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ΓΥΜΝΑΣΙΟ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	

ΣΧ.	ΕΤΟΣ	2020-2021	

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ	

ΓΕΝΙΚΑ	

Σκοπός	του	Εσωτερικού	Κανονισμού	Λειτουργίας	του	σχολείου	είναι:	

-	η	θεμελίωση	ενός	πλαισίου	που	υποστηρίζει	το	εκπαιδευτικό	έργο	και	
την	απρόσκοπτη	συμμετοχή	όλων	στην	εκπαιδευτική	διαδικασία,		

-η	διαμόρφωσηκλίματος	που	στηρίζει	την	ολόπλευρη	ανάπτυξη	της	
προσωπικότητας	των	μαθητών/μαθητριών,		

-η	εξασφάλιση	της	σωματικής	ακεραιότητας	και	της	συναισθηματικής	
πληρότηταςόλων	των	μελών	της	σχολικής	κοινότητας,	

-η	κατοχύρωση	μέσα	στο	σχολείο	μιας	σχολικής	ζωής	με	ίσες	ευκαιρίες,	
που	βασίζεται	στην		προάσπιση	της	εθνικής	µας	ταυτότητας	µε	την	
ταυτόχρονη	καλλιέργεια	της	συνείδησης	του	ευρωπαίου	πολίτη.	

Όλα	τα	μέλη	της	σχολικής	κοινότητας	(καθηγητές,	μαθητές,	γονείς)	
οφείλουν	να	μεριμνούν	από	κοινού	για	την	επίτευξη	τόσο	των	γενικών	
όσο	και		των	ειδικών	στόχων	του	Σχολείου.	

	

	

	

	



	
Α.	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ	-	ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΣΤΟ	
ΣΧΟΛΕΙΟ	-	ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ	ΑΠΟ	ΑΥΤΟ.	

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ	
Η	έγκαιρη	προσέλευση	των	μαθητών/μαθητριών	στοσχολείο	καθώς	και	η	τακτική	και	ανελλιπής	
φοίτηση	αποτελούν	βασικά	στοιχεία	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας.	

Η	σχολική	μέρα	ξεκινάει	με	το	χτύπημα	του	πρώτου	κουδουνιού	(8.00	π.μ.)	και	πρέπει	όλοι	να	
παρευρίσκονται	στο	χώρο	συγκέντρωσης	του	σχολείου.	Για	αυτό	προσερχόμαστε	έγκαιρα	στο	
σχολείο,	δηλαδή	πριν	χτυπήσει	το	κουδούνι.	Οι	εφημερεύοντες	καθηγητές	προσέρχονται	
τουλάχιστον	πέντε	λεπτά	νωρίτερα	.	

Σε	περίπτωση	που	καθυστερήσουμε,	μπορούμε	να	μπούμε	στην	τάξη	μόνο	μετά	από	άδεια	του	
Διευθυντή	και	τη	σύμφωνη	γνώμη	του	διδάσκοντος.	Αν	αργήσουμε,	θα	πάρουμε	απουσία	και	θα	
παραμείνουμε	στο	χώρο	του	κτηρίου,	ήσυχα,	μέχρι	να	χτυπήσει	το	κουδούνι.	Ενημερώνουμε	το	
Διευθυντή	σχετικά	με	το	λόγο	της	αργοπορίας	μας.	

Στην	πρωινή	συγκέντρωση	παρατασσόμαστε	κατά	τμήμα	και	παραμένουμε	ήσυχοι	σε	όλη	τη	
διάρκεια	αυτής.	Συμμετέχουμε	στην	πρωινή	προσευχή	με	τη	δέουσα	προσοχή	και	το	σεβασμό	
προς	τον		σκοπό	της.	

		Όταν	ένας	μαθητής	έχει	σοβαρό	λόγο	απουσίας,	οι	γονείς	ή	οι	κηδεμόνες	ενημερώνουν	το	
σχολείο	το	αργότερο		μέχρι	τις	9	π.μ	

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ	
Στο	τέλος	κάθε	διδακτικής	ώρας	εξέρχονται	όλοι	οι	μαθητές	στους	κοινόχρηστους	χώρους	και	στο	
προαύλιο	με	ευθύνη	των	διδασκόντων	καθηγητών	και	οι	αίθουσες	διδασκαλίας	κλειδώνονται	
πάλι	με	ευθύνη	των	διδασκόντων	καθηγητών.	

Τα	κλειδιά	των	αιθουσών	διδασκαλίας	τα	κρατούν	μόνο	οι	καθηγητές.	Οι	μαθητές	μπορούν	να	
παίρνουν	τα	κλειδιά	αυτά	μόνο	για	σοβαρό	λόγο	και	κατόπιν	άδειας	του	εφημερεύοντος	
καθηγητή	ή	του	Διευθυντή.	

Πριν	την	έναρξη	των	μαθημάτων	και	κατά	τη	διάρκεια	των	διαλειμμάτων	όλοι	οι	μαθητές	
οφείλουν	να	κινούνται	στους	κοινόχρηστους	χώρους	του	ισογείου	και	στο	προαύλιο.	Κατά	τις	
ίδιες	ώρες	οι	μαθητές	οφείλουν	να	αποφεύγουν	να	κινούνται	στον	όροφο	και	απαγορεύεται	να	
μπαίνουν,	χωρίς	άδεια,	στα	γραφεία	του	Διευθυντή,	των	καθηγητών	καθώς	και	στο	κυλικείο.	

Κατά	τη	διάρκεια	των	διαλειμμάτων	οι	μαθητές	δεν	φεύγουν	από	το	σχολείο.	Η	αυλόπορτα	του	
Σχολείου	παραμένει	κλειστή	μέχρι	το	τέλος	των	μαθημάτων.	Η	αυλόπορτα	ανοίγει	μόνο	όταν	
υπάρχει	ανάγκη	(π.χ.	αποχώρηση	μαθητή/τριας	για	λόγους	υγείας).	Όταν	εξέρχεται	κάποιος	
καθηγητής	οφείλει	να	κλείνει	την	πόρτα	και	να	μην	επιτρέπει	σε	κανέναν	μαθητή	να	εξέρχεται.	

	



	

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ	
Οι	μαθητές/μαθήτριες	δεν	επιτρέπεται	να	αποχωρήσουν/φύγουν	από	το	Σχολείο	πριν	από	τη	
λήξη	των	μαθημάτων,	χωρίς	άδεια.	Μπορούν	να	αποχωρήσουν	με	άδεια	του	Διευθυντή	μόνον	
εφόσον		θα	έχει	ειδοποιηθεί	σχετικώς	ένας	από	τους	δύο	γονείς	ή	τους	κηδεμόνες	του	μαθητή.	
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.	

	

	

Β.	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ	ΜΑΘΗΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ	

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ	
Οι	μαθητές/τριες	οφείλουν	να	ακολουθούν	τους	κανόνες	που	διέπουν	τη	σχολική	ζωή.	

Ενδεικτική	αναφορά	κάποιων	σοβαρών	παραπτωμάτων	είναι:	

	-	η	αυθαίρετη	απουσία	από	το	μάθημα,	χωρίς	την	άδεια	της	Διεύθυνσης		

-	η	ηθελημένη	φθορά	ή	ζημιά	επί	των	αντικειμένων	και	των	χώρων	του	Σχολείου	

	-η	φθορά	ή	η	οικειοποίηση	αντικειμένων	που	ανήκουν	σε	άλλο	παιδί		

-	η	φωτογράφιση,	μαγνητοφώνηση	και	βιντεοσκόπηση	οποιουδήποτε	προσώπου	μέσα	στον	χώρο	
του	Σχολείου,	χωρίς	προηγούμενη	άδεια	από	καθηγητή/τρια	ή	τη	Διεύθυνση		

-	η	ανάρμοστη	και	επιθετική	συμπεριφορά	προς	άλλο	παιδί:	άσκηση	σωματικής,	λεκτικής	
(κοροϊδία,	προσβολές	κτλ.)	και	έμμεσης	βίας	(διάδοση	ψευδών	φημών,	αποκλεισμό	από	
ομαδικές	δραστηριότητες,	απομόνωση	κτλ.)		

-	η	αναιδής	και	προσβλητική	συμπεριφορά	προς	καθηγητή/τρια	και	προς	μέλος	του	προσωπικού	
του	Σχολείου.		

Οι	μαθητές/τριες	στο	Γυμνάσιο	προτρέπονται	συνήθως	από	το	Γραφείο	να	ενημερώνουν	πρώτα	
οι	ίδιοι/ες	τους	γονείς	τους	για	τυχόν	ανάρμοστη	συμπεριφορά	τους	στο	Σχολείο.	Στη	συνέχεια,	
ακολουθεί	η	ενημέρωση	των	γονέων	από	τη	Διεύθυνση.		

Ως	ποινή	μπορεί	να	επιβληθεί	η	αποβολή	(μίας	ή	δύο	ημερών)	από	τα	μαθήματα.	Οι	
μαθητές/τριες	που	αποβάλλονται	παραμένουν	τις	ημέρες	της	αποβολής	στο	Σχολείο	και	τους	
ανατίθεται	εργασία	από	τη	Διεύθυνση.	

Η	συμπεριφορά	των	μαθητών/τριών,	που	εκδηλώνεται	με	οποιονδήποτε	τρόπο,	με	πράξεις	ή	
παραλείψεις,	συνιστά	τη	διαγωγή	τους	(ΦΕΚ	Β΄	2005/31.05.2019,	άρθρο	32).	Ο	χαρακτηρισμός	



ετήσιας	διαγωγής,	γίνεται	κατά	τη	λήξη	του	διδακτικού	έτους	από	τον	Σύλλογο	Διδασκόντων	του	
Γυμνασίου.	Η	διαγωγή	μπορεί	να	χαρακτηρισθεί	ως	«εξαιρετική»,	«καλή»	ή	«μεμπτή».	

ΕΜΦΑΝΙΣΗ	
Η	εμφάνισή	μας	οφείλει	να	χαρακτηρίζεται	από	απλότητα	και	ευπρέπεια.		

Η	υπερβολή	,	πρόκληση	και	επίδειξη	ΔΕΝ	αποτελούν		στοιχείο		της	μαθητικής	
	ιδιότητας.	

																																																											ΣΧΟΛΙΚΑ	ΒΙΒΛΙΑ	
Τα	σχολικά	βιβλία	οι	μαθητές/τριες		οφείλουν	να	τα	διατηρούν	σε	καλή	κατάσταση	και	όσα	δεν	
χρειάζονται	να	τα		επιστρέφουν	στο	τέλος	της	χρόνιας	για	επαναχρησιμοποίηση	ή	ανακύκλωση	.	

ΚΙΝΗΤΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	

Όσον	αφορά	στη	χρήση	κινητών	τηλεφώνων	και	ηλεκτρονικών	συσκευών,	οι	μαθητές/τριες	να	
γνωρίζουν	ότι:		

Όπως	ορίζεται	από	την	εγκύκλιο	του	ΥΠΠΕΘ	με	Αρ.	Πρωτοκόλλου:	Φ.	25/103373/Δ1/	22-6-	2018:	
1.	Οι	μαθητές	δεν	επιτρέπεται	να	έχουν	στην	κατοχή	τους	κινητά	τηλέφωνα	εντός	του	σχολικού	
χώρου.	

	2.	Οι	μαθητές	δεν	επιτρέπεται	να	έχουν	στην	κατοχή	τους	εκτός	από	κινητά	τηλέφωνα	και	
οποιαδήποτε	άλλη	ηλεκτρονική	συσκευή	ή	παιχνίδι	που	διαθέτει	σύστημα	επεξεργασίας	εικόνας	
και	ήχου	εντός	του	σχολικού	χώρου.	(ΥΑ	132328/Γ2/07.12.2006,	εγκύκλιοι	ΥΠΑΙΘ	
100553/Γ2/04.09.2012	και	Φ.25/103373/	Δ1/	22.06.2019).		

Ο	ανάλογος	εξοπλισμός	που	τους	διαθέτει	το	σχολείο	στο	οποίο	φοιτούν,	χρησιμοποιείται	κατά	
τη	διάρκεια	της	διδακτικής	πράξης	και	της	εκπαιδευτικής	διαδικασίας	γενικότερα	και	μόνο	υπό	
την	εποπτεία/επίβλεψη	του	εκπαιδευτικού.	

Αν	διαπιστωθεί	κατοχή	των	παραπάνω	μέσων	εντός	της	τάξης	κατά	τη	διάρκεια	των	διδακτικών	
ωρών,	ο/η	καθηγητής/τρια	απομακρύνει	τον/την	μαθητή/τρια	από	την	αίθουσα	και	τον/την	
παραπέμπει	στο	Γραφείο	του	Γυμνασίου.		

Αν	υπάρξουν	δύο	παραπομπές	μαθητή/τριας	για	τον	λόγο	αυτό	εντός	του	σχολικού	έτους,	
επιβάλλεται	ποινή	μίας	(1)	ημέρας	αποβολή.	

	Αν	διαπιστωθεί	κατοχή	κινητού	τηλεφώνου	ή	ηλεκτρονικής	συσκευής	σε	άλλους	σχολικούς	
χώρους	(προαύλιο,	διαδρόμους,	τουαλέτες,	Βιβλιοθήκη)	ο	καθηγητής/τρια	παίρνει	τη	συσκευή	
και	την	παραδίδει	στο	Γραφείο	του	Γυμνασίου.	Το	περιστατικό	καταγράφεται	και	η	συσκευή	
κατάσχεται	και	επιστρέφεται	στον	μαθητή	με	τη	λήξη	του	σχολικού	ωραρίου.	

	Ωστόσο,	σε	περιπτώσεις	επανειλημμένης	παράβασης	του	συγκεκριμένου	κανόνα,	προβλέπεται	
ενημέρωση	των	γονέων,	οι	οποίοι	καλούνται	στο	Σχολείο,	προκειμένου	να	παραλάβουν	από	το	
Γραφείο	της	Διεύθυνσης	τις	συσκευές	που	κατασχέθηκαν.	

	



	

	

ΣΤΗΝ	ΤΑΞΗ	

Απαιτείται	έγκαιρη	προσέλευση	των	μαθητών	στις	τάξεις,	είτε	μετά	την	αποχώρηση	από	το	χώρο	
της	πρωινής	συγκέντρωσης	είτε	αμέσως	μετά	το	χτύπημα	του	κουδουνιού	στα	διαλείμματα.	
Αδικαιολόγητη	καθυστέρηση	έχει	ως	συνέπεια	την	επίπληξη	ή	την	επιβολή	ποινής.		

Οι	μαθητές	οφείλουν	να	μην	θορυβούν,	σπρώχνονται,	περιφέρονται,	δημιουργώντας	πολλές	
φορές	εκνευρισμό	και	αποδιοργάνωση.	

Οι	μαθητές	δεν	επιτρέπεται	να	περιμένουν	τον	Καθηγητή	στον	διάδρομο,	πριν	την	έναρξη	του	
μαθήματος.	Οφείλουν	να	περιμένουν	καθήμενοι	στα	θρανία	τους.		

Οι	μαθητές	παρακολουθούν	με	προσοχή	την	ώρα	του	μαθήματος.		

Συμμετέχουν	στις	δραστηριότητες	της	τάξης	και	ακολουθούν	της	οδηγίες	του	καθηγητή.	

	Δεν	ενοχλούν	τους	συμμαθητές	τους	και	συνεργάζονται	αρμονικά,	ώστε	να	μοιράζονται	ιδέες	και	
γνώμες,	με	σεβασμό	και	ανοχή	στη	διαφορετική	άποψη.	

	Για	να	μιλήσει	κάποιος	μαθητής	στην	τάξη,	σηκώνει	το	χέρι	και	περιμένει	να	του	δοθεί	ο	λόγος.	

	Η	αυθάδεια	και	η	αγένεια	θεωρούνται	αρνητική,	προκλητική	και	προσβλητική	συμπεριφορά.	

	

ΠΟΔΗΛΑΤΑ	

Δεν	επιτρέπεται	η	χρήση	ποδηλάτων	με	οποιονδήποτε	τρόπο	σε	όλους	τους	χώρους	του	σχολικού	
κτηρίου	και	του	προαυλίου,	για	λόγους	ασφαλείας.		

Οι	μαθητές	που	προσέρχονται	με	ποδήλατο,	οφείλουν	να	είναι	εφοδιασμένοι	με	ειδική	
κλειδαριά,	ώστε	να	το	κλειδώνουν	στις	προβλεπόμενες	θέσεις	αμέσως	μόλις	φτάσουν	στο	
Σχολείο.		

Οι	μαθητές	δικαιούνται	να	ξεκλειδώσουν	το	ποδήλατό	τους	μόνο	κατά	την	ώρα	αποχώρησής	τους	
από	το	Σχολείο.	

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	

Σε	κάθε	τάξη-τμήμα	ορίζονται	ανά	εβδομάδα	δύο	μαθητές	ως	επιμελητές	με	ευθύνη	του	
συμβούλου	καθηγητή	και	του	μαθητικού	συμβουλίου	της	τάξης.	

Τα	καθήκοντα	των	επιμελητών	είναι:		

α)	άνοιγμα	των	παραθύρων	στην	αρχή	κάθε	διαλείμματος	και	κλείσιμο	των	παραθύρων	στην	
αρχή	κάθε	διδακτικής	ώρας	και	στο	τέλος	των	μαθημάτων,	



	β)	εφόσον	αυτό	είναι	απαραίτητο,	άναμμα	του	φωτισμού	της	αίθουσας	διδασκαλίας	στην	αρχή	
κάθε	διδακτικής	ώρας	και	σβήσιμό	του	στο	τέλος	της,	

	γ)	μέριμνα	για	τη	διατήρηση	της	καθαριότητας	στην	τάξη...	

Γ.	ΠΡΟΛΗΨΗ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ	
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ	ΒΙΑΣ	ΚΑΙ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ	
Κάθε	μαθητής		

-Έχει		το	δικαίωμα	να		μη	ζει	με	φόβο	και	δεν	έχει	το	δικαίωμα	να	φοβίζει	τους	
		άλλους.	Αν	εκφοβίζεται	ή	νοιώθει	ότι	απειλείται	μιλάει	στο	διευθυντή	ή	στο	
		σύμβουλο	σχολικής	ζωής.	

	-	Έχει	το	δικαίωμα	να	προστατεύει	την	ιδιωτική	του	ζωή	και	την	υποχρέωση	να	
	μην	παρεμβαίνει	στη	ζωή	των	άλλων.	

-Έχει	το	δικαίωμα	να	εκφράζει	τα	συναισθήματά	του,	χωρίς	να	προσβάλλει	τους	
	άλλους.	

-Έχει	το	δικαίωμα	να	λέει	¨ΟΧΙ¨	σε	προσωπικά	ζητήματα	που	αφορούν	την	ιδιωτική	του	ζωή.	
χωρίς	να	αισθάνεται	άσχημα	για	την	άρνησή	του	αυτή.		
	
-Δεν	έχει	το	δικαίωμα	να	αναγκάζει	άλλους	να	κάνουν	πράγματα	που	δε	θέλουν.	
	

Δ.	ΣΧΟΛΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	–		
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	
Οφείλουμε	να	συμμετέχουμε	και	να	παρακολουθούμε	τις	εκδηλώσεις	του	σχολείου,	
επιδεικνύοντας	τον	ανάλογο	σεβασμό.	
Κατά	τη	διάρκεια	διδακτικών	επισκέψεων	και	σχολικών	εκδρομών,	που	συνδυάζουν	τη	μάθηση	
και	ενημέρωση	με	τη	διασκέδαση,	είμαστε	υποχρεωμένοι	να	ακολουθούμε	το	γενικό	πρόγραμμα	
και	τις	οδηγίες	των	συνοδών	καθηγητών.	

	

Ε.	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ	–	ΣΥΛΛΟΓΟΥ	
ΓΟΝΕΩΝ	–	ΤΟΠΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	



Είναι	απαραίτητη	η	επικοινωνία	του	Σχολείου	με	τους	Γονείς	των	μαθητών	και	με	τον	εκλεγμένο	
Σύλλογό	τους,	διότι	απαιτείται	η	υπεύθυνη	ενημέρωση		για	το	παιδαγωγικό	έργο	του	Σχολείου	
και	παράλληλα		η	εποικοδομητική	συνεργασία	όλων	των	μελών	της	σχολικής	κοινότητας.		
Συγκεκριμένα:	
Οι	Γονείς/Κηδεμόνες	εγγράφουν	τον	μαθητή	στο	Σχολείο,	επικοινωνούν	συχνά	με	τη	Διεύθυνση	
και	τους	Εκπαιδευτικούς	της	τάξης	και	ενημερώνουν	για	όλα	τα	ζητήματα	τα	οποία	σχετίζονται	με	
τον	μαθητή,	καθώς	δικαιούνται	να	έχουν	πλήρη	και	υπεύθυνη	ενημέρωση	για	το	παιδί	τους.	
Οι	Γονείς/Κηδεμόνες	παρακολουθούν	τη	φοίτηση,	το	ήθος	και	τη	σχολική	επίδοση	σε	
συναντήσεις	τους	με	τους	Διδάσκοντες.	Η	προσυνεννόηση	είναι	απαραίτητη,	καθώς	το	σχολείο	
είναι	μικρό	και	οι	περισσότεροι	καθηγητές	του	διδάσκουν	και	σε	άλλα	σχολεία.	

Υπάρχουν	επίσης	συναντήσεις	στο	τέλος	του	πρώτου	και	δευτέρου	τετραμήνου	με	την		παραλαβή	
των	ελέγχων	προόδου	των	μαθητών.	Επιπλέον,	υπάρχουν	και	έκτακτες		συναντήσεις		με	τη	
Διεύθυνση	και	τους	Καθηγητές	και	σε	άλλες	περιπτώσεις,	όταν	συντρέχει	λόγος.		
•				Οι	Γονείς/Κηδεμόνες	θα	πρέπει	να	απευθύνονται	αποκλειστικά	στον	υπεύθυνο	Καθηγητή	της	
τάξης,	για	να	ενημερωθούν	για	τις	απουσίες	του	παιδιού	τους.	
•				Οι	Γονείς/Κηδεμόνες	για	οποιοδήποτε	ζήτημα	προκύψει	στη	σχέση	του	παιδιού	τους	με	
κάποιον	Καθηγητή	θα	πρέπει	να	απευθύνονται	πρωτίστως	στον	αρμόδιο	Καθηγητή.	Σε	
περίπτωση	που	δεν	υπάρξει	κοινά	αποδεκτή	λύση	ή	συνεννόηση,	τότε	μόνο	πρέπει	να	
απευθυνθούν	στη	Διεύθυνση		του	Σχολείου.	
•					Οι	Γονείς/Κηδεμόνες	είναι	απαραίτητο	να	δώσουν	την	έγκρισή	τους	για	τη	συμμετοχή	του	
μαθητή	σε	ορισμένες	σχολικές	εκδηλώσεις,	όπως	ορίζεται	από	την	κείμενη	νομοθεσία.	
•				Ο	Σύλλογος	Γονέων	και	Κηδεμόνων,	επειδή	είναι	το	συλλογικό	όργανο	των	Γονέων	και	
Κηδεμόνων	των	μαθητών,	πρέπει	να	είναι	σε	επικοινωνία	με	τη	Διεύθυνση		και	με	το		Σύλλογο	
των	Διδασκόντων	για	την	προαγωγή	του	σχολικού	έργου,	καθώς	και	για	την	υποστήριξη	των	
διάφορων	ενδοσχολικών	και	εξωσχολικών	εκδηλώσεων.	
•					Το	Σχολείο	συνεργάζεται	με	τη	Σχολική	Επιτροπή,	το	Σχολικό	Συμβούλιο	και	την	Τοπική	
Αυτοδιοίκηση	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	του.	Επίσης,	είναι	ανοικτό	στην	Κοινωνία	με	την	
επικοινωνία-συνεργασία		με	επιστημονικούς,	καλλιτεχνικούς	και	πολιτιστικούς	φορείς	για	την	
ολοκλήρωση	του	εκπαιδευτικού	του	έργου.			

ΣΤ.	ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΣΧΟΛΙΚΟΥ	ΧΩΡΟΥ	
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	

Όλα	τα	μέλη	της	σχολικής	κοινότητας	οφείλουν	να	διατηρούν	καθαρούς	όλους	τους	χώρους	του	
σχολικού	κτηρίου	και	του	προαυλίου,	φροντίζοντας	να	απορρίπτουν	τα	άχρηστα	αντικείμενα	
στους	υπάρχοντες	κάδους.	Όποιος	εντοπίσει	απορρίμματα	σε	οποιοδήποτε	σημείο	έξω	από	τους	
κάδους	οφείλει	να	ενημερώσει	σχετικώς	τον	εφημερεύοντα	καθηγητή	ή	τον	Διευθυντή.	Όποιος	
μαθητής	γίνει	αντιληπτός	να	ρυπαίνει	τους	χώρους	του	σχολείου	οφείλει	αμέσως	να	
συμμορφωθεί	με	τις	υποδείξεις	του	εφημερεύοντος	καθηγητή	και	οδηγείται	στον	Διευθυντή	για	
τις	απαραίτητες	συστάσεις.	Οι	επιμελητές	και	τα	μαθητικά	συμβούλια	των	τάξεων	έχουν	
ιδιαίτερη	ευθύνη	για	την	τήρηση	της	καθαριότητας	στις	αίθουσες	διδασκαλίας.	

	



	

	

	

ΦΘΟΡΕΣ	ΣΤΙΣ	ΥΠΟΔΟΜΕΣ	ΤΟΥ	ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Προσέχουμε	τη	συμπεριφορά	μας,	έτσι	ώστε	να	αποφεύγονται	ατυχήματα	και	ζημιές.	

Όλα	τα	μέλη	της	σχολικής	κοινότητας	θα	πρέπει	να	συμμετέχουν	στην	προστασία	του	κτιρίου	από	
φθορές	και	στην	διατήρηση	της	καθαριότητας	όλων	των	χώρων	του	σχολείου.		

Η	αναγραφή	συνθημάτων	σε	τοίχους,	πόρτες	και	θρανία	απαγορεύεται.	Κάθε	φθορά	που	
συμβαίνει	με	ευθύνη	μαθητή	αντιμετωπίζεται	και	αποκαθίσταται	από	τον	ίδιο	ή	τη	μαθητική	
κοινότητα	του	τμήματος	χωρίς	καθυστέρηση.	Αν	γίνει	φθορά	σε	κοινόχρηστους	χώρους,		το	
15μελές	συμβούλιο	δύναται	(σε	συνεννόηση	με	το	διευθυντή	και	τους	υπεύθυνους	καθηγητές)		
να	χρησιμοποιήσει	χρήματα	από	το	ταμείο	των	μαθητικών	συμβουλίων,	προκειμένου	να	προβεί	
σε	αποκατάσταση	των	ζημιών.		

	

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΣΤΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ		ΧΩΡΟ	
	
•				Δε	χρησιμοποιούμε	τους	εσωτερικούς	χώρους	του	σχολείου	ως	χώρους	παιχνιδιού.	Οι	
διάδρομοι	και	οι	σκάλες	δεν	αποτελούν	χώρους	για	τρέξιμο	ή	πάλη.	
•				Το	αθλητικό	παιχνίδι	στον	αύλειο	χώρο	του	σχολείου	επιτρέπεται	μόνο	μετά	από	άδεια	και	
εποπτεία	του	καθηγητή	φυσικής	αγωγής	ή	του	διευθυντή.	
•				Ο	χώρος	του	σχολείου	δεν	είναι	κατάλληλος	για	να	προσκαλούμε	φίλους	και	γνωστούς.	Αν	
εντοπίσουμε	κάποιον	εξωσχολικό,	οφείλουμε	να	ενημερώνουμε	τους	εφημερεύοντες	καθηγητές	
ή	το	γραφείο	της	Διεύθυνσης.	
•				Δε	φέρνουμε	μαζί	μας	επικίνδυνα	ή	μεγάλης	αξίας	αντικείμενα,	καθώς	επίσης	και	
μεγάλα		χρηματικά	ποσά.	Σε	περίπτωση	απώλειάς	τους,	υπεύθυνοι	είναι	οι	ίδιοι	οι	κάτοχοι.	

ΩΡΑΡΙΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Το	ωράριο	λειτουργίας	του	σχολείου	για	το	σχολικό	έτος	2020-2021	έχει	ως	εξής:	

Πρωϊνή	συγκέντρωση-Προσευχή:		08:00	

Ώρες Ωράριο Διάρκεια 
διδ. ώρας 

Διάλειµµα 

1η 08:00 - 08:45 45 λεπτά 05 λεπτά 

2η 08:50 - 09:35 45 λεπτά 15 λεπτά 

3η 09:50 - 10:30 40 λεπτά 10 λεπτά 

4η 10:40 - 11:25 45 λεπτά 10 λεπτά 

5η 11:35 - 12:15 40 λεπτά 10 λεπτά 

6η 12:25 - 13:05 40 λεπτά 05 λεπτά 

7η 13:10 - 13:45 35 λεπτά   



 

Αγαπητά	μας	παιδιά	

Η	ύπαρξη	κανόνων		μέσα	στο	σχολείο	κρίνεται	απαραίτητη,	γιατί	αποτελούν	
τους	κύριους	ρυθμιστικούς	παράγοντες,	που	καθορίζουν	την	ομαλή	λειτουργία	
του	και	θεμελιώνουν	σωστά	την	μαθητική	συμβίωση.	

	Γι’	αυτό	απαιτείται	η	πιστή	εφαρμογή	τους	από	όλους	μας.		

Το	μεγάλο	στοίχημα	που	πρέπει	να	κερδίσουμε	είναι	η	μετατροπή		της	
συμμόρφωσης	σε	συνειδητή	πράξη	.	

	Ο	σκοπός	του	σχολικού	μας	κανονισμού,	που	διατυπώθηκε	στην	αρχή,	να	
επιτευχθεί	όχι	μέσα	από	το	«απαγορεύεται…»	ή	από		διαδικασίες	
εξαναγκασμού,	αλλά	μέσα	από	τη	συνειδητή	αυτόβουλη	αποδοχή	των	κανόνων	
που	έχουν	συμφωνηθεί.	

	Γιατί	όπως	έγραψε	ο	Άγγλος	φυσιοδίφης	John	Ray,			

«Σε	χίλιες	λίβρες	νόμου	δεν	υπάρχει	ούτε	μια	ουγκιά		

αγάπης.»	
	

Για	το	κείμενο	συνεργάστηκαν	και	το	υπογράφουν	

Ο	διευθυντής	και	ο	σύλλογος	διδασκόντων	του	γυμνασίου	Προκοπίου	

	

Η	εκπρόσωπος	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	του	δήμου	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ	ΑΝΝΑΣ	στο	σχολικό	
συμβούλιο		

	

Το	προεδρείο	του	15-μελλούς	συμβουλίου	των	μαθητών	του	γυμνασίου	Προκοπίου	

	
Η	Πρόεδρος	του	διοικητικού	συμβουλίου	του	συλλόγου	Γονέων	&	Κηδεμόνων	του	γυμνασίου	Προκοπίου	
	
	
	
																																																																															Μάρτιος	2021	

																																																																																Ο	Διευθυντής	

																																																																										Καστριώτης	Γιώργος	


