
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022

Λ.Τ. – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ
Οδός Αναπαύσεως,  30009, Φυτείες Δήμου Ξηρομέρου

Τηλ:2646022710
mail@gym-fyteion.ait.sch.gr
http://gym-fyteion.ait.sch.gr

1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

(Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υπουργική Απόφαση)

mailto:mail@gym-fyteion.ait.sch.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                      Σελ. 3
    ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΤΕΣ                                             
    1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό                         
    1.1. ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ                                                                            Σελ. 3
    1.2. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                                            Σελ. 3  
    1.3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                                                            Σελ. 4
    1.4. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                        Σελ. 4
    2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος                             Σελ. 4  
    3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού                               Σελ. 5
    4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες                                                           Σελ. 6
    5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων    Σελ. 7   
    6. Μαθητικά Συμβούλια                                                                                           Σελ. 8
    7. Εκπαιδευτικοί                                                                                                         Σελ. 9
    8. Διεύθυνση                                                                                                               Σελ. 10
    9. Βοηθητικό Προσωπικό                                                                                                 Σελ.11
    ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                                     Σελ. 11
                                                                                                                  

2



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας (άρθρο 16 §2) βασικός σκοπός της παιδείας είναι η 
«διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών». 
   Σκοπός λοιπόν της Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ωρίμανση της σκέψης, τη
γνωστική επάρκεια, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την κοινωνικοποίηση, 
αλλά και τη συναισθηματική και ψυχική ωρίμανση, προκειμένου ο μαθητής να 
ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο με όλα εκείνα τα εφόδια που τον καθιστούν ενεργό 
και αξιόμαχο μέλος του.
   Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά να ενταχθούν 
ομαλά στην κοινωνία. Οφείλει να τα εκπαιδεύει και να τα διαπαιδαγωγεί σύμφωνα 
με τα πρότυπα και της ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.
  Κάθε μορφή κοινωνικής οργάνωσης, όπως είναι εν προκειμένω το σχολείο, οφείλει
να σέβεται και να εφαρμόζει ένα σύνολο αρχών, να υπερασπίζεται αξίες και να 
προβάλλει πρότυπα συμπεριφοράς, πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η ουσιαστική 
συνύπαρξη και θα αρτιωθεί η προσωπικότητα των μαθητών του.
  Καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μας 
μονάδας που είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη 
παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας 
του Σχολείου μας.

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΘΗΤΕΣ 
 1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό  

   1.1. ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ   
    Όλοι οι μαθητές/-τριες και οι εκπαιδευτικοί που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, 
πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση.
    Η προσέλευση στο χώρο της  πρωινής συγκέντρωσης πρέπει να είναι έγκαιρη, 
αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού. Το θέαμα μαθητών οι οποίοι 
καθυστερούν την έναρξη όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί προσβολή 
για τη συνέπεια όλων των υπολοίπων.
   Tο 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.
   Είναι επιβεβλημένη η τήρηση της ησυχίας κατά την εκφώνηση των ανακοινώσεων,
προκειμένου να γίνονται αντιληπτές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

 1.2. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
   Μετά το τέλος των ανακοινώσεων και την άδεια από τη Διεύθυνση γίνεται 
συντεταγμένα η αποχώρηση των μαθητών/τριών προς τις αίθουσες διδασκαλίας. Οι
μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων, ενώ όσοι/ες προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν στον 
εσωτερικό ισόγειο χώρο του Σχολείου και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την 
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ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Αν η καθυστερημένη προσέλευση 
θεωρηθεί δικαιολογημένη από τη Διεύθυνση, οι μαθητές λαμβάνουν σχετική άδεια 
εισόδου στην τάξη. Μαθητής/τρια  που δεν έχει λάβει σημείωμα υπογεγραμμένο 
από τον Διευθυντή/ντρια ή τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, δεν μπορεί να γίνει 
δεκτός/ή στο μάθημα.

1.3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
   Με την είσοδό τους στην αίθουσα, οι μαθητές/τριες τακτοποιούνται στα θρανία 
τους μέχρι την (έγκαιρη) είσοδο του καθηγητή. Αποκαρδιωτικό για την ωριμότητα 
και τη λειτουργία μιας τάξης είναι η εικόνα μαθητών που θορυβούν, σπρώχνονται, 
περιφέρονται ή περιμένουν τον καθηγητή στο διάδρομο, δημιουργώντας πολλές 
φορές εκνευρισμό κατά την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας.

1.4. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
     Οι μαθητές/τριες  δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν από τη λήξη των 
μαθημάτων. Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 
ασθένεια), ενημερώνεται ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Αναπληρωτής/τρια του/της, 
οι οποίοι ενημερώνουν  τον γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας  ώστε να 
τον/την παραλάβει, εφόσον αυτός/ή  είναι ανήλικος/η. 

 2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος  
    Η τακτική και ανελλιπής φοίτηση των μαθητών/τριών αποτελούν βασικά στοιχεία 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες 
απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της 
πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια της 
Διεύθυνσης ή του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και 
πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, 
κρίνονται απαραίτητες. (Κοινή Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 2005/Β/
31-5-2019.)
   Οι μαθητές/τριες  παρακολουθούν με προσοχή την ώρα του μαθήματος, δεν 
ενοχλούν τους συμμαθητές  ή τις συμμαθήτριές  τους, συνεργάζονται αρμονικά με 
τα μέλη της ομάδας και μοιράζονται μαζί τους διαφορετικές ιδέες και απόψεις, 
πάντα με σεβασμό. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης και ακολουθούν τις 
οδηγίες του καθηγητή. Σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών και των καθηγητών 
να συμμετέχουν σε μια δημιουργική διδακτική ώρα.
   Οι μαθητές δε γράφουν σε καρέκλες, θρανία και τοίχους. Είναι ευθύνη όλων, τόσο
των μαθητών όσο και των διδασκόντων, η καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων 
και γενικά της αίθουσας. 
   Απαγορεύεται η χρήση  κινητών  τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου. 
(ΥΑ 132328/Γ2/7-12-2006, Εγκύκλιος 100553/Γ2/4-9-2012 Υπουργείου Παιδείας).
  Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς 
πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής. Ο καθηγητής της ώρας και οι τελευταίοι 
μαθητές μεριμνούν για το σβήσιμο των φώτων της αίθουσας και το κλείσιμο των 
παραθύρων.
   Δεν επιτρέπεται η παραμονή στους διαδρόμους, παρά μόνο μετά από έγκριση των
υπεύθυνων καθηγητών, σε περιπτώσεις βροχής, υπερβολικού κρύου και έντονων 
καιρικών φαινομένων.
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   Δεν επιτρέπεται η διέλευση και η παραμονή των μαθητών στα γραφεία της 
Διεύθυνσης και των καθηγητών. Μαθητές που θα πρέπει να συναντηθούν για 
οποιονδήποτε λόγο με κάποιον καθηγητή, βρίσκονται μαζί  του σε συγκεκριμένο 
χώρο και με καθορισμένο τρόπο.
    Οι μαθητές  και οι μαθήτριες  οφείλουν να διατηρούν τις τουαλέτες και τους 
βοηθητικούς  χώρους καθαρούς, για λόγους υγιεινής αλλά και ευπρέπειας. Τηρούν 
τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, 
κλείσιμο της βρύσης κ.λπ.).
     Απαγορεύεται το κάπνισμα δια νόμου σε όλους ανεξαιρέτως,  τους χώρους του 
σχολείου. (Σχετικοί Νόμοι και Εγκύκλιοι: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 
76017/29-7-2002, Ν. 3730/2008 & Ν. 3868/2010, έγγραφο 13869/Η/3-2-2011 του 
Υπουργείου Παιδείας.)
   Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές 
να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Στο
παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες:
α) προφορική παρατήρηση
β) επίπληξη
γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας
δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
   Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:
Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα
α κα β.
Ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα 
α, β & γ.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β 
γ, δ & ε.
Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών με τη σύμφωνη γνώμη ειδικού υποστηρικτικών εκπαιδευτικών
δομών. (ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)
   Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση θεμάτων  παραβατικής 
συμπεριφοράς των μαθητών/τριών  πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς 
όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

 3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού  
   Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει αρνητικές συνέπειες 
τόσο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία 
μάθησης. Τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού δεν αναλύονται μεμονωμένα, αλλά 
ως μέρος του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
ικανότητες στην αναγνώριση και στον εντοπισμό περιστατικών σχολικής βίας και 
εκφοβισμού. Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές και είναι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος και ήθους. Στην αρχή κάθε 
σχολικού έτους θα ορίζονται δύο (2) Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, οι οποίοι θα 
αναλαμβάνουν υπό την ευθύνη τους συγκεκριμένο αριθμό τάξεων σύμφωνα με τον 
Νόμο υπ’ αριθμ. 4692/12-06-2020. Θα παρεμβαίνουν, θα καθοδηγούν και θα 
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ενημερώνουν μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής 
αντιμετώπισης ζητημάτων, όπως η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων 
συμπεριφορών. Η προσέγγιση βέβαια  του σχολείου βασίζεται στον ανοιχτό 
διάλογο, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη συμμετοχή όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού.
  Οι εκπαιδευτικοί/διευθυντής/ντρια που διαχειρίζονται ένα περιστατικό θα 
εξηγήσουν στους μαθητές-θεατές τον ρόλο τους στην πρόληψη και διαχείριση 
περιστατικών βίας και εκφοβισμού, ενημερώνοντάς τους για τις αρνητικές 
επιπτώσεις του φαινομένου στους εμπλεκομένους, για τις συνέπειες της 
αδιαφορίας ή της παθητικότητάς τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου και για 
την ανάγκη συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαχείριση 
των περιστατικών. Η ποινικοποίηση καταστάσεων και ατόμων δεν έχει θετικές 
επιδράσεις στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
  Οι εκπαιδευτικοί θα φροντίζουν για τη δημιουργία και τη διατήρηση της 
ασφάλειας των μελών της σχολικής κοινότητας στο σχολικό περιβάλλον  
εποπτεύοντας συνεχώς τους χώρους του σχολείου. Θα αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη της
σχολικής βίας,  θα αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία και φορείς και
θα διατηρούν επικοινωνία και συνεργασία με τους σχετικούς κυβερνητικούς
φορείς και το Υπουργείο.
   Βήματα για τη διαχείριση περιστατικών βίας και εκφοβισμού:
1. Ανίχνευση του προβλήματος ή της σύγκρουσης
2. Άμεση παρέμβαση για διακοπή του περιστατικού
3. Ανίχνευση των εμπλεκομένων στο περιστατικό
4. Ενημέρωση για την πολιτική του σχολείου, τα δικαιώματα και τις ευθύνες των    
     εμπλεκομένων ατόμων
5. Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών
6. Εάν χρειάζεται, επιβολή κύρωσης στον υπαίτιο.
   Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντής/ντρια) 
έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις Ομάδες Παρέμβασης. Κάθε ομάδα συσκέπτεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να συζητήσει για την κατάσταση στο σχολείο, για 
θέματα συμπεριφοράς των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και τρόπους 
βελτίωσης του σχολικού κλίματος. Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει κάποιον 
ρόλο και κάποιες ευθύνες, τα οποία συμφωνούνται και καταγράφονται στην πρώτη 
και δεύτερη συνάντηση των μελών της ομάδας. Κάθε ομάδα έχει έναν συντονιστή ο
οποίος είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των συναντήσεων, τον συντονισμό των 
δράσεων και ενεργειών και την εποπτεία των μελών της ομάδας. 

 4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες  
    Το σχολείο, στην αρχή του έτους επιλέγει τις δραστηριότητες που θεωρεί κάθε 
φορά ότι εξυπηρετούν τους στόχους που θέτει η σχολική μονάδα. 

 Θα ενημερώνει και θα ενθαρρύνει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε 
βιωματικά προγράμματα πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
αειφορίας.

 Τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων επίσης είναι μία δημιουργική 
διαδικασία που έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, 
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της έκφρασης, της κατανόησης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας 
μέσα από την έρευνα, τη μελέτη, την ανάδειξη, την προώθηση αλλά και 
παραγωγή στοιχείων πολιτισμού. Στο πλαίσιο Π.Π.Θ. μπορεί να 
δημιουργηθεί θεατρική ομάδα στο σχολείο. 

 Μια δράση, η οποία είναι επιβεβλημένη και γίνεται κάθε χρόνο στο σχολείο 
μας, είναι δράση κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

 Θα ενθαρρυνθούν οι μαθητές μας ώστε να συμμετέχουν σε αθλητικούς 
αγώνες.

 Καλό είναι να γίνεται ενημέρωση και παρακίνηση του Συλλόγου 
Διδασκόντων για υλοποίηση ERASMUS. 
Όλες οι δραστηριότητες θα γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των 
ίδιων των μαθητών/τριών, γιατί έτσι αισθάνονται υπεύθυνοι/ες και 
αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά 
τους.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
  Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή/τρια  στο σχολείο, επικοινωνούν 
συχνά  με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς 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/τρια 
και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του/της στο σχολείο.       
   Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με έναν/μία 
συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος 
που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη 
σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.                                                
    Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το 
μαθητή/τρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που 
μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή/τριας  στο 
σχολείο. Ο Γονέας - Κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει το σχολείο για ιδιαίτερα 
θέματα των μαθητών/τριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη σχολική κοινότητα 
και την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. μαθησιακά προβλήματα, σοβαρά ιατρικά ή 
ψυχολογικά ζητήματα).
   Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά
για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης, όπως αυτές 
αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
σχολείου.
     Αν ο μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση 
στη Διεύθυνση του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα 
περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από 
την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της 
μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η 
πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή/τριας, το οποίο 
κατατίθεται υποχρεωτικά στο σχολείο και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της 
κατάστασης της υγείας του μαθητή/τριας. (Κοινή Υπουργική Απόφαση 
79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019.)
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    Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο 
πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου και να δηλώσει με Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) την αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 
ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τον αριθμό του 
τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS).
 (Κοινή Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 10645/ΓΔ4/2018 ΦΕΚ 120 /Β/23-01-2018.)
   Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς – κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν
έγκαιρα το Σχολείο τηλεφωνικά.
    Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για εξαιρετικά σημαντικό
λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να
ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου ή/και την/ον υπεύθυνη/ο 
εκπαιδευτικό της τάξης. 
    Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που αποδεδειγμένα προκαλεί βανδαλισμούς
στη σχολική περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια σχολική επιτροπή για
την αποκατάσταση των ζημιών.
   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. Είναι προφανές 
ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, 
του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του/της  Διευθυντή/ντριας  του σχολείου. Τα 
θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών 
εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή 
συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 6. Μαθητικά Συμβούλια  
    Οι αρμοδιότητες των 5/μελών και 15/μελών Μαθητικών Συμβουλίων δεν είναι 
μόνο η διοργάνωση των εκδρομών και οι δημόσιες σχέσεις. Οι μαθητικές κοινότητες
εκφράζουν τη θέληση των μαθητών για τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου. Οι 
μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων τις 
απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο Σύλλογο των Καθηγητών και  στη 
Διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.
    Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, 
στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουργικών 
κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημιουργία 
γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού 
και του τόπου. (Γ2/4094/23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄). Από κοινού με τη 
Διεύθυνση και το Σύλλογο των Καθηγητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα 
προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών.
    Ισότιμα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας είναι υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές κάθε
τάξης.
   Το 5μελές και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο  συνεδριάζουν εκτός διδακτικών 
ωρών. Κάθε τμήμα συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα σε τελευταία ώρα και 
ολόκληρο το σχολείο συνεδριάζει τακτικά τρεις φορές τον χρόνο τις τρεις τελευταίες
ώρες μιας μέρας. Έρχονται σε συννενόηση με τον Διευθυντή/τρια  και τον Σύλλογο 
των Καθηγητών  για το ποια ακριβώς μέρα θα γίνει η συνέλευση. 
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    Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν να γίνουν μόνο εκτός διδακτικών ωρών. 
Για να γίνει έκτακτη συνέλευση ενός τμήματος πρέπει να τη ζητήσουν το 5μελές ή 
τουλάχιστον οι μισοί μαθητές του τμήματος. Για να γίνει έκτακτη συνέλευση 
ολόκληρου του σχολείου πρέπει να το ζητήσουν το 15μελές ή τα 2/3 των μαθητών 
του σχολείου (Γ2/4094/23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β΄).
   Στις συνελεύσεις των μαθητών του Λυκείου δεν είναι παρών καθηγητής. Στο 
Γυμνάσιο είναι παρών ένας καθηγητής  για να δώσει συμβουλές σε διαδικαστικά 
θέματα.
  Το 5μελές και το 15μελές μεταφέρουν τα αιτήματα ή τα παράπονα των μαθητών 
ενός τμήματος ή του σχολείου αντίστοιχα στη Διευθύντρια και τον Σύλλογο των 
Καθηγητών.

 7. Εκπαιδευτικοί  
   Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν 
στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο 
σχολείο. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος 
σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη 
επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να 
καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διευθύντρια του σχολείου.
   Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα 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 συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών 
περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς 
χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και 
επιβεβλημένη. 
  Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη 
συνεργασία και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των
μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του 
ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση.
   Δεν είναι σωστό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και 
να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων μαθημάτων είναι 
σημαντικότερος για την παιδεία τους. Δε νοούνται επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ 
των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία, η οποία 
είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
   Ο εκπαιδευτικός είναι δυνάμει πρότυπο για τους μαθητές. Θα πρέπει πρωταρχικά 
να αποτελεί υπόδειγμα συμπεριφοράς και να εφαρμόζει πρώτα ο ίδιος τις ηθικές 
αρχές και τους κανόνες, που υποδεικνύονται για όλους ανεξαιρέτως μέσα στην 
κοινότητα του σχολείου.
   Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε
πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ
μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς 
και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών 
του. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αυτονόητος ο σεβασμός στον τρόπο και το ρυθμό 
μάθησης  του κάθε μαθητή.
   Θα πρέπει να ενημερώνεται για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των 
μαθητών καθώς και για θέματα υγείας για να μπορεί να αντιμετωπίσει με 
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ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και 
να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους.
    Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της 
περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία 
διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την 
υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
   Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στο σχολείο. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση 
των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά 
την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
    Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του 
Συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική 
επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία και, γενικά, 
για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
   Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται 
συστηματικά και προγραμματισμένα. Το σχολείο γνωστοποιεί τις ώρες της 
εβδομάδας κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δέχονται τους γονείς και 
να τους ενημερώνουν λεπτομερώς και υπεύθυνα. Η συνεργασία με τους γονείς θα 
πρέπει να στηρίζεται στο διάλογο, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοαποδοχή, τον
αλληλοσεβασμό και την ειλικρίνεια.
   Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το 
χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
   Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των 
εφημερευόντων καθηγητών.
   Μαθητής που απομακρύνεται από την αίθουσα για παιδαγωγικούς λόγους 
αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει τον/την
Διευθυντή/ντρια για τη συμπεριφορά του μαθητή.
   Οι εκπαιδευτικοί, με το χτύπημα του κουδουνιού, μεριμνούν για το σβήσιμο των 
φώτων της αίθουσας και την κλειδώνουν. Κατεβάζουν στο Γραφείο των Καθηγητών 
τα βιβλία ύλης και τα απουσιολόγια, όπου οι εφημερεύοντες κόβουν τα 
αποκόμματα και τα βάζουν στα κατάλληλα ντοσιέ του κάθε τμήματος. 

 8. Διεύθυνση  
    Ο/η  Διευθυντής/ντρια  είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του 
Σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, 
το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου.
    Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του/της.
   Συντονίζει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, θέτει μαζί τους 
υψηλούς στόχους και δρα έτσι, ώστε να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξης 
των στόχων αυτών για ένα Σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό και ανοιχτό στην 
κοινωνία.
   Επικοινωνεί με τους μαθητές και απευθύνεται σε αυτούς με αγάπη, ενδιαφέρον 
και φροντίδα για όποιο ζήτημα ανακύπτει. Αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη 
κάθε απόκλιση από την ορθή μαθητική συμπεριφορά, κάνοντας παρατηρήσεις, 
υποδείξεις και, αν χρειαστεί, λαμβάνει τα αναγκαία παιδαγωγικά μέτρα, 
ανακαλώντας στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα. 
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  Είναι υπεύθυνος/η  μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και 
αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των μαθητών.
   Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος με γνώμονα την 
αποδοτική λειτουργία του. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε 
περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα 
διδασκαλίας.
   Έχει τακτική επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος 
συνεργασίας ανάμεσα στο Σχολείο και την Οικογένεια, με στόχο πάντα το όφελος 
των μαθητών.  Ενημερώνει τους γονείς και τους μαθητές, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, για τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου και για θέματα που 
αφορούν το σύστημα  εκπαίδευσης και τον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.
   Ο/η  Διευθυντής/ντρια φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του/της με τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της 
σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την ‘‘έντιμη’’ διοικητική και παιδαγωγική 
σχέση, να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς.
   Συντονίζει, καθοδηγεί, εμπνέει, εξομαλύνει τις διαφορές μεταξύ των συναδέλφων,
δεν λειτουργεί μεροληπτικά, είναι δίκαιη και χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια. 
Φροντίζει για τη δίκαιη κατανομή των εργασιών στους καθηγητές και αξιοποιεί τον 
κάθε έναν ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνατότητές του (πνεύμα 
προσαρμοστικότητας.)  Αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι στους υφισταμένους 
του/της και  ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους. 
    Είναι σημαντικό να διακατέχεται από πνεύμα εξωστρέφειας και επικοινωνίας (με 
τον Δήμο, την Εκκλησία, σχολική επιτροπή και άλλους φορείς.)
    Ο/η  Διευθυντής/ντρια  είναι εγγυητής/τρια του Πλαισίου Λειτουργίας 
(Εσωτερικός Κανονισμός) του σχολείου.

 9. Βοηθητικό Προσωπικό  
   Το βοηθητικό προσωπικό ( καθαρίστρια/ες) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του 
σχολείου το καθορισμένο ωράριο και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του.
   Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο βοηθητικό προσωπικό για ό,τι
σχετίζεται με το έργο του, αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στη Διεύθυνση 
και εκείνη φροντίζει για τα περαιτέρω.
    Η/οι καθαρίστρια/ες οφείλει/ουν να ασφαλίζει/ουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί 
να βλάψει τους μαθητές. 
    Ακολουθεί/ούν πολύ πιστά τα μέτρα υγιεινής.
   Το βοηθητικό προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται στους μαθητές,
τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να
περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   
 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου προτείνει ένα σύνολο 
κανόνων και αρχών που έχουν ως στόχο τη ρύθμιση της συνολικής λειτουργίας του 
σχολείου και της σχολικής Κοινότητας στο σύνολό  της, ώστε να διασφαλίζεται η 
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ομαλότητα, η τάξη και η ευρυθμία, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να 
βελτιστοποιείται η παρεχόμενη παιδεία.
     Η εγγραφή του/της  μαθητή/τριας  στο σχολείο σημαίνει και αποδοχή, εκ μέρους 
αυτού/τής  και των γονέων του/της,  όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος 
κανονισμού.
     Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει άρθρα και 
διατάξεις του Πλαισίου Λειτουργίας, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο.
    
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας θα ισχύσει από το 
σχολικό έτος 2021-2022.

                                                                                          
                                                                                         
                                                                                          Η Διευθύντρια        

                                                                                   Βλαχοπάνου Ευσταθία                            
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