
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Λυκείου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενικό Λύκειο Ερέτριας 



 
 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

∆.∆.Ε. Νοµού 
Ευβοίας 

 
 
 

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) 1256020  
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση)                 Ερέτρια 

 

Τηλ. 2229064200 Fax 2229064200 
    

e-mail lykeretr@sch.gr Ιστοσελίδα  https://blogs.sch.gr/lykeretr/ 

   

∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας                     Μπαϊρακτάρης  Γεώργιος  
 

   

Υποδιευθυντής          Ανδρουλάκης  Αντώνιος  
  

Πρόεδρος   Συλλόγου                               Κουρή Άρτεµις   

Γονέων/Κηδεµόνων   



Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας   
(άρθρο 37, Ν.4692/2020) 

 
1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας  
 

Το Σχολείο αποτελεί µια δηµοκρατικά οργανωµένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 
συνεργασία των µελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά µε αµοιβαίο σεβασµό και 
αποδοχή της προσωπικότητας κάθε µέλους της σχολικής κοινότητας. 
 

Ο Κανονισµός, περιλαµβάνει όρους και κανόνες, κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών, 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός 
εµπεδώνουν τη δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαµορφώνουν ένα 
παιδαγωγικό και διδακτικό κλίµα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, µεθοδική και 
αποτελεσµατική λειτουργία του.  

Μέσω των συµφωνηµένων όρων και κανόνων του Κανονισµού του Σχολείου επιδιώκεται: 
 

o Η εξασφάλιση της σωµατικής και συναισθηµατικής ασφάλειας όλων των µελών 
της σχολικής κοινότητας. 

o Η διαµόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις 
ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους. 

 
o Η θεµελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 

απρόσκοπτη συµµετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

o Η διαµόρφωση κλίµατος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του/της κάθε µαθητή/-τριας, αλλά και όλων των µελών της 
σχολικής κοινότητας. 

 
o Η δηµιουργία εύρυθµων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, 

µάθησης και εργασίας. 
 
 
1. Λειτουργία του Σχολείου    
Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του 
επόµενου έτους. 

 
Προσέλευση στο σχολείο 
      Ώρα έναρξης µαθηµάτων: 08.10  ,    Λήξη :  13.45 
  

Οι µαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων και µετά την 
πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι προσέρχονται µε 
καθυστέρηση, παραµένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία 
εκπαιδευτικού και εισέρχονται στην τάξη τους µετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
διδακτικής ώρας. 
  

Παραµονή στο σχολείο  
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.  

∆εν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα διδασκαλίας. 
 
Αποχώρηση από το σχολείο  

Οι µαθητές/-τριες σε καµία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των 
µαθηµάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενηµερώνεται ο γονέας/κηδεµόνας για να προσέλθει στο 
Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του, συµπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 
 

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεµόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν 
τη λήξη των µαθηµάτων, χρειάζεται να ενηµερώσει τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου. 

 
Απουσίες µαθητών  

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών/-τριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεµόνες τους. Οι γονείς/κηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώνουν το Σχολείο για 
την απουσία των παιδιών τους. 

 
∆ιαδικασίες ενηµέρωσης µαθητών, γονέων και κηδεµόνων  

Η ενηµέρωση µαθητών, γονέων και κηδεµόνων γίνεται µέσω των ακόλουθων τρόπων:  
� Ιστοσελίδα  του Σχολείου. 
 
� Ενηµερωτικών σηµειωµάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών 
εκδροµών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαµάτων κ.λπ.  
� Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 
� Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραµµατισµένες, από τον Σύλλογο 
∆ιδασκόντων/ουσών, ηµέρες και ώρες. 

 
� Με την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, Email και SMS.  

 
 
3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  
 
Σχολικοί χώροι  

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό 
περιβάλλον, κατάλληλο για µάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι µαθητές: 
 

• Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό 
περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.  

• ∆εν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιµοποιούν τα 
καλάθια απορριµµάτων. 

• ∆ιατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.   
Επισηµαίνεται ότι, µαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για 

τη συµπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεµόνα του. 
 
 

 



∆ιάλειµµα  
Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος οι µαθητές/-τριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο 

χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόµους 
και να µειώνεται η πιθανότητα ατυχηµάτων. 

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/- α, 
αφού κλειδώσει την αίθουσα. 
 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων/ουσών οι πλέον 
κατάλληλοι χώροι για την παραµονή των µαθητών/-τριών. 
 
 
Οι εκπαιδευτικοί  

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαµβάνεται 
η εκπαίδευση −διδασκαλία, µάθηση και διαπαιδαγώγηση των µαθητών. Η πρόοδος, η 
οικονοµική ανάπτυξη, ο πολιτισµός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 
από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συµβολή και την προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να 
εναρµονίζονται µε τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

 
 

• ∆ιασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των µαθητών εντός του σχολείου, καθώς και 
κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδροµές.  

• Αντιµετωπίζουν τους µαθητές µε ευγένεια, κατανόηση και σεβασµό προς την 
προσωπικότητα τους.  

• Συµβάλουν στην διαµόρφωση ενός σχολικού κλίµατος που δηµιουργεί στους µαθητές 
αισθήµατα ασφάλειας, εµπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς 
για βοήθεια όταν αντιµετωπίζουν τυχόν πρόβληµα. 

• Αντιµετωπίζουν τους µαθητές µε δηµοκρατικό πνεύµα, ισότιµα και δίκαια και να µην 
κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισµένων µαθητών.  

• Καλλιεργούν και εµπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως µε το παράδειγµά τους, δηµοκρατική 
συµπεριφορά.  

• ∆ιδάσκουν στους µαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα σύµφωνα µε το ισχύον 
πρόγραµµα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους µαθητές σύµφωνα µε 
τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µε την καθοδήγηση 
των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης  

• Προετοιµάζουν το µάθηµα της ηµέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των µαθητών και 
να εφαρµόζουν σύγχρονες και κατάλληλες µεθόδους διδασκαλίας, µε βάση τις ανάγκες 
των µαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειµένων.  

• Αξιολογούν αντικειµενικά την πρόοδο και την επίδοση των µαθητών και ενηµερώνουν 
σχετικά τους γονείς ή κηδεµόνες καθώς και τους ίδιους τους µαθητές.  

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των µαθητών τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την πρόοδο και τη συµπεριφορά των µαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες 
παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιµετωπισθούν πιθανά προβλήµατα.  

• Ενθαρρύνουν τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέµατα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις 
αρχές και το πνεύµα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

• Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των 
µαθηµάτων.  

• Συνεργάζονται µε τον/τη ∆ιευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρµόδιους ΣΕΕ για την 
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς, σεβόµενοι 
την προσωπικότητα και τα δικαιώµατα των µαθητών.  



• Συµβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το 
Σχολείο.  

• Ανανεώνουν και εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά µε τα διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα και τις επιστήµες της αγωγής τόσο µέσω των διάφορων µορφών 
επιµόρφωσης και επιστηµονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσµικά 
από το σύστηµα της οργανωµένης εκπαίδευσης, όσο και µε την αυτοεπιµόρφωση.  

• Μεριµνούν για τη δηµιουργία κλίµατος αρµονικής συνεργασίας, συνεχούς και 
αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών και τους 
ενηµερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.  

• Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας µεταβάλλονται µε 
γρήγορους ρυθµούς. Για να µπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους 
ρυθµούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις µε διαρκή και έγκυρη 
επιµόρφωση. 

 
Οι µαθητές/µαθήτριες  

Η συµπεριφορά των µαθητών πρέπει να διέπεται από δηµοκρατικό ήθος, σεβασµό στο 
εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συµµαθητές τους, στη σχολική 
περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, 
σωµατικής, ψυχολογικής ή άλλης µορφής. Οι µαθητές θα πρέπει να:  

• Αποδίδουν σεβασµό, µε τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε µέλος της σχολικής 
κοινότητας.  
• Αποδέχονται πως κάθε µάθηµα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν 
στο καθένα την απαιτούµενη προσοχή. 
• Η εµφάνιση των µαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει 
να αποφεύγονται φαινόµενα επίδειξης· οι υπερβολές δεν συνάδουν µε τη µαθητική 
ιδιότητα. 
• Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/-τριες και στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου και ζητούν 
τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβληµα που τους απασχολεί και τους δηµιουργεί εµπόδιο στην 
ήρεµη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους. 
 
• Όταν υπάρχει ανάγκη, µπορούν να επικοινωνούν µε τους γονείς τους, µέσω των 
τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια. 
 
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συµπεριφέρονται µε ευγένεια και 
ευπρέπεια. 
 
• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευµατικό δηµιούργηµα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία 
και δεν πρέπει να καταστρέφεται. 

 

 
Άλλα θέµατα  
Επισηµαίνεται ότι: 
 

• Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνοµιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση 
εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται. 

 
• To κάπνισµα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 

καταστροφικές για την πνευµατική και τη σωµατική υγεία των µαθητών. Για τον λόγο 
αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άµεση 
αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών µέτρων. 



 
Παιδαγωγικός έλεγχος   

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι µαθητές/-τριες να 
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να µάθουν να αναλαµβάνουν την 
ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συµπεριφορά του µαθητή και 
της µαθήτριας δεν εναρµονίζεται µε την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του 
εσωτερικού κανονισµού του Σχολείου, τότε αντιµετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύµφωνα µε 
τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 
 

Τα θέµατα παραβατικής συµπεριφοράς των µαθητών/-τριών στο Σχολείο αντιµετωπίζονται. 
µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Άλλα θέµατα  
Απώλεια χρηµάτων ή αντικειµένων αξίας  
Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρηµάτων ή αντικειµένων αξίας που οι 
µαθητές φέρουν τυχόν µαζί τους.  
 
 
4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεµόνων-Σχολείου 
  

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. Θεωρείται αυτονόητη η 
στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεµόνων µε τους εκπαιδευτικούς και τον/τη 
∆ιευθυντή/ρια του Σχολείου στην επίλυση ζητηµάτων που τυχόν προκύψουν. 

 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων  

Οι γονείς/κηδεµόνες των µαθητών/-τριών 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 
∆ιευθυντή/ρια, τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και µε τον/την Πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου. 

 

 

 
Σχολικό Συµβούλιο 
 
Σε κάθε σχολική µονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν ο Σύλλογος 
∆ιδασκόντων/ουσών, το ∆ιοικητικό 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/-τριών, εκπαιδευτικών, ∆ιευθυντή/ριας, Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του. 

 
 

 
5. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας- ∆ιαδικασίες διασφάλισης της εφαρµογής του 
 

Ο κοινά συµφωνηµένος Κανονισµός βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία και στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις µαθητές/-τριες, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεµόνες µε αµοιβαίο σεβασµό στον διακριτό θεσµικό ρόλο 
τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρµογή, αποτελεί προϋπόθεση της 
εύρυθµης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο µπορεί το Σχολείο να 
οικοδοµήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραµά του. 
 

Θέµατα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισµό, αντιµετωπίζονται 
κατά περίπτωση από τον ∆ιευθυντή και τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων/ουσών, σύµφωνα µε τις 
αρχές της παιδαγωγικής επιστήµης και την εκπαιδευτική νοµοθεσία, σε πνεύµα συνεργασίας µε 
όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. 
 
Ο κανονισµός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεµόνες των µαθητών/-τριών προς 
ενηµέρωσή τους. 
 
 
 
 
 
 
  Ερέτρια  20/09/2021 
  

              Ο ∆ιευθυντής 
 
 
     Μπαϊρακτάρης   Γεώργιος     

 
 
 
 
 




