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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ένας από τους ρόλους της 

είναι να προετοιμάσει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά σε αυτή.  

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει όρια 

και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που αφορούν όλα τα μέλη της.  

1.   Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

 Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που 

διασφαλίζει τη συνεργασία των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις 

αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους 

της σχολικής κοινότητας.  

 Δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, περιλαμβάνοντας όλα 

εκείνα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς 

πολίτες και ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, 

κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα.    

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου 

επιδιώκεται:  

 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας.  

 Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις 

ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.  

 Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την 

απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Η καλλιέργεια κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του κάθε μαθητή, αλλά και όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

2.   Λειτουργία του Σχολείου 

      Προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από το σχολείο 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων, η 

οποία γίνεται στις 8:00 π.μ. 

 Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις 
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προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και 

ανάλογο σεβασμό. 

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης στην πρωινή συγκέντρωση ή στην 

τάξη μετά τα διαλείμματα, οι μαθητές πρέπει πρώτα να ενημερώνουν τη 

Διεύθυνση. Εάν δε γίνουν δεκτοί στην τάξη παίρνουν απουσία και 

παραμένουν σε καθορισμένο χώρο του σχολείου μέχρι το τέλος της 

διδακτικής ώρας.        

 Η εξώπορτα του σχολείου παραμένει κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του για λόγους ασφαλείας. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε 

φεύγουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Η 

αναιτιολόγητη απουσία από διδακτική ώρα ελέγχεται από τον Διευθυντή 

του Σχολείου και τον Σύλλογο των Διδασκόντων.  

 Οι μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο παρακολουθούν όλο το 

διδακτικό ωράριο. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη/ειδικός λόγος 

κάποιος γονέας να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των 

μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου. Ο 

γονέας παραλαμβάνει από το Γραφείο του Διευθυντή τον μαθητή, οι 

απουσίες του όμως καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.     

3.   Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

      Φοίτηση:  

Η φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

είναι καθήκον και υποχρέωσή τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, 

ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό 

λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους.  

       Διάλειμμα 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στον 

αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες 

διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα 

ατυχημάτων.  

 Οφείλουν να βρίσκονται σε καθορισμένους χώρους του προαυλίου, ανά 

τμήμα, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους μαθητές των άλλων τμημάτων. 

 Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων οι 
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πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών.    

      Εμφάνιση  

Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο σχολείο αποτελεί εκδήλωση του 

δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους, και κατά συνέπεια ανήκει 

στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του 

δικαιώματος, περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και 

η ευπρέπεια. 

4.   Συμπεριφορά.  Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  

       Διευθυντής  

 Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου και τον συντονισμό 

της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει 

στην καλύτερη λειτουργία του.         

 Φροντίζει μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 

των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 

ασφάλειας των μαθητών. 

 Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, 

τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου 

και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

       Εκπαιδευτικοί  

 Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς 

την προσωπικότητά τους.  

 Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 

και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες 

αυτών. 

 Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και 

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. 

 Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από 

την τάξη και το Σχολείο.  
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       Μαθητές/μαθήτριες  

 Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το 

δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία. 

 Οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην καθημερινή 

διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα.  

 Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου 

του προσωπικού του σχολείου.          

 Προσέρχονται για μάθημα στην αίθουσα χωρίς φαγητό, αναψυκτικό ή καφέ 

(εξαιρείται το νερό). 

 Απευθύνονται στους καθηγητές και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν 

τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 

δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.     

 Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν στους γονείς/κηδεμόνες τους τις 

γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το σχολείο προς ενημέρωσή 

τους.      

 Σε περίπτωση που μαθητής αποβάλλεται από την αίθουσα διδασκαλίας 

απευθύνεται στη Διεύθυνση του Σχολείου για να ενημερωθεί το βιβλίο 

καταγραφής ενεργειών και για να αναλάβει την ευθύνη του μαθητή. 

 Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών στο Σχολείο 

αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή 

παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.  

       Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

 Όλοι οι μαθητές δικαιούνται τον  αλληλοσεβασμό για την καταγωγή τους, το 

φύλο τους, το θρήσκευμά τους, τις κοινωνικές και πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητές τους. 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, 

ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα, 

αναφέροντας στους καθηγητές και στον Διευθυντή του σχολείου τέτοιου 

είδους συμπεριφορές. 
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 Σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες και επιλύουν τις 

διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο χωρίς να καταφεύγουν στη 

χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή 

ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα 

παραπτώματα και επισύρουν ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και 

σε απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. 

 Η ενδοσχολική βία (bullying) δεν έχει θέση στο σχολείο μας.       

       Επισημαίνεται ότι:  

 Δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή 

οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 

επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός των σχολικών χώρων, 

σύμφωνα με ΥΑ 103373/Δ1/22-6-18 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 

 Σε περίπτωση παραβίασης του κανόνα αυτού, η ενδεχόμενη απομάκρυνση 

του μαθητή που κάνει χρήση στο μάθημα, συνδυάζεται με την επιβολή 

κύρωσης και παράδοσης του κινητού ή των λοιπών συσκευών στον μαθητή 

ή τον κηδεμόνα του στο τέλος της ημέρας. 

 Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με τον 

Ν. 3868/2010/ΦΕΚ 129Α/3.8.2010 και τον Ν. 4419/2016. 

5.   Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

 Οι μαθητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον 

ανάλογο σεβασμό. 

 Συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως 

διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα,  επισκέψεις 

σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εκδρομές, γιορτές κ.α.     

 Προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη 

ένδυση.             

       Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις,  

       εκδηλώσεις 

 Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή ή μορφωτική επίσκεψη 

του σχολείου, ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των 

συνοδών - εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση του μαθητή από την υπόλοιπη 
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ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής. 

6.   Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων       

       Επικοινωνία 

 Το σχολείο αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην επικοινωνία και την 

εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και με 

τον εκλεγμένο Σύλλογό τους. 

 Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές 

συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους προς όφελος των μαθητών.      

 Από το σχολικό έτος 2020-2021 έχει αναβαθμιστεί πλήρως το Ιστολόγιο του 

σχολείου στη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/gympelas/, που αποτελεί 

πλέον μόνιμη πηγή επικοινωνίας σχολείου - γονέων – μαθητών. 

       Απουσίες μαθητών  

 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών είναι 

υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν 

να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. Είναι 

απαραίτητο 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. 

7.   Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και 

ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού 

του σκοπού οι μαθητές:  

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το 

φυσικό περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.  

 Δε ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δε γράφουν σε θρανία και τοίχους, 

χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.  

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.  

 Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

https://blogs.sch.gr/gympelas/
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Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης 

βαρύνει τον ίδιο ή τον κηδεμόνα του.     

8.  Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους.  

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο 

μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά 

την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά 

το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του 

Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους.      

Η τήρηση του κοινά συμφωνημένου Κανονισμού από όλους, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί 

το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.         


