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 ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται 

ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.  Το πλαίσιο αυτό στοχεύει   στη διαμόρφωση κατάλληλου  παιδαγωγικού 

και διδακτικού κλίματος  εξασφαλίζοντας  τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά  με 

αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.  Αυτό γιατί  η  δημοκρατική οργάνωση της 

σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών για όλα τα μέλη της.  Στο πλαίσιο αυτό κάθε μέ-

λος της σχολικής κοινότητας έχει δικαιώματα , που πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους και υποχρεώσεις, στα πλαίσια των οποίων  ο 

όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό και ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρα-

τικού σχολείου. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου  στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη  αποδοχή 

και σχολαστική  τήρηση του σχολικού κανονισμού.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

1. Ωράριο λειτουργίας 

Α.  Στη διάρκεια τους διδακτικού έτους (Σεπτέμβριος - Ιούνιος) το σχολείο λειτουργεί καθημερινά εκτός σαββατοκύρι-

ακου, αργιών και διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα από 8:00  έως 14:15 

Β. Στη διάρκεια των θερινών διακοπών ( Ιούλιος και Αύγουστος ) το σχολείο παραμένει ανοικτό από 8:00 έως 14:00 

μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία  καθορίζεται από τη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας. 

Γ. Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών, που δεν προσέρχονται και ως εκ τούτου δε 

γίνονται δεκτοί εντός του σχολικού χώρου, ανήκει στους κηδεμόνες και σε καμιά περίπτωση δεν μετακυλύετε  στη Δ/νση 

και στο Σύλλογο Διδασκόντων. 

 

2.  Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας: 

Προβλέπονται 7 ώρες διδασκαλίας καθημερινά ως εξής: 

ΔΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

1η 8.15 9.00 45' 10' 

2η 9.10 9.55 45' 10' 

3η 10.05 10.50 45' 10' 

4η 11.00 11.45 45' 10' 

5η 11.55 12.40 45' 5' 

6η 12.45 13.25 40' 5' 

7η 13.30 14.10 40'  

 

3. Εγγραφές και Μετεγγραφές 

Εγγραφές  

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30ή 

Ιουνίου.  Στο Σχολείο μας  εγγράφονται αρχικά  οι μαθητές που αποφοιτούν από το 2
ο
 Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας και 

οι τίτλοι απόλυσης διαβιβάζονται υπηρεσιακά. Επίσης εγγράφονται μαθητές από ιδιωτικά σχολεία ή από άλλες περιο-

χές, λόγω μετοίκισης και με αίτηση των γονέων τους.    

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές 

που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) 

καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. Κάθε εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής 

διαβιβάζεται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για έγκριση.  

Μετεγγραφές 

Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριων από και προς το σχολείο  διενεργούνται από την έναρξη του σχολικού έτους (1
η
 

Σεπτεμβρίου ) ως τέλος Μαρτίου, με εξαίρεση τις μετεγγραφές από και προς ΕΠΑΛ, με καταληκτική ημερομηνία την 

15
η
 Οκτωβρίου. Για να εγκριθεί η μετεγγραφή πρέπει να την επιβάλουν  συγκεκριμένοι λόγοι, π.χ. μετοίκιση  και να 

υπάρχει συναίνεση των Διοικήσεων των δύο Σχολείων.  

 

4. Μέριμνα Ανηλίκου  στο  Σχολικό Περιβάλλον  

 

 Η Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου υποκαθιστούν  τη γονική μέριμνα  κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και κατά 

συνέπεια  πρέπει να λάβουν τα αναγκαία  μέτρα για την  ασφάλεια των μαθητών. Εκτός των εφημεριών είναι απαραίτητη η  απο-
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τροπή της εισόδου στο χώρο του σχολείου οιουδήποτε τρίτου χωρίς την έγκριση του Διευθυντή ή του προς τούτο οριζόμενου προ-

σώπου (3187/εγκ. 29/1-11-96 εισαγγελίας Αρείου Πάγου).  Κατά συνέπεια είναι αναγκαίες οι  ακόλουθες ρυθμίσεις: 

1. Ο  εφημερεύων εκπαιδευτικός   ελέγχει τα  εξωσχολικά άτομα που επιθυμούν την είσοδο στο σχολείο όταν  η πόρτα της 

αυλής  είναι ανοιχτή για την πρωινή πρόσβαση των μαθητών.  

2. Η  είσοδος  της αυλής κλείνει με την πρωινή άνοδο των μαθητών στις αίθουσες για την έναρξη των μαθημάτων  και 

στη συνέχεια ανοιγοκλείνουν  ελεγχόμενα   για οποιονδήποτε έχει σχέση με το σχολείο, μέχρι λήξης των μαθημάτων.  

3. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού οι μαθητές δεν περιφέρονται εντός του κτηρίου ή στον αύλειο χώρο χωρίς 

επίβλεψη (Y.A. Δ1 /105657/16-10-02 ).  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους 

α.  Με τροποποίηση του ημερησίου προγράμματος διδασκαλίας και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών που δεν έχουν μάθη-

μα.   

β.  Με ανάθεση σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό να καλύψει το κενό με απασχόληση των μαθητών κατά την κρίση του  πχ μελέτη    

ή να   παρακολουθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προβολή πολιτιστικού περιεχομένου ή  να μελετούν στη Βιβλιοθήκη 

του σχολείου.  

γ. Εναλλακτικά και με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού μπορεί οι μαθητές να  παραμένουν στον αύλειο χώρο με την προϋπό-

θεση  να μην  παρενοχλούνται οι μαθητές των υπολοίπων τμημάτων ή στην αίθουσα εκδηλώσεων, ή στο Γυμναστήριο για 

αθλητικές δραστηριότητες.  

4. Οι μαθητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής μόνιμα ή περιστασιακά, δεν 

περιφέρονται στο σχολικό χώρο αλλά κάθονται σε χώρο που τους υποδεικνύει ο διδάσκων και παρακολουθούν τους α-

σκούμενους συμμαθητές τους. 

6. Οι μαθητές που δεν προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το διάλειμμα ή  απομακρύνονται από την 

αίθουσα διδασκαλίας με ωριαία αποβολή προσέρχονται στη διεύθυνση και  απασχολούνται με μελέτη στη βιβλιοθήκη 

του σχολείου ή όπως κρίνει ο Διευθυντής.  

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

1. Γενικά θέματα   

Α. Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την έ-

ναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη 

επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικοπολιτικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα 

εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα. Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχο-

λικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριό-

τητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. 

 

Β. Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Οι σχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι 

οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών 

κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων 

πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.  Επομένως  οι μαθητές /τριες πρέπει να συμμετέχουν οικει-

οθελώς   και εποικοδομητικά και να εκπροσωπούν επάξια το σχολείο.   

 

Γ. Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η 

ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη.  Κρίνεται  απαραίτητο να καταστέλλε-

ται ο επιθετικός ανταγωνισμός και κάθε απόπειρα προστριβών και ερίδων.  Σημαντικό θέμα αποτελεί  η βία και ο σχολικός εκφοβισμός. Το 

σχολείο λαμβάνει μέριμνα για την αποφυγή και τη μείωση των φαινόμενων αυτών. Στα πλαίσια αυτά  συγκροτήθηκε και λειτουργεί ομάδα 

διαμεσολάβησης.   

 

Δ.  Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η 

δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συ-

μπεριφορά είναι αρετές που καλλιεργούνται και διδάσκονται στο σχολείο. Ο  σεβασμός του σχολικού κανονισμού και η αυτοπειθαρχία 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εύρυθμης σχολικής ζωής και επιδιώκονται  κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια 

αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συ-

μπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό.  

 

2. Φοίτηση  

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλε-

κτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα 

σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.  

Η ελλιπής  παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την 

ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η 

εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. 

Ειδικότερα:  

 Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την τα-

κτική φοίτηση των μαθητών.  

 Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το πρωί. 
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 Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά ( και από την ιστοσελίδα μας)  και να δικαιολογούν εγκαίρως τις 

απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας ή τελευταίων ωρών είναι αδικαιολόγητες, εκτός αν 

υπάρχει έγγραφη άδεια του Δ/ντη.  

 Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται.  

 Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του “Δελτίου Προόδου” του μαθητή, ο γονέας ή ο κηδεμόνας υπογράφει 

στο «βιβλίο φοίτησης». 

 Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου 

των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών 

που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε 

όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.  

 

3. Χαρακτηρισμός Φοίτησης  

Η Νομοθεσία προβλέπει ότι:  

1. Για να έχει δικαίωμα ένας μαθητής να λάβει μέρος στις εξετάσεις η φοίτησή του πρέπει να είναι επαρκής. 

2. Η φοίτηση θεωρείται επαρκής όταν ο μαθητής έχει μέχρι πενήντα (50) αδικαιολόγητες απουσίες και μέχρι εξήντα 

τέσσερις (64) δικαιολογημένες. 

Για ειδικές περιπτώσεις και μόνο, όπως για παράδειγμα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή παραμονή σε νοσηλευτικό 

ίδρυμα, και εφόσον η Διεύθυνση του σχολείου επαληθεύσει το γεγονός, ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του 

στη συνεδρία του πριν από τις εξετάσεις είναι δυνατό να δικαιολογήσει και απουσίες πέραν των εκατόν δεκατεσσάρων 

(114) κατά την κρίση του μέχρι και εκατόν εξήντα τέσσερις (164),  εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

3. Για την τακτική φοίτηση του μαθητή υπεύθυνος είναι ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο σχο-

λείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.  

4. Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας του μαθητή δεν προσέρχεται και ο μαθητής έχει υπερβεί τις είκοσι πέντε απουσίες 

(25) ή αν έχει υπερβεί τις πέντε (5) μεμονωμένες απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος τον καλεί τηλεφωνικά 

να προσέλθει στο σχολείο. Η ταχυδρομική επιστολή και η ενημέρωση από την ιστοσελίδα είναι εναλλακτικές επιλογές  

ενημέρωσης του γονέα ή του κηδεμόνα.   

5. Απουσίες μίας ή δύο συνεχόμενων ημερών εξαιτίας ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων δικαιολο-

γούνται με ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο μέσα σε δέκα ημέρες από την επάνο-

δο του μαθητή στο σχολείο. Για διευκόλυνση των κηδεμόνων το σημείωμα διατίθεται από τη γραμματεία. 

Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών. 

6. Αν ο μαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς η μέρες ο κηδεμόνας 

οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, μετά την επάνοδο του μαθητή, βεβαίωση δημοσίου νοση-

λευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. 

7.  Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών που οφείλονται: 

α. Σε μη έγκαιρη (8:15 π.μ.) προσέλευση στο σχολείο την πρώτη διδακτική ώρα. 

β. Σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας. 

γ. Σε αυθαίρετη απομάκρυνση από το σχολείο. 

δ. Σε άρνηση μαθητή να προσέλθει στο μάθημα της γυμναστικής προφασιζόμενος διάφορους λόγους, που δεν πείθουν 

τον διδάσκοντα ή όταν προσέρχεται χωρίς την απαραίτητη αθλητική ενδυμασία. 

ε. Και σε περίπτωση ακόμη κατά την οποία γίνεται δεκτός στην τάξη μαθητής που καθυστέρησε να προσέλθει, η απου-

σία καταχωρείται και δε δικαιολογείται. 

στ. Σε παιδαγωγικό έλεγχο που συνεπάγεται ωριαία απομάκρυνση του μαθητή από την τάξη εκ μέρους τους διδάσκο-

ντος ή σε ημερήσιες και πολυήμερες απομακρύνσεις από το σχολείο, που τις επιβάλλει η Δ/νση ή ο Σύλλογος Διδασκό-

ντων. 

8. Τα δικαιολογητικά των απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, όταν αυτός γνωρίζει τεκμηριωμένα ότι 

δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια του μαθητή. 

9. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην 

ίδια τάξη.  

 

4. Πρωινή και έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο και την αίθουσα διδασκαλίας 

Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνει  ότι αναγνωρίζεται  ο ση-

μαντικός ρόλος που  έχει το σχολείο και συνάδει με το σεβασμό που  πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Σε 

αντίθετη περίπτωση μειώνεται   το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος του. Συνεπώς: 

Α. Ο Διευθυντής ,  ο/η Υποδιευθυντής/τρια,  ή  οι αντικαταστάτες αυτών σε περίπτωση κωλύματος πχ ασθένεια,  οι διδάσκοντες  εκπαιδευ-

τικοί  και το επικουρικό προσωπικό οφείλουν να βρίσκονται  στη θέση τους έγκαιρα  για την ανάληψη των καθηκόντων τους.  

Β. Οι μαθητές είναι αναγκαίο να βρίσκονται στον  αύλειο χώρο ή στο ισόγειο σε περίπτωση κακοκαιρίας ως  τις 8: 15  π.μ.. Δεν επιτρέπεται 

η  άνοδος στους ορόφους.  

Γ. Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του 

σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης 

και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού 
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είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Πα-

ράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο είναι απαραίτητο να απο-

δίδει στο σημείο αυτό τη δέουσα σημασία.. 

Δ. Μετά την είσοδο των μαθητών και του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας καταχωρούνται οι απουσίες των αργοπορημένων  

μαθητών. Δεν  επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών με απαλοιφή της απουσίας. Κατά την κρίση του διδάσκοντα μπορεί ο μαθητής να γίνει 

δεκτός με καταχωρημένη την απουσία. Αυτή η διαδικασία ισχύει και τις ενδιάμεσες ώρες.   

Ε. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ρυθμίσει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών με βάση την εξής γενική αρχή: δεν 

πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί να καθυστερεί ο μαθητής 

χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες. Την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης τη  φέρουν οι γονείς  και κηδεμόνες και  σε καμιά περίπτωση 

δεν  μετακυλύετε  στη Δ/νση  ή τους εκπαιδευτικούς.  

Στ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενός μαθητή στο σχολείο πχ ασθένεια,  ο γονέας ή ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει το σχο-

λείο.  

Ζ. Οι διδάσκοντες  Εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι έγκαιρα στην τάξη για την έναρξη της διδασκαλίας.  

Η. Με το τέλος του διαλείμματος οι  μαθητές  εισέρχονται  στην τάξη πριν την άφιξη του διδάσκοντα.   

 

5.  Διδασκαλία  

Η διδασκαλία είναι το κύριο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο  του σχολείου και απαιτεί την αγαστή συνεργασία του εκπαιδευτικού με 

τους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές οφείλουν να διαμορφώσουν το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, ώστε η διδασκαλία  να 

διεξάγεται με  δημοκρατικό τρόπο  και με  σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε συμμετέχοντα σε αυτή. Η κύρια ευθύνη για την αποδοτική 

διδασκαλία βαρύνει τον διδάσκοντα. Όμως κάθε μαθητής έχει την υποχρέωση να συμμετέχει με τρόπο που να διευκολύνει την ομαλή 

διεξαγωγή της. Είναι γνωστοί ποικίλοι τρόποι που αποσκοπούν στην αποδιοργάνωση της διδασκαλίας   και κατά συνέπεια στην εν γένει 

απόπειρα αποτυχίας εκπλήρωσης των σκοπών και στόχων που απορρέουν από αυτή. Κάθε προσπάθεια αποδιοργάνωσης της διδασκαλίας 

μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και ελέγχεται πειθαρχικά. Δεν πρέπει τέτοια φαινόμενα να αγνοούνται, γιατί 

σταδιακά γενικεύονται.  Κατά συνέπεια οφείλει να παρέμβει  άμεσα  ο διδάσκων και κατά  την κρίση του ενημερώνονται  η Διεύθυνση  και 

ο Σύλλογος Διδασκόντων.  

Κανείς μαθητής/τρια δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται από την αίθουσα κατά τη διδασκαλία, παρά  μόνο για σοβαρό λόγο   και  για μικρό 

χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η απομάκρυνση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε σημειώνεται απουσία και  

ενημερώνεται η διεύθυνση του σχολείου.   

Μαθητές /τριες που ζητούν συχνά, σχεδόν καθημερινά,  την άδεια για απομάκρυνση από την αίθουσα και από διαφορετικούς διδάσκοντες, 

χωρίς αποχρώντα  λόγο, διαπράττουν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Εκτός από την άμεση ενημέρωση του γονέα ή του κηδεμόνα, επι-

λαμβάνεται η διεύθυνση και σε περιπτώσεις επανάληψης ο σύλλογος διδασκόντων.  

Η διδασκαλία δεν ολοκληρώνεται με το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα, αλλά με την άδεια του διδάσκοντα για απομάκρυνση των 

μαθητών από την αίθουσα το συντομότερο δυνατόν.   

 

6. Διάλειμμα 

Οι μαθητές /τριες την ώρα του διαλείμματος εξέρχονται της αίθουσας διδασκαλίας, η οποία κλειδώνεται  από τον διδάσκοντα ,   με ανοιχτά  

τα παράθυρα για αερισμό.  Οι μαθητές δεν παραμένουν στους ορόφους αλλά με την προτροπή των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των εφη-

μερευόντων κατέρχονται των ορόφων στον αύλειο χώρο ή στο ισόγειο.  

 

7. Αθλοπαιδιές και φυσική αγωγή.  

Η συμμετοχή των μαθητών/ τριων είναι υποχρεωτική και απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.  Η χρήση αθλητικής ενδυμασίας  είναι απαραί-

τητη. Μαθητής/τρια  που δε έχει αθλητική ενδυμασία   τιμωρείται κατά την κρίση του διδάσκοντα  Για μακροχρόνια απαλλαγή από το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρί-

νεται από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

 

8. Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. 

Μαθητές /τριες που έχουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών παρακολουθούν την ώρα εκείνη άλλο μάθημα της επιλογής τους 

με ευθύνη του/της  διδάσκοντα /διδάσκουσας τα θρησκευτικά και του/της εκπαιδευτικού που  αποδέχεται το/την  μαθητή/τρια στην τάξη 

του.  

 

9. Απομάκρυνση μαθητή /τριας από το σχολείο 

Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεση του 

γονέα ή του κηδεμόνα  και την άδεια της διεύθυνσης.  

 

10. Χρήση του Ασανσέρ.  

Το ασανσέρ που διαθέτει το σχολείο έχει σχεδιαστεί να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων  που το έχουν ανάγκη. 

Γενικά δεν επιτρέπεται η χρήση του χωρίς την άδεια του εφημερεύοντος εκπαιδευτικού. Η άσκοπη και επικίνδυνη χρήση ελέγχεται πει-

θαρχικά.  

 

11. Ενδυμασία  

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Επειδή τα όρια για κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των 

μαθητών είναι δυσδιάκριτα , κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση το κλίμα του σχολείου. Υ-

πάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει  η κοινότητα της τάξης με τον σύμ-

βουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς.  Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και 
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τέλος στο σύλλογο διδασκόντων. 

 

 

12. Υγεία  

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθη-

τή, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους  και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα 

υγείας των παιδιών τους.   

 

13. Κανόνες συμπεριφοράς.  

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή 

του σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό και στο επικουρικό προσωπικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή και εν 

γένει  σε όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της  εύρυθμης λειτουργίας του θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παρα-

πτώματα  αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώ-

πιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια 

νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. Εκτός από τις περιπτώσεις που ήδη έχουν αναφερθεί ή θα ανα-

φερθούν σε άλλα εδάφια , ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα σχολικά  παραπτώματα και που παρατηρούνται συχνότερα :  

 Το κάπνισμα των μαθητών δεν είναι παιδαγωγικά ορθό και κατά συνέπεια δεν πρέπει  να νομιμοποιηθεί με την ανοχή του σχολείου. 

 

 Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών ήχου και εικόνας στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει 

στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος και κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες για καταδο-

λίευσή τους.   Με σεβασμό στη σχετική νομοθεσία, η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων 

συσκευών ήχου και εικόνας  στο χώρο του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται  

επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο..  

 

 Εκτός από το σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα επο-

πτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημιές, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσί-

ας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν 

το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 

 

 Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, 

των υποκλοπών κλπ που πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτρεπτικά από το σχολείο.  

 

 Πολύ σοβαρές περιπτώσεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς που ελέγχονται ως βαριά σχολικά παραπτώματα. Ενδει-

κτικά:   

 Η χρήση αλκοόλ και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. 

 Η άσκηση με οποιονδήποτε τρόπο βίας ή  εκφοβισμού σε συμμαθητές και σε άλλους ανήλικους. 

 Η χρήση κινητών και άλλων συσκευών ήχου και εικόνας  κυρίως  κατά τη διδασκαλία. 

 Η αναιδής και προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή και προς μέλος του προσωπικού του σχολείου. 

 Η ηθελημένη φθορά του κτιρίου και των αντικειμένων του  σχολείου. 

Σε ορισμένες  περιπτώσεις, εκτός από τον μαθητή έχει και νομικές επιπτώσεις ο γονέας ή  ο κηδεμόνας του. 

 

14. Πειθαρχικός έλεγχος 

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία 

εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος,  αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και 

αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:  

1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση - Σύσταση, Επίπληξη και Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα.  

2. Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις (3) ημέρες 

3. Το Συμβούλιο Τμήματος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και πέντε (5) ημέρες  

4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος  

Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα δύνανται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των 

μαθημάτων, απασχολούμενοι με την φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου. 

 

15. Διαγωγή  

Η συμπεριφορά των μαθητών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο ή και εκτός σχολείου με πράξεις ή 

παραλήψεις συνιστά την διαγωγή τους. Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία ή επίμεμπτη από 

το Σύλλογο των Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους και έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα.  

 

16. Τιμητικές διακρίσεις  

Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις 

( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας. 

Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύ-

νηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας από το σχολείο, ή άλλον φορέα.  
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ΓΟΝΕΙΣ, ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοι-

κούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθη-

τή. 

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαι-

δευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν 

υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο 

σχολείο.  

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχο-

λήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το 

σχολείο. 

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμό-

να, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα 

- Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

5. Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος 

να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχο-

λείο. 

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των 

μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου με 

βάση τη γενική αρχή ότι το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό  έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτι-

κών, του Συλλόγου διδασκόντων  και της Διεύθυνσης  του σχολείου. Θέματα όπως η δημιουργία ευνοϊκού σχολικού 

κλίματος και οι σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες  επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών 

και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας,   η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Επι-

στημονικοί, οι Καλλιτεχνικοί και οι Πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώ-

σες του σχολείου. 

Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.  

Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. 

 


