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1. Εισαγωγή.  

Βασικές Αρχές και Στόχοι του Κανονισμόυ Λειτουργίας 

Η σχολική κοινότητα είναι μια μικρή οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ένας από τους ρόλους του 

Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά στην 

κοινωνία και να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά την επικείμενη 

μετάβαση.  

 

Επομένως, η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής: 

1. Διαμορφώνει έτσι ένα δημιουργικό σχολικό περιβάλλον και προσδίδει 

δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή. 

2. Στοχεύει στη θεμελίωση κλίματος συνεργασίας και ηρεμίας μεταξύ όλων των 

συνεργαζόμενων φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί – 

παιδιά – γονείς) και σε καμία περίπτωση στον περιορισμό της ελευθέριας 

οποιουδήποτε. 

3. Ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και 

προάγει τη συλλογική  λειτουργία αναγνωρίζοντας παράλληλα την αξία της 

ατομικής ευθύνης 

4. Ενσωματώνει την παιδαγωγική πλευρά της «σχολικής πειθαρχίας» 

προσδοκώντας στην πρόληψη και τον περιορισμό των ποινών. 

2. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές: 

 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

 Αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές και μαθήτριες ισότιμα με ευγένεια, 

κατανόηση και σεβασμό. 
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 Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού 

κλίματος, που θα το διακρίνει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη 

έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η αποφυγή των εντάσεων και 

των συγκρούσεων και παράλληλα θα  προάγεται το αίσθημα της σιγουριάς 

και της ασφάλειας για τους μαθητές. 

 Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς και τα  αρμόδια 

Στελέχη Εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την 

προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

 

3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 

1.      Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν την 

έναρξη της λειτουργίας του και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το 

κουδούνι. 

2.      Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο προαύλιο του Σχολείου με ποδήλατα για λόγους 

ασφαλείας. 

3.      Κατά τη διαδικασία της πρωινής συγκέντρωσης, οι μαθητές προσέρχονται στις 

καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και υπακούουν στις υποδείξεις των 

εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι μαθητές οφείλουν να 

τηρούν κόσμια στάση και να επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό.  

4. Σε περίπτωση απουσίας του διδάσκοντος, οι μαθητές περιμένουν ήσυχα, μπροστά 

από την αίθουσα διδασκαλίας, τον αναπληρωτή καθηγητή. 

5.      Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας ορίζονται στην αρχή του 

διδακτικού έτους από τους διδάσκοντες. Αλλαγή θέσης ενδέχεται να γίνει (από τον 

διδάσκοντα) για λόγους παιδαγωγικούς. 

6.      Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσής του στο Σχολείο ο μαθητής γίνεται 

δεκτός μόνο μετά από σχετική έγγραφη άδεια του Διευθυντή του Σχολείου ή του 

νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση συχνής και αδικαιολόγητης καθυστέρησης 

ενημερώνονται οι γονείς . 

1
η
 ώρα 08.10-08.55 

2
η
 ώρα 09.05-09.50 

3
η
 ώρα 10.00-10.45 

4
η
 ώρα 10.55-11.40 

5
η
 ώρα 11.50-12.30 

6
η
 ώρα 12.40-13.20 

7
η
 ώρα 13.25-14.05 



7.      Μαθητής που προσέρχεται (στις ώρες μετά την 1
η
) μετά την είσοδο του 

καθηγητή στην αίθουσα, δεν γίνεται δεκτός στο μάθημα και παίρνει απουσία. 

8.      Κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου (8:10 - 14:05), άδεια απουσίας από 

το Σχολείο σε μαθητή χορηγείται μόνο από το Διευθυντή του Σχολείου ή το νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

9.      Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 

εξέρχονται από αυτό για κανένα λόγο. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη 

λήξη των μαθημάτων επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου ή του 

νόμιμου αναπληρωτή του. 

10.      Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από 

την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του 

διδάσκοντος καθηγητή. 

11.  Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες. Για λόγους ασφαλείας 

των μαθητών, των καθηγητών και των επισκεπτών του Σχολείου δεν επιτρέπεται 

κατά τα διαλείμματα  η χρήση μπάλας στο προαύλιο του Σχολείου. 

12.  Οι μαθητές οι οποίοι αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου, μέλους 

πενταμελούς ή δεκαπενταμελούς συμβουλίου) οφείλουν να τα εκτελούν με 

ευσυνειδησία και προθυμία και είναι υπεύθυνοι για κάθε τί που οφείλεται στην 

παραμέλησή τους. 

13.  Οι μαθητές που απουσιάζουν από το Σχολείο για οποιονδήποτε λόγο έχουν 

υποχρέωση να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις ανατεθείσες 

εργασίες και να προετοιμάζονται ανάλογα για την ευχερέστερη και αποδοτικότερη 

παρακολούθηση του επόμενου μαθήματος. 

14. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται. 

  

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1.  Οι μαθητές  θα πρέπει να αποφεύγουν τις ακρότητες ως προς την εμφάνιση - 

αμφίεση. 

2.  Για λόγους υγείας δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή των μαθητών στις 

τουαλέτες. 

3.  Για λόγους υγείας δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου. 

Άλλωστε το Σχολείο είναι δημόσιος χώρος και το κάπνισμα απαγορεύεται.  

4.  Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του Σχολείου και να διατηρούν 

το περιβάλλον καθαρό. Κάθε φθορά της σχολικής περιουσίας αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα και τιμωρείται. Η αποκατάστασή της βαρύνει τον υπαίτιο. Σε περίπτωση 

αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού του υπαιτίου, η ζημιά βαρύνει το ταμείο 

της Μαθητικής Κοινότητας. 



5.  Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας, διότι το 

Σχολείο αδυνατεί να αναλάβει την ευθύνη της φύλαξής τους. 

6.    Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και ευγένεια προς τους 

συμμαθητές τους, ιδιαίτερα τους μικρότερους, και να επιδεικνύουν  τον οφειλόμενο 

σεβασμό προς τους καθηγητές και το προσωπικό της Σχολής. Οι σχέσεις πρέπει να 

διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Επίσης επιβάλλεται να 

αποφεύγονται οι χειροδικίες, τα απρεπή αστεία και γενικότερα η ανάρμοστη 

συμπεριφορά. 

7.    Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής είναι αιτία παιδαγωγικού 

ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις. 

8.  Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή, παραμένει στο Σχολείο και ακολουθεί τις 

οδηγίες της διεύθυνσης του σχολείου. Για κάθε απουσία το Σχολείο ενημερώνει τον 

κηδεμόνα του μαθητή. 

9.    Στο πλαίσιο της σωστής λειτουργίας του σχολείου η συνεργασία μαθητών - 

καθηγητών θεωρείται απαραίτητη. Γι΄ αυτό κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να 

απευθύνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή στη διεύθυνση του σχολείου 

και να συζητά  όχι μόνο οποιοδήποτε θέμα - πρόβλημα σχετίζεται με την εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία του σχολείου, αλλά ακόμα και κάποιο προσωπικό του πρόβλημα.  

4.1. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 

 

Είναι αυτονόητο ότι ο σεβασμός προς το σχολικό περιβάλλον, τα περιουσιακά 

στοιχεία του σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες 

υποχρεώσεις των μαθητών. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί 

ένα ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον κατάλληλο για μαθητή. Για την επιτυχία 

αυτού του σκοπού οι μαθητές: 

 

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου. 

 Δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους). 

 Δεν καταστρέφουν τα θρανία τους και γενικότερα σέβονται την αίθουσά τους 

και φροντίζουν να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

 Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται 

πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο. 

 4.2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1.         Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από το Νόμο 

εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, κτλ) και να συμπεριφέρονται στις ενημερωτικές ή 

άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική κοινότητα. 

2.         Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή 

του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν 

από το Νόμο αυξημένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις 

αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και κάθε παράπτωμά τους 

ελέγχεται αυστηρότερα. 



  

5. Συνεργασία σχολείου – γονέων 

 

 Το σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία και την 

εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών 

καθώς και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους.  

 Η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που 

οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 

απαραίτητη προς όφελος των μαθητών.  

 Οι γονείς έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την τελική και ανελλιπή 

φοίτηση των παιδιών του. Συνεπώς οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή 

επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των 

ανακοινώσεων και των οδηγιών του. 

 Το Σχολείο, από την πλευρά του, οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς 

για οποιαδήποτε ενέργεια του παιδιού τους που δε συνάδει με τη μαθητική 

του ιδιότητα, όπως  π.χ την αναιτιολόγητη απουσία του. 

 Το σχολείο προβαίνει για λόγους ασφαλείας σε αναπλήρωση των κενών ή σε 

αναμόρφωση του προγράμματος αν αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση 

αντικειμενικής δυσκολίας το τμήμα κάνει κενό με επίβλεψη εκπαιδευτικού.  

Σε καμιά περίπτωση οι μαθητές δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν την 

προγραμματισμένη λήξη των μαθημάτων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των 

γονέων. 

 Η ιστοσελίδα του σχολείου, στη διεύθυνση http://gym-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/autosch/joomla15/ αποτελεί μόνιμη επικοινωνία σχολείου – 

γονέων – μαθητών.  

 Σε περίπτωση μη συμμετοχής μαθητή σε εκπαιδευτική επίσκεψη ή εκδρομή 

με κόστος, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν παρακολουθούν μάθημα με 

ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. 

Τα θέματα που προκύπτουν και δεν αναφέρονται στο πλαίσιο οργάνωσης σχολικής 

ζωής αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και το Σύλλογο των 

διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. 

 

 

 

                                                                     ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

                                                                                      

   AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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