

Ο/Η εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια παρουσιάστηκε στη Διεύθυνση και 

καταγράφει την πράξη στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης 

Λειτουργίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων 

ωριαίων απομακρύνσεων και μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α 

εκπαιδευτικό ή πέντε συνολικά από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος, το Συμβούλιο του 

Τμήματος ασκεί τον παιδαγωγικό έλεγχο και εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς για 

την περίπτωση (άρθρο 31 παρ. 6 της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/2019 Υ.Α. στο ΦΕΚ 2005/31-5-2019). 

Σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος είναι δυνατόν να επιβληθεί είτε ημερήσια αποβολή 

από τη Διεύθυνση του σχολείου είτε αποβολή μίας ή δύο ημερών από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων. Την ημέρα της αποβολής ο μαθητής/μαθήτρια οφείλει να παρουσιασθεί στο 

σχολείο και να απασχοληθεί από τη Διεύθυνση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 
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ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Επισημαίνεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου σύμφωνα 

με τα άρθρα 16 και 17 του νόμου 4633/2019 ΦΕΚ161/Α/16-10-2019, καθώς και την με αρ. 

πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019 εγκύκλιο για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. 

Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και 

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και 

ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός, που τους διατίθεται από το σχολείο, 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μόνο υπό την 

εποπτεία/επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού (Υ.Α. 103373/Δ1/22-06-18). Σε περίπτωση που 

υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας των μαθητών με την οικογένειά τους, δίνεται η δυνατότητα, 

κατόπιν άδειας, χρήσης του τηλεφώνου του σχολείου. 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το σχολείο αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ποικίλες δράσεις και 

εκδηλώσεις (εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

σχολικές γιορτές, δράσεις ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό, τη βία και τον ρατσισμό, 

ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.ά.). Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

συμμετέχουν ενεργά στις παραπάνω δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία κλίματος 

συνεργατικότητας στη σχολική μονάδα και στη διαμόρφωση ενός ζωντανού σχολείου, που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών και συνδέεται ενεργά με την κοινωνία. 

Στους μαθητές/τριες που αρίστευσαν  αποδίδεται «Αριστείο Προόδου» σε μια προσπάθεια 

επιβράβευσης της συνολικής επίδοσής τους.  Επιπλέον, απονέμεται ο «Έπαινος Προσωπικής 

Βελτίωσης» σε μαθητές που έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους μετά 

από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των 

αποτελεσμάτων στο τέλος του διδακτικού έτους. Τέλος, στους/στις μαθητές/τριες που 

διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις 

που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται «Ειδικός Έπαινος». 
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Τα εκλεγμένα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων οφείλουν να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και 

πνεύμα συνεργασίας, αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς μετέχουν στην ανάπτυξη θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία σχολείου – γονέων αποδεικνύεται ως 

ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

των παιδιών. Η ουσιαστική επικοινωνία και η θετική στάση των γονέων προς το σχολείο 

συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος και ενισχύουν την 

εμπιστοσύνη του/της μαθητή/τριας προς το σχολείο. 

Οι γονείς/κηδεμόνες επικοινωνούν με τη Διεύθυνση και τους/τις εκπαιδευτικούς, 

παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση των 

παιδιών τους. Ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για θέματα υγείας των μαθητών/τριών ή 

για θέματα σχετικά με την οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή τους, τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά τους. 

Στο ιστολόγιο (blog) του σχολείου αναρτάται το ωράριο επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων 

με τους εκπαιδευτικούς. Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση μπορεί να γίνεται καθημερινά στις 

ώρες λειτουργίας του σχολείου. 

Ο γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας, που απουσιάζει από το σχολείο, γνωστοποιεί άμεσα 

στο σχολείο τους λόγους απουσίας του/της. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε 

τμήματος ενημερώνει σε τακτά διαστήματα τους κηδεμόνες για το σύνολο των απουσιών των 

μαθητών του τμήματός του. 

Οι γονείς/κηδεμόνες συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων του Σχολείου, ο οποίος 

βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Ένας 

εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, συμμετέχει 

μαζί με τη Διευθύντρια, τρεις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, δύο εκπροσώπους του 

οικείου δήμου και έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας στο Σχολικό Συμβούλιο, έργο 

του οποίου είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο μέσο 

(άρθρο 107 του νόμου 4823/2021, ΦΕΚ136/Α/03-08-2021). 

 



Σελίδα 7 από 7 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (σεισμός, φυσικά φαινόμενα) κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του σχολείου έχει συνταχθεί Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών, βάσει του οποίου 

γίνεται η διαχείριση σεισμικού κινδύνου και λοιπών κινδύνων. Κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κανένα 

παιδί δεν αποχωρεί μόνο του από το σχολείο, αλλά παραδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες του. 

Για τις καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων φυσικών φαινομένων όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες, που εκδίδουν 

οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες.  

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο από κοινού συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου -από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου, όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα μέλη του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού 

συμβουλίου του Σχολείου και τον εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας- βασίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του 

αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας με αμοιβαίο 

σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.  

Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα, τα οποία δεν προβλέπει ο παρών Κανονισμός, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 

σχολείου. 

Καβάσιλα 4 Οκτωβρίου 2022 

Η Διευθύντρια 

Αναστασία Χατζηαθανασιάδου 


