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   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου βασίζεται σε όσα 

προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία για την λειτουργία των 

δημόσιων Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα 

χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

Συγκεκριμένα ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου περιέχει ένα σύνολο 

κανόνων, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται αρμονικά, 

μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο της σχολικής μονάδας. Οι κανόνες αυτοί 

αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το 

οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, 

χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και 

αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά 

δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του 

σύγχρονου σχολείου. 

Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, την 

οποία δικαιούται να εκφράζει και να αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. 

Οφείλει όμως να σέβεται και την προσωπικότητα των άλλων μελών της 

σχολικής κοινότητας, να μην καταπατά τα δικαιώματα τους, να συνεργάζεται 

αρμονικά και να κατανοεί τις ανάγκες τους. Οφείλει επίσης να γνωρίζει και να 

αξιοποιεί τα δικαιώματά του και να συμβάλει στη δημοκρατική λειτουργία του 

σχολείου. 

Ο σχολικός κανονισμός, λοιπόν, δεν έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός 

απλού καθηκοντολογίου, αλλά συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την 

εποχή και ενσωματώνει όχι μόνο την οργανωτική άποψη της σχολικής 

πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική. Η έμφαση δίνεται στην πρόληψη και όχι 

στη θεραπεία, αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, 

προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, περιέχει λογικές, 

γενικά αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις. 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά θα εναρμονίζεται ο εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας του σχολείου με τα ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά πρωτόκολλα 

για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας του covid-19, προκειμένου 
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να διαφυλαχθεί το αγαθό της υγείας. Ως εκ τούτου ενδέχεται να μην εφαρμοστεί 

ή να τροποποιηθεί μέρος του κανονισμού. Οι αλλαγές που θα γίνονται θα 

κοινοποιούνται στη σχολική κοινότητα από την Διεύθυνση και τους 

εκπαιδευτικούς. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ  

 

1. Οι μαθητές κατά την προσέλευση ή την αποχώρησή τους από το Σχολείο 

συμπεριφέρονται με ευγένεια, με ευπρέπεια, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς όλους 

τους πολίτες. 

2. Το πρόγραμμα του σχολείου αρχίζει στις 8:15π.μ.και τελειώνει στις 14:00μ.μ. 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών (τουλάχιστον 

10λεπτά νωρίτερα) είναι απαραίτητη και δείχνει ότι όλοι αναγνωρίζουν το 

σημαντικό ρόλο του σχολείου. 

3. Με το χτύπημα του κουδουνιού μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες πηγαίνουν έγκαιρα 

στις τάξεις .και δεν κυκλοφορούν άσκοπα στους διαδρόμους ή τις αίθουσες του Σχολείου. 

4. Όσοι προσέρχονται στο Σχολείο με καθυστέρηση, δεν μπαίνουν στην αίθουσα 

διδασκαλίας, αλλά παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης και εάν η 

καθυστέρησή τους είναι δικαιολογημένη, με σημείωμα της Διεύθυνσης γίνονται 

δεκτοί από τον Καθηγητή. Διαφορετικά, παραμένουν σε κατάλληλο χώρο ως το 

διάλειμμα και φυσικά παίρνουν απουσία και ειδοποιούνται οι γονείς του/της.  Το 

ίδιο ισχύει και για την καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα μετά το 

διάλειμμα.  

Αυτά γίνονται με βάση τη γενική αρχή ότι δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξ 

αιτίας αυτών που καθυστερούν, ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι οι μαθητές/τριες 

μπορούν να καθυστερούν χωρίς κάποιες συνέπειες.  

5. Κατ’ εξαίρεση θεωρείται δικαιολογημένη  η καθυστερημένη προσέλευση σε περίπτωση 

ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή δε χρειάζεται σημείωμα 

από τη Διεύθυνση. 

6. Μαθητής ή μαθήτρια που  έχει ανάγκη να αποχωρήσει έκτακτα για λόγους υγείας στη 

διάρκεια των μαθημάτων, προσέρχεται στο γραφείο της  Διεύθυνσης την ώρα του 
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διαλείμματος, ενημερώνεται ο κηδεμόνας και εφόσον δώσει την έγκρισή του, τότε 

αποχωρεί ο/η μαθητής/τρια από το σχολείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

   Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν: 

  

1. Να σέβονται τους καθηγητές τους και να φέρονται με ευγένεια στο βοηθητικό 

προσωπικό του Σχολείου. 

2. Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών μεταξύ τους, πρέπει να καλλιεργείται ο 

αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του 

άλλου. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Δεν επιτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός, 

ο ευτελισμός, η προσβολή της προσωπικότητας του άλλου και προπαντός η βίαιη 

συμπεριφορά (χειροδικία, ύβρις κ.τ.λ.). 

3. Πρέπει να αναγνωρίζονται και να αναπτύσσονται τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, οι 

κλίσεις και οι προσπάθειες που έχουν ως γνώρισμα την άμιλλα, δηλαδή τον ευγενή 

συναγωνισμό. 

4. Όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνουν από την τάξη μόλις το 

επιτρέψει ο καθηγητής και κατευθύνονται στο προαύλιο χωρίς να τρέχουν και να 

φωνάζουν και παραμένουν υποχρεωτικά εώς το τέλος του διαλείμματος.  

5. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα παρά 

μόνο σε μεγάλη ανάγκη και πάντοτε με την άδεια του διδάσκοντος. 

6. Μαθητές/-ριες απαλλαγμένοι από το μάθημα της Γυμναστικής παραμένουν στο 

χώρο του μαθήματος και δεν ανεβαίνουν στη αίθουσα διδασκαλίας. 

7. Στη διάρκεια του μαθήματος η φλυαρία και η ασχολία με έργα άσχετα προς το 

μάθημα θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και έχουν τις ανάλογες συνέπειες στην 

επίδοση και τη διαγωγή των υπαιτίων. Επίσης, δεν επιτρέπεται οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να μασούν τσίχλα, φαινόμενο αντιαισθητικό και ενοχλητικό. 

8. Δεν επιτρέπεται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. να φέρουν οι μαθητές/τριες στο σχολείο 

κινητά τηλέφωνα. Το σχολείο διαθέτει τηλέφωνο και οι μαθητές/τριες μπορούν με 

άδεια της Δ/νσης να τηλεφωνήσουν από το γραφείο. Αν ο/ μαθητής/τρια παρά τις 

συστάσεις φέρει και χρησιμοποιεί το κινητό σε χώρους του σχολείου και σε ώρα 

μαθήματος αυτό θα παραμείνει στη Διεύθυνση και θα το παραλάβουν οι γονείς.  
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9. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν γουόκμαν και να ακούνε μουσική σε ώρα 

μαθήματος, ποδήλατα, μπάλες, skateboards και να παίζουν με αυτά στο 

διαλείμματα. 

10. Το σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κλοπή κινητών ή χρημάτων. 

11. Το κάπνισμα των μαθητών/τριων στο χώρο του σχολείου εκτός του ότι βλάπτει την 

υγεία τους δεν είναι παιδαγωγικά ορθό και δεν νομιμοποιείται. Δεν θα πρέπει να 

υπάρχει ανοχή του σχολείου και η σχολική κοινότητα οφείλει να αποδοκιμάζει 

αυτή την επιβλαβή και επικίνδυνη συνήθεια. 

12. Γενικά, η συμπεριφορά μαθητών/-ριων πρέπει να είναι ευγενική και πολιτισμένη. 

13. Δε χρησιμοποιούν μπάλες, ούτε φωνάζουν, ούτε χειρονομούν, ούτε ανταλλάσουν 

φράσεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των άλλων ως προσώπων. 

14. Όταν χτυπήσει το κουδούνι για την είσοδο, επιστρέφουν έγκαιρα, σύντομα κι 

αθόρυβα στις αίθουσες διδασκαλίας. 

15. Δεν κουβαλούν στις αίθουσες τρόφιμα και αναψυκτικά. 

16. Υπακούουν πάντοτε στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. 

17. Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες καταδολίευσης των 

εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κ.τ.λ. Το σχολείο  έχει χρέος να 

αντιμετωπίζει αποφασιστικά αυτά τα φαινόμενα και για ουσιαστικούς και γιατί 

αλλοιώνεται η πραγματική σχολική κατάσταση του/της μαθητή /τριας και κυρίως 

για παιδαγωγικούς λόγους. 

18.  Απόκλιση των μαθητών/τριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες 

που το σχολείο έχει θεσπίσει για τη λειτουργία του, θεωρούνται σχολικά 

παραπτώματα, Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική 

αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι η τελευταία επιλογή, που όμως δεν 

αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέσο. Όταν ένας/μία μαθητής/τρια υποπίπτει σε 

παράπτωμα γράφεται στο ποινολόγιο, αφού πρώτα δώσει εξηγήσεις μαζί με τον 

καθηγητή/τρια που τον αναφέρει στη διοίκηση του σχολείου και ειδοποιούνται οι 

γονείς του. Εάν το παραπάνω παράπτωμα λάβει χώρα μέσα στην τάξη, ο 

καθηγητής/τρια σημειώνει επιπλέον των παραπάνω στο απουσιολόγιο, Ω.Α. 

(Ωριαία Αποβολή). 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 

1. Το ντύσιμο και γενικά η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών/τριών κατά τη 

διάρκεια του σχολικού προγράμματος (μαθήματα, σχολικές εκδηλώσεις, εκδρομές) 

πρέπει να είναι απλή, ευπρεπής ανεπιτήδευτη και οπωσδήποτε σύμφωνη με την 

μαθητική ιδιότητα. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών είναι φροντίδα των γονέων 

τους, αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής παρουσίας τους στο σχολείο και 

λόγοι παιδαγωγικοί επιβάλλουν τον έλεγχό της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

1.Η φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες των μαθητών/τριών και 

οι συνέπειες αυτών όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι ένα 

σοβαρότατο θέμα, που απασχολεί την σχολική κοινότητα και πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από κοινού, από το σχολείο και την οικογένεια 

 2.Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση 

όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Δεν επιτρέπονται οι ενδιάμεσες 

και μεμονωμένες απουσίες. 

3. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να πραγματοποιήσει συνολικά 114 απουσίες κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους,  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

1. Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές 

δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους και εκπαιδευτικά επιβεβλημένη. Ιδιαίτερα 

όταν αυτό αφορά τις εθνικές εορτές και παρελάσεις. 

2. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές, εορταστικές επετειακές 

εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του 

σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο 

πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

  

      Η τακτική ενημέρωση των γονέων σε θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των 

παιδιών τους γίνεται: 

  

1.Κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, για τον/την κάθε καθηγητή/τρια, 

η οποία θα σας γνωστοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση του εβδομαδιαίου 

προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικώς. 

2.Στο τέλος κάθε τετραμήνου, μαζί με την επίδοση των ελέγχων προόδου. 

3.Τέλος, οι ανακοινώσεις του σχολείου θα αναρτώνται  στην ιστοσελίδα μας: 

7gym-ilioup.att.sch.gr  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

 

       Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/τριες, 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό 

θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί 

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.  

       Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την 

εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 


