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Γεν ικό  Πλαίσιο  

 

Το σχολείο ετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν ως ελεύθεροι και 

δημοκρατικοί πολίτες, παρέχοντάς τους επιστημονική γνώση και 

δημοκρατικούς κανόνες. Για να το πετύχει αυτό  φροντίζει ώστε να 

συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς, 

καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς του τόπου, που  πέρα από το 

θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα 

ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για 

να επιτύχει στην αποστολή του.  

Το “Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής” είναι οι όροι και οι 

κανόνες για να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα το έργο του σχολείου 

και στοχεύει στο να προστατεύει τα δικαιώματα των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών. Αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, 

γονείς, εκπαιδευτικούς, Διευθυντή) και η αποδοχή του συμβάλει στην 

αρμονική συμβίωση τους καθώς και στην εξασφάλιση ενός ευχάριστου και 

ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Η εγγραφή μαθητών στο Σχολείο προϋποθέτει τον σεβασμό αυτού του 

Σχολικού κανονισμού από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς τους. Η εφαρμογή του Σχολικού κανονισμού δεν αποσκοπεί στον 

περιορισμό της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά επιδιώκει να διαμορφώσει 

υγιείς προσωπικότητες (μαθητές– γονείς – καθηγητές).   
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1. ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

 1.1 Πρωινή συγκέντρωση -Παρακολούθηση  μαθημάτων   

1. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση 

του Σχολείου στις 8:15 π.μ.. Αυτή η ανάγκη ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι η πρωινή συγκέντρωση αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία 

συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας, ευκαιρία επαφής, 

ενημέρωσης και σωστής ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό 

έργο που ακολουθεί. 

2. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρευρίσκονται στη θέση 

τους στις 08.00 π.μ. και να βοηθούν στην πρωινή συγκέντρωση των 

μαθητών. 

3. Μετά το πέρας της πρωινής προσευχής η πόρτα εισόδου,  σύμφωνα με 

τη νομοθεσία, κλείνει και παραμένει έτσι έως την λήξη του ημερησίου 

προγράμματος. 

4. Το σχολείο σέβεται την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρεί 

όμως απαραίτητη την επίδειξη σεβασμού προς τους συμμαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωινή 

προσευχή. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρίστανται στην πρωινή 

συγκέντρωση χωρίς συμμετοχή στην προσευχή. 

5. Μαθητής που προσέρχεται στο σχολείο με καθυστέρηση, δε γίνεται 

δεκτός στην τάξη και παίρνει απουσία. Οι πρωινές καθυστερήσεις 

δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου  και η συχνή 

επανάληψη τους αποτελεί παράπτωμα. Αν διαπιστωθεί ότι ο ίδιος 

μαθητής προσέρχεται κατ’ επανάληψη με καθυστέρηση, ενημερώνονται 

οι γονείς του και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές. 

6.  Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται η 

είσοδος των μαθητών, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε  

περίπτωση  αργοπορίας,  οποιαδήποτε  ώρα,  πρέπει  να  περάσουν 

οπωσδήποτε  από  το γραφείο της Διεύθυνσης και να δηλώσουν την 

προσέλευσή τους. 

7. Μαθητής που αδικαιολόγητα αργοπορεί και εισέρχεται στην αίθουσα 

μετά την είσοδο του καθηγητή παραμένει στο μάθημα (εφόσον το 

επιτρέπει ο καθηγητής) αλλά με καταχωρισμένη απουσία. Αν κάποιος 

καθηγητής, για κάποιον σοβαρό λόγο, αργήσει να προσέλθει στο μάθημα, 

οι μαθητές περιμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν θορυβούν, γιατί 

ενοχλούν τα τμήματα που έχουν μάθημα.  
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8. Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Δεν 

επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο, χωρίς 

προηγούμενο σχετικό αίτημα που θα υποβάλει ο ίδιος ο κηδεμόνας 

τηλεφωνικά  και σχετική γραπτή άδεια εξόδου από την διεύθυνση του 

σχολείου. Η μη τήρηση του όρου αυτού συνιστά σοβαρή παρέκκλιση από 

την αρμόζουσα συμπεριφορά του μαθητή και ελέγχεται παιδαγωγικά 

(επιβολή ποινής). 

9. Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο. 

10. Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν 

επιτρέπεται. Απουσία των μαθητών από την τάξη για σχολικές 

δραστηριότητες επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει 

ενημέρωση από τη Διεύθυνση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

11. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη 

διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, να 

συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. 

12. Οι απουσίες των μαθητών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

13. Η καταδολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή 

τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

14. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές προσέρχονται με αθλητική 

περιβολή. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο μάθημα, οι μαθητές 

πρέπει να προσκομίζουν στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ενημερωτικό 

σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες ή βεβαίωση Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος ή ιατρού. 

15. Απαγορεύεται κατά την ώρα των διαλειμμάτων η έξοδος των μαθητών 

από το χώρο του Σχολείου.  Άδεια αποχώρησης από το σχολείο 

χορηγείται σε μαθητή από το Διευθυντή μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας 

και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς του. 

16. Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής) και στο Γυμναστήριο οι 

μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία τού 

υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη 

προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους 

υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος 

και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου ή του Γυμναστηρίου. 

17. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς τους 

τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς 

ενημέρωση τους. 

18. Οι μαθητές, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των γονέων ή κηδεμόνων τους, 

μπορούν να προσέρχονται με ποδήλατα, μοτοποδήλατα ή μηχανές στο 
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Σχολείο και ΜΟΝΟ εφόσον διαθέτουν άδεια, δίπλωμα και φορούν 

προστατευτικό κράνος. Δεν επιτρέπονται μηχανάκια και ποδήλατα στον 

αύλειο χώρο. Κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας αλλά και των 

διαλειμμάτων απαγορεύονται οι μετακινήσεις με μηχανάκια, ποδήλατα, 

κ.τ.λ εκτός αν είναι άμεσα ενημερωμένη η Διεύθυνση του Σχολείου και οι 

κηδεμόνες με υπεύθυνη δήλωση. 

19. Η κατάληψη (δηλαδή η με τη βία εγκατάσταση μαθητών στο κτίριο του 

σχολείου, και απαγόρευση εισόδου στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα) 

είναι πράξη ακραία, και παράνομη, γι αυτό αποτελεσματικό, νόμιμο και 

δημοκρατικό είναι να γίνεται σε όλα τα θέματα διάλογος με τη Διεύθυνση, 

το Σύλλογο Διδασκόντων, τις Μαθητικές Κοινότητες και το Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων.  

 

1.2 Εκδηλώσεις - Σχολικές εκδρομές   

1. Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και οι μαθητές οφείλουν 

να τις αντιμετωπίζουν με τον απαραίτητο σεβασμό. Η μη συμμετοχή των 

μαθητών σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών για όσες 

διδακτικές ώρες προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

2. Στους περιπάτους, στις διδακτικές ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με 

λεωφορείο ή άλλο μεταφορικό μέσο και για τις οποίες απαιτείται άδεια 

συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν 

απασχολούνται στο σχολείο για ολόκληρο το ωράριο της ημέρας. 

3. Μαθητής που βρίσκεται σε εκδρομή (ημερήσια, πολυήμερη, εκπαιδευτική 

κτλ), σε παρέλαση και γενικά σε εκδηλώσεις, στις οποίες μετέχει το 

σχολείο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και κόσμιος και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του σχολικού κανονισμού και τις 

υποδείξεις των συνοδών καθηγητών.  

 

1.3 Καθήκοντα απουσιολόγων και επιμελητών –Μαθητικά Συμβούλια 

 Απουσιολόγοι  

1. Ο απουσιολόγος του τμήματος (τακτικός και αναπληρωτής) έχει την 

ευθύνη της παραλαβής του απουσιολογίου από το Γραφείο κάθε πρωί, 

καταχωρεί τις απουσίες  στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας και το 

παραδίδει στον καθηγητή για έλεγχο και υπογραφή. Με τη λήξη του 

ημερήσιου σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος επιστρέφει το 

απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης στο Γραφείο.  

2. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και τη μη αλλοίωση ή  
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φθορά του απουσιολογίου και του βιβλίου ύλης. Η παραποίηση του 

απουσιολογίου ή άλλου επίσημου βιβλίου ή εγγράφου αποτελεί σοβαρό 

παράπτωμα.   

3. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, μετά την παρέλευση πέντε (5) 

λεπτών, ο/η απουσιολόγος ειδοποιεί τη Διεύθυνση του σχολείου. 

 

Επιμελητές  

1. Αναφέρουν ζημιές, φθορές ή απώλειες που συμβαίνουν στο τμήμα.  

2. Παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και φροντίζουν για τη γρήγορη 

έξοδο από την τάξη.  

3. Ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζονται οι αίθουσες.  

 

Μαθητικά Συμβούλια 

  Η συνεργασία των μαθητικών συμβουλίων με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση και συμβολή 

στην απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Τα θέματα που δημιουργούνται 

από τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο δεν αποτελούν 

αντικείμενο προστριβής και αντιδικίας αλλά αντιμετωπίζονται με διάλογο, 

κατανόηση και καλή θέληση. 

 Το 5μελές συμβούλιο τάξης αντιπροσωπεύει τους μαθητές του 

τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Για θέματα που αφορούν 

όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές συμβούλιο 

του Σχολείου.  

Η οργάνωση αποχής από τα μαθήματα, η κατάληψη του σχολείου, η 

προσφυγή στα Μ.Μ.Ε για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων του 

σχολείου, οι ανυπόστατες καταγγελίες που εξυπηρετούν αλλότριους 

σκοπούς καταργούν το σκοπό και χαρακτήρα των Μαθητικών Κοινοτήτων.  

 

1.4 Συμπεριφορά των μαθητών 

1. Κάθε μαθητής επιδεικνύει τον  οφειλόμενο σεβασμό  προς τον χώρο του 

Σχολείου φροντίζοντας ώστε να διατηρούνται όλοι οι χώροι του 

Σχολείου, αίθουσες, αυλές, εργαστήρια, γήπεδα, και ιδιαίτερα οι χώροι 

υγιεινής, καθαροί. Οι μαθητές απαγορεύεται να γράφουν επάνω στα 

θρανία, στους τοίχους κτλ. Κάθε υλική ζημιά βαρύνει τους γονείς και 

κηδεμόνες του μαθητή και σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπεύθυνος της 

φθοράς, υποχρεούται το 5μελές να αποκαταστήσει τη ζημιά με έξοδα 

των μαθητών του τμήματος. 
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2. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές και το υπόλοιπο 

προσωπικό του σχολείου και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.  

3. Ασυμβίβαστα προς τη μαθητική ιδιότητα είναι η χειροδικία, η εξύβριση, ο 

απρεπής αστεϊσμός, η υπεξαίρεση αντικειμένων και, γενικά, κάθε 

ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των 

άλλων. Επίσης οφείλουν σεβασμό προς οποιοδήποτε μέλος της σχολικής 

κοινότητας με  ιδιαιτερότητες. 

4. Η παρουσία των μαθητών στο γραφεία του Συλλόγου των καθηγητών 

δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους καθηγητές 

τους. 

5. Η εφημέρευση των σχολικών χώρων κατά τα διαλείμματα γίνεται από 

τους καθηγητές του σχολείου και οι μαθητές υπακούουν σε όλες τις 

οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. 

6. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας με 

τρόφιμα ή ροφήματα. 

7. Τα πειθαρχικά παραπτώματα καλό είναι να αντιμετωπίζονται μέσα 

στην τάξη από τον διδάσκοντα και την κοινότητα του τμήματος. 

Δύσκολες και ακραίες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο 

των καθηγητών με την παρουσία εκπροσώπων των μαθητών και μετά 

από εισήγηση του ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού. 

8. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο Σχολείο φίλων και γνωστών και 

οποιουδήποτε ατόμου που δεν έχει σχέση με τη σχολική κοινότητα. Τα 

άτομα αυτά απομακρύνονται από τον χώρο του σχολείου. 

9. Το παιχνίδι στην αυλή διεξάγεται μόνο με μπάλες του Σχολείου υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή Φ.Α. χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν 

αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες. 

10. Κάθε μαθητής διατηρεί τη θέση του, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο 

της τάξης που έχει συνταχθεί και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

καθαριότητα του θρανίου του. Φθορά ή ρύπανση του θρανίου του θα έχει 

σαν αποτέλεσμα πειθαρχική ποινή του μαθητή. 

 

1.5 Ρύθμιση θεμάτων καθημερινής σχολικής ζωής 

Κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές 

1. Οι μαθητές σύμφωνα με τις εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006, 

100553/Γ2/04-09-2012,137003/Δ1/25-08-2016 και Φ.25/103373/Δ1/ 

22-06-2018 του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται να έχουν στην 

κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και 
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παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και 

ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου. 

2. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής φέρει στο σχολείο κινητό 

τηλέφωνο, υποχρεούται να το παραδώσει στη Διεύθυνση του σχολείου 

πριν την έναρξη των μαθημάτων και θα το παραλάβει κατά την 

αποχώρηση του. 

3. Δεν επιτρέπονται η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο. Κάθε 

παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού 

ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις. Η 

ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού σε ιστοσελίδες με τις δράσεις του 

σχολείου θα γίνεται μόνο μετά από γραπτή γονική συγκατάθεση. 

4. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο:  

 Εφημερίδες, περιοδικά και κάθε είδους έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο 

που δε συνάδει με την ιδιότητα του μαθητή. 

 Αντικείμενα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Για οποιαδήποτε 

φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων το σχολείο δε 

φέρει καμία ευθύνη.  

 

Κάπνισμα-Ουσίες 

1. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου 

(κλειστούς και υπαίθριους). Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν 

επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και 

εκδρομές. Η παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους 

εκπαιδευτικούς και πειθαρχικά από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας. 

2. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση αλκοόλ, η κατοχή και η χρήση 

εθιστικών ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδρομών. Η κατοχή και 

χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται από το νόμο και αποτελούν 

παράπτωμα που ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

Κυρώσεις 

1. Τα είδη των κυρώσεων που επιβάλλονται ανάλογα με την εκάστοτε 

περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς από τον καθηγητή, το σύλλογο 

των καθηγητών και το Διευθυντή του σχολείου κατά τη σχολική 

νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι: 

 Προφορική παρατήρηση 

 Επίπληξη 
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 Απομάκρυνση από τα μαθήματα από 1 μέχρι 2 ημέρες 

 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

2. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν 

να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από 

την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 

τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε 

συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους 

χειρισμούς. 

3. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της 

αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη 

καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας 

του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται 

από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.  

 

   

2. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό 

σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους.  

2. Κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση 

μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει 

τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση 

μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) 

απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους 

στην ίδια τάξη. 

3. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει 

τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να 

πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, 

όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του 

σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες 

έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των 

γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους 

γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν 
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την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, 

συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την 

αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, 

ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή 

κοινωνικές υπηρεσίες.  

4. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες 

ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η 

εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα 

με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών 

και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη 

ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η 

εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

5.  Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους 

εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και 

εκδρομών, β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων 

εκδρομών και γ) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη 

πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων. 

 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 

1. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι 

καθοδηγητικός και η επίδραση τους καθοριστική. Με την επιστημονική 

τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως 

διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους 

μαθητές. 

2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και οι 

σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όπως και οι τυχόν παραβάσεις αυτών, 

ορίζονται επακριβώς από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. 

3. Είναι ανάγκη με τη στάση τους να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός 

ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και να σέβονται την 

προσωπικότητα των μαθητών, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες 

που τους θίγουν. 

4. Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα 

που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τη συμπεριφορά των μαθητών. 
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Με τη στάση τους πρέπει να συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων 

και στην αντιμετώπιση των σχολικών δυσλειτουργιών. 

5. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 

και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες 

αυτών. 

6. Πρέπει να σέβονται και να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της 

σχολικής ζωής, να είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και 

στην τάξη, στην τήρηση του ωραρίου και του αναλυτικού προγράμματος, 

να μεριμνούν για την ευταξία και την ευκοσμία των σχολικών χώρων, να 

εκτελούν υπεύθυνα τις εφημερίες τους και οποιαδήποτε άλλη εργασία 

τους ανατίθεται από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο διδασκόντων και 

γενικά να έχουν μια ευπρεπή παρουσία στο σχολείο. 

7. Είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών σε όλους 

τους σχολικούς χώρους, όπως και την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια 

των εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου. 

8. Υποχρεούνται να ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη 

συμπεριφορά αυτών, σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, αλλά και 

εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη. Επίσης να συνεργάζονται με τους γονείς 

ή κηδεμόνες για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση 

μαθητών. 

9. Οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, 

να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με τη 

Διεύθυνση του σχολείου, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τους Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) και ειδικούς Συντονιστές για θέματα που 

αφορούν τη σχολική κοινότητα. 

10. Να είναι εχέμυθοι και να σέβονται το απόρρητο των αποφάσεων του 

Συλλόγου των διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν τα 

προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και γονέων. 

11. Μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε θέματα 

που αφορούν τη διδακτική διαδικασία, τη συμπεριφορά των μαθητών και 

γενικότερα τον προγραμματισμό της σχολικής ζωής. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

ιδίου κλάδου και κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα 

τμήματα της ίδιας τάξης. 

12. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν 

κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης 
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συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που 

απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ 

μέρους τους.     

13. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την υγεία, την 

οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών ώστε να κατανοεί  

τη συναισθηματική, ψυχολογική και φυσική κατάστασή τους και να 

αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα ιδιαίτερα προβλήματά  τους με 

ευαισθησία και εχεμύθεια. 

14. Οποιαδήποτε έκτακτη αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος 

γνωστοποιείται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς από τους 

υπεύθυνους για την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος 

εκπαιδευτικούς. 

 

 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική 

κοινότητα και ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την πραγματοποίηση του 

έργου στο σχολείο. 

 

Ως εκ τούτου: 

1. Ο Διευθυντής με το κύρος, την πειθώ και το ήθος του ασκεί το διοικητικό 

και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το 

εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές, τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως επίσης με τον Δήμο, τη Σχολική 

Επιτροπή, τους Συντονιστές, τους ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους 

τους ιεραρχικούς προϊσταμένους. 

2. Ο Διευθυντής οφείλει να είναι έντιμος, δίκαιος, αντικειμενικός και να μην 

υιοθετεί διαφοροποιημένη κατά περίπτωση συμπεριφορά προς 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

3. Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, 

καθοδηγητικός αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι 

σύννομες και παιδαγωγικά ορθές. 

4. Ο Υποδιευθυντής  της σχολικής  μονάδας  υποβοηθά τον  Διευθυντή  στο 

καθημερινό του έργο, αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες που 

του αναθέτει και τον αναπληρώνει σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής 

ζωής, όταν ο/η Διευθυντής/ντρια απουσιάζει ή κωλύεται.  
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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του σχολείου μας να εφαρμόσει την Πολιτική 

Προστασίας των μαθητών/μαθητριών από οποιαδήποτε μορφή 

παρενόχλησης, κακοποίησης ή εκφοβισμού είτε στον χώρο του σχολείου είτε 

αλλού, ακολουθούνται τα εξής βήματα:  

 

1. Θα πρέπει να εντοπιστούν σημάδια ή συμπτώματα που μπορεί να 

προέρχονται από φυσική, συναισθηματική ή σεξουαλική κακοποίηση, 

καθώς και παραμέληση και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν μελανιές, 

καψίματα, μικρές πληγές, δαγκώματα, αμυχές, υπερβολικά ατίθαση ή 

αντικοινωνική συμπεριφορά, τάσεις απομόνωσης, έλλειψη κινήτρων, 

μόνιμη πείνα, ακατάλληλη για τις καιρικές συνθήκες ενδυμασία κ.α.  

2. Το περιστατικό αναφέρεται στην Διεύθυνση και στον υπεύθυνο καθηγητή  

3. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία, 

διακριτικότητα και εχεμύθεια   

4. Οι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού του σχολείου αρχικά επικοινωνούν με τους γονείς ή 

κηδεμόνες του παιδιού. 

5. Εφόσον υπάρχει περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η παραπομπή 

της αντιμετώπισής της σε ειδικές υπηρεσίες, τότε οι υπεύθυνοι του 

σχολείου επικοινωνούν με τους υπεύθυνους των τοπικών αρχών 

(κοινωνικό λειτουργό, εισαγγελέα κλπ). 

 

 

6.  ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
 

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του 

(πατέρας και μητέρα). Σε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε 

διαφορετική πόλη από αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή, 

ορίζουν από κοινού τρίτο πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με 

συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης 

συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που ορίζεται 

σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στο 

σχολείο. 

2. Οι γονείς-κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή για κάθε σχολική τάξη στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς για το επόμενο διδακτικό έτος, 

συμπληρώνοντας τα οριζόμενα από τη νομοθεσία έντυπα. 
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3. Οι  γονείς  οφείλουν,  σε  περίπτωση  ασθένειας  των  παιδιών  τους,  να  

ενημερώνουν  το  σχολείο για την απουσία τους από τα μαθήματα 

έγκαιρα, μέχρι τις 10 π.μ. το αργότερο.  

4. Οι γονείς ή κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση και τους 

εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα 

που αφορούν την οικογενειακή και κοινωνική κατάστασή τους, τα οποία 

μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους 

5. Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-

παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη 

διάρκεια τού σχολικού έτους 

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με 

την Διεύθυνση, την Υποδιεύθυνση  και τον Σύλλογο Διδασκόντων για 

θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τη 

διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, 

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και την καλλιέργεια 

συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής 

ζωής. 

 

 

 

Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μαθητών, 

καθηγητών και γονέων του Σχολείου, έχει γίνει αποδεκτός απ' όλους τους 

συμβαλλόμενους και γίνεται σεβαστός απ' όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

 

 

 

 


