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Εζωηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο  

ηνπ  Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε 

                                   

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη κε ζπζζσξεπκέλε ηελ εκπεηξία ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, πξνρσξήζακε ζηελ ηειηθή δηαηχπσζε θαη έθδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, γλψζε ηνπ νπνίνπ ζα ιάβνπλ νη γνλείο θαη νη καζεηέο.  

Ο εζσηεξηθφο απηφο θαλνληζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη λνκνινγίαο, φπσο νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. Έηζη, νη θαλφλεο απηνί έρνπλ σο ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ηφζν ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ έιαβε ππφςε ηνπ, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο γηα ζέκαηα ζρνιηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δσήο, θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ςπρνινγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθήβσλ καζεηψλ. Οη επηδηψμεηο θαη νη 

πξνζπάζεηεο καο είλαη δηαξθείο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε θαη λα πξναγάγνπκε έλα άξηην θαη πγηέο 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θάζε καζεηήο ζα κπνξεί αβίαζηα λα δηακνξθψλεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 

ρνιείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.Ο θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζεβαζηφο απφ φινπο θαη λα εθαξκφδεηαη θαηά γξάκκα ρσξίο εμαηξέζεηο. 

Α΄. ΓΔΝΗΚΑ 

- Ζ αξκνληθή ζπλχπαξμε, εθηφο απφ ηελ ακνηβαία επγέλεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ, πξνυπνζέηεη θαη ηελ 

ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα πινπνηείηαη αλελφριεηα, 

κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη λα επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζε θαζεκεξηλή βάζε. ην πιαίζην απηφ ε ζρνιηθή πεηζαξρία απνθηά δεκνθξαηηθφ 

πεξηερφκελν θαη κεηαηξέπεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. 

- Οη καζεηέο θάζε ειηθίαο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν έρνληαο δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη δηαθνξεηηθφ 

κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ θνξηίν. Παξακέλνπλ μερσξηζηέο θαη αλεπαλάιεπηεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

δηθαηνχληαη αηνκηθή αλαγλψξηζε θαη νινθιήξσζε, ρσξίο λα ηζνπεδψλνληαη κέζα ζηελ νκάδα. 

Παξάιιεια, ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζρνιηθή δσή είλαη απαξαίηεηε, 

αθνχ  απηνί έρνπλ σο ζηφρν λα πεξηγξάςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη λα ππεξαζπηζζνχλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. 

-Ζ εππξεπήο ζπκπεξηθνξά κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν, ν ζεβαζκφο, ε αμηνπξέπεηα, ε γελλαηνςπρία 

θαη ε δηάζεζε γηα θνηλσληθή πξνζθνξά είλαη ηδηφηεηεο πνιηηηζκέλσλ αλζξψπσλ. Κάζε ιέμε ή πξάμε 
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πνπ ππνβηβάδεη ην άηνκν ή ζίγεη νπνηνλδήπνηε δελ αξκφδεη:  

 

 

α) ζε γνλείο πνπ επηδηψθνπλ ηε κφξθσζε θαη ηελ επηπρή εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ παηδηψλ ηνπο, β) ζε 

λένπο πνπ θηινδνμνχλ λα γίλνπλ ζπλεηνί, αθέξαηνη θαη νινθιεξσκέλνη πνιίηεο θαη γ) ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ νξακαηίδνληαη λα εθνδηάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε ηα εθφδηα εθείλα πνπ ζα ηνπο 

θαηαζηήζνπλ ππεχζπλνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα ελδηαθέξνληαη θαη ζα εξγάδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο ρψξαο. 

- Ζ εγγξαθή θαη ε θνίηεζε καζεηή/καζήηξηαο ζην ζρνιείν πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ 

Γνλέα ή Κεδεκφλα φισλ ησλ φξσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη απνζηέιιεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ Δ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο ηνπ ρνιείνπ. 

Β΄. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ 

1. ΑΠΟΤΗΔ - ΦΟΗΣΖΖ 

- Γηα θάζε καζεηή πνπ απνπζηάδεη απφ ην κάζεκα, θαηαγξάθεηαη απνπζία ζην απνπζηνιφγην ηεο ηάμεο 

θαη θαηαρσξίδεηαη ζην myschool. Οη απνπζίεο ππνινγίδνληαη θάζε δηδαθηηθή ψξα. Με βάζε ηελ ΤΑ 

10645/ΓΓ (ΦΔΚ 120/23.1.2018) δελ δηαθξίλνληαη ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιφγεηεο. Καηά 

ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη δηαδηθαζία δηθαηνιφγεζεο απνπζηψλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε Covid θαη 

θάπνην ζνβαξφ ηαηξηθφ πξφβιεκα) . ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή/ηξηαο νη θεδεκφλεο νθείινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα.  

- Κάζε κήλα (ή θαη λσξίηεξα ζε πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ απνπζηψλ) ην ζρνιείν ελεκεξψλεη ηνλ 

γνλέα ή θεδεκφλα κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e-mail) γηα ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ καζεηή. 

-Οη απζαίξεηεο απνπζίεο ζε ελδηάκεζεο ψξεο απαγνξεχνληαη. Αλ νη απνπζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ψξα πνπ ην ηκήκα γξάθεη δηαγψληζκα, ν καζεηήο ππνρξενχηαη λα γξάςεη ην δηαγψληζκα ζε εκέξα θαη 

ψξα πνπ ζα νξίζεη ν θαζεγεηήο. 

- Απνπζίεο απφ κνλνήκεξεο εθδξνκέο, επηζθέςεηο, ή εθδειψζεηο ζρνιείνπ, ρξεψλνληαη γηα φιν ην 

σξάξην ηεο εκέξαο, εθηφο αλ ππάξρεη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ γνλέα κε ηελ νπνία δε ζα επηηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπ ζηε δξάζε. 

- Ζ παξακνλή ησλ καζεηψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο ψξεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ έμνδνο ησλ καζεηψλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο  ρσξίο άδεηα ειέγρεηαη 

παηδαγσγηθά. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο πξέπεη λα απνρσξήζεη γηα ιφγνπο πγείαο, απηφ 

γίλεηαη κφλν κε ηελ άδεηα ηεο Γ/ληξηαο θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ γνλέα ή θεδεκφλα. 

- Δάλ θάπνηνο καζεηήο απνπζηάζεη απφ θάπνην κάζεκα, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ κειέηε, ηελ 

πξνπαξαζθεπή θαη ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα απηφ. 

- Μαζεηήο πνπ πξνζέξρεηαη κε θαζπζηέξεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα δε γίλεηαη δεθηφο, 

παίξλεη απνπζία θαη παξαπέκπεηαη ζην γξαθείν ηεο  Γηεπζχληξηαο. 

-  Σν ζρνιείν εθαξκφδεη απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε θαη ηηο 

απνπζίεο ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πξναλαθεξζέληα 

απφ γνλείο θαη καζεηέο.  

2. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΑΠΟΤΗΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ 

Σα καζήκαηα ηεο 1εο ψξαο αξρίδνπλ ακέζσο κεηά ηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ /ηξηψλ ζην ζρνιείν θαη ε ηαθηηθή θαη αλειιηπήο θνίηεζε 
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απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γη'απηφλ ηνλ ιφγν καζεηήο πνπ 

πξνζέξρεηαη κεηά ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή ζηελ ηάμε δε γίλεηαη δεθηφο ζην κάζεκα θαη ρξεψλεηαη κε  

απνπζία.   

 

 

 

Γηα ηελ είζνδν ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν κεηά ηελ 1
ε
 ψξα είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί 

ζπλελλφεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα κε ηελ Γηεπζχληξηα ή ηνλ Τπνδηεπζπληή θαη κφλν αλ ζπληξέρεη 

ζνβαξφο ιφγνο. Καζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε καζεηή ζε ελδηάκεζεο ψξεο δελ επηηξέπεηαη.  

Πξσηλή ζπγθέληξσζε 

Οη καζεηέο νθείινπλ λα είλαη παξφληεο ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη δελ παξακέλεη θαλείο εληφο ησλ 

αηζνπζψλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δνζεί άδεηα απφ ηε Γηεπζχληξηα γηα ιφγνπο πγείαο. Δπίζεο, 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ πξνζεπρή θαη νη εηεξφδνμνη, νη αιιφζξεζθνη ή νη άλεπ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ καζεηέο. Ζ Γηεχζπλζε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παξεπξίζθνληαη ζηελ 

πξνζεπρή. Δίλαη ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία φιν ην ζρνιείν βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν θαη ζπρλά γίλνληαη 

ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο απφ ηε Γηεπζχληξηα. 

 

Απνπζίεο - Απαιιαγέο απφ ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

Όινη νη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο, θνξψληαο ηελ 

αζιεηηθή ηνπο πεξηβνιή. 

Οη καζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο ρσξίο θφξκεο θαη αζιεηηθά ππνδήκαηα 

παίξλνπλ απνπζία, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 

Ζκεξήζηεο απαιιαγέο απφ ηε Γπκλαζηηθή δίλνληαη κφλνλ απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη κφλν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. Οη καζεηέο πνπ παίξλνπλ εκεξήζηα απαιιαγή παξακέλνπλ ζην 

ρψξν φπνπ γίλεηαη ην κάζεκα. Δμαηξνχληαη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ ή θξπνινγήκαηνο, 

νπφηε νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

Ζ απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

θεδεκφλα. 

 

3. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ - ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ 

Οη θαλφλεο πνπ επηβάιιεηαη λα ηεξνχληαη, γηα λα επηηπγράλεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηεο αγσγήο, είλαη νη εμήο: 

Οκαδηθά παηρλίδηα 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ (θαιαζφζθαηξα, βφιετ 

θηι.) ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο γπκλαζηηθήο, παξνπζία ηνπ θαζεγεηή ηνπο. ε θακηά πεξίπησζε 



6 
 

φκσο δελ επηηξέπνληαη λα παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ, θαζψο 

ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. 

Δκθάληζε 

Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απιφηεηα, θαζαξηφηεηα θαη εππξέπεηα. Με ηελ επηζήκαλζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αμηνπξεπνχο 

εκθάληζεο, ην ζρνιείν ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξνηίζεηαη λα επηβάιεη ζηνπο καζεηέο πξφηππα 

ακθίεζεο γεληθφηεξα. Ζ εκθάληζε φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή δσή ππαγνξεχεηαη απφ ηε 

ζπλείδεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη. Καιφ είλαη λα απνθεχγνληαη ηα ελδχκαηα 

κε ινγφηππα πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ, δηφηη δεκηνπξγνχλ θαλαηηζκφ θαη εληάζεηο. 

 

Κάπληζκα 

Απαγνξεχεηαη απζηεξφηαηα ην θάπληζκα θαη ην άηκηζκα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

απαγφξεπζε ηζρχεη γηα φινπο, δειαδή καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο-θεδεκφλεο θαη επηζθέπηεο. 

Δπίζεο, ην θάπληζκα θαη ην άηκηζκα απαγνξεχνληαη ζε νπνηαδήπνηε εκεξήζηα ή πνιπήκεξε εθδξνκή 

θαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ.(π.ρ. ζπκκεηνρή καζεηψλ ζε καζεηηθά ζπλέδξηα, ξεηνξηθνχο αγψλεο, πνιηηηζηηθέο θαη 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο, δηαγσληζκνχο, θ.ά.)  

Κηλεηά ηειέθσλα - ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο, ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. (Ζ ελέξγεηα απηή ειέγρεηαη πεηζαξρηθά κε εκεξήζηα απαιιαγή) 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πξέπεη ν καζεηήο λα έρεη καδί ηνπ θηλεηφ ηειέθσλν γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη κεηά ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλν 

θαη λα κελ ην εκθαλίδεη. Μπνξεί  επίζεο λα  ην παξαδίδεη ζηε Γηεπζχληξηα γηα θχιαμε. 

Μαζεηήο, πνπ απνδεηθλχεηαη φηη θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή θζνξά ζπζθεπψλ, νξγάλσλ 

θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ, ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ν θεδεκφλαο ηνπ πιεξψλεη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θζνξάο. 

Πξνζνρή! Με λφκν πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019 νη γνλείο–θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα νπνηαδήπνηε αλάξηεζε ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, instagram θιπ) 

 Δπηπιένλ , νη καζεηέο νθείινπλ : 

- Να ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε, θαζψο θαη ην δηθαίσκα θαη ηελ 

ππνρξέσζε ησλ θαζεγεηψλ λα δηδάμνπλ. 

- Να κελ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ. 

-Να ζέβνληαη, λα θξνληίδνπλ θαη λα πξνζέρνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ ε Πνιηηεία ηνπο δηαλέκεη 

δσξεάλ, λα κελ ηα ζρίδνπλ ή  λα ηα θαηαζηξέθνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαη  
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νκνίσο λα εθηηκνχλ ην επηπξφζζεην έληππν πιηθφ πνπ ζπρλά νη δηδάζθνληεο ηνπο κνηξάδνπλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. 

-Να ρξεζηκνπνηνχλ θφζκηα γιψζζα θαη λα κελ έρνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

-Να ζέβνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ. 

Μαζεηήο πνπ πξνθαιεί θζνξέο ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ε δαπάλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ  

πξνθάιεζε, βαξαίλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή. 

-Να κε ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα ή ηνλ ινγφηππν ηνπ ζρνιείνπ. 

- Να πεηζαξρνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νιηγφιεπησλ δνθηκαζηψλ ή ησλ δηαγσληζκάησλ ζηηο ππνδείμεηο 

ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. Οπνηαδήπνηε απφπεηξα αληηγξαθήο ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ηνπ γξαπηνχ θαη κε 

πεηζαξρηθφ έιεγρν.  

 

-Να ζέβνληαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

- Να απνθεχγνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ην θχξνο ησλ καζεηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη λα 

πεξηθξνπξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ. 

Πεξηπηώζεηο κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ηωλ καζεηώλ/-ξηώλ, πνπ απνθιίλνπλ από ηνλ εζωηεξηθό 

θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ειέγρνληαη παηδαγωγηθά θαη απνηεινύλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο 

ηωλ γνλέωλ/θεδεκόλωλ κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο, ηνλ Σύκβνπιν Σρνιηθήο δωήο, ηνλ Δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ Σύιινγν Δηδαζθόληωλ/-νπζώλ θαη ηνλ Σπληνληζηή Εθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιύηεξε δπλαηή αληηκεηώπηζε.  Τν Σρνιείν έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί 

κε ηξόπν,  ώζηε νη καζεηέο/-ξηεο λα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη νη πξάμεηο έρνπλ ζπλέπεηεο θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηωλ επηινγώλ ηνπο ώζηε λα γίλνπλ ππεύζπλνη πνιίηεο.  

Ζ  κνξθή ηεο πνηλήο ζρεηίδεηαη κε ηελ βαξχηεηα ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, αιιά νπσζδήπνηε ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη ε φιε ζπκπεξηθνξά θαη παξνπζία ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη ζηε ζρνιηθή δσή. Οη 

θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη είλαη: 

Α. Παξαηήξεζε, Β. Δπίπιεμε Γ. Χξηαία απνκάθξπλζε, Γ. Απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη δχν (2) 

εκέξεο, Δ. Αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Χξηαίεο απνβνιέο 

Μαζεηήο, ν νπνίνο παξελνριεί ην κάζεκα θαη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαζεγεηή, 

απνβάιιεηαη απφ ην κάζεκα θαη ρξεψλεηαη κε απνπζία, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηα νηθεία βηβιία πνηλψλ 

θαη ζην myschool. 

Δπίζεο, κε σξηαία απνβνιή ηηκσξνχληαη θαη νη καζεηέο πνπ ηξψλε ή πίλνπλ ξνθήκαηα θαη αλαςπθηηθά 

ζε ψξα καζήκαηνο, θαη δελ πείζνληαη λα δηαθφςνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

δηδάζθνληνο. 

Με σξηαία απνβνιή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, ηηκσξνχληαη θαη νη καζεηέο πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αζρνινχληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία καζεκάησλ άιισλ σξψλ ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Οη καζεηέο, νη νπνίνη ηηκσξνχληαη κε σξηαία απνβνιή, κεηαβαίλνπλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο. 
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Oη πνηλέο  θαηαρσξίδνληαη ζηα παηδαγσγηθά κέηξα ηνπ myschool . Σξεηο σξηαίεο απνβνιέο απφ ηνλ ίδην 

θαζεγεηή ή πέληε απφ δηαθνξεηηθνχο θαζεγεηέο εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ καζεηή έρνπλ σο επίπησζε ηελ 

απνβνιή κίαο (1) εκέξαο απφ ην ζρνιείν κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ  

πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ηηκσξίαο ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο-θεδεκφλαο είηε ηειεθσληθά είηε 

ειεθηξνληθά (e-mail). 

Σέινο, ζε καζεηέο πνπ ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παξαπησκάησλ ηνπο θξίλεηαη φηη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ή νη επηβιεζείζεο πνηλέο δελ έρνπλ απνηέιεζκα, ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ηνπο επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ην 

ζρνιείν. 

 

 

 

4.ΠΡΟΛΖΦΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΒΗΑ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

Γηα ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ βίαο θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ νη καζεηέο ζα πξέπεη: 

-Να απνθεχγνπλ ξεηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθή, ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή). Να 

πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν, αθνινπζψληαο δηαδνρηθά ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. πδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε απηφλ πνπ έρνπλ ηε δηαθνξά. 

2.   Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο ή ζηνλ χκβνπιν ρνιηθήο Εσήο. 3. 

Απεπζχλνληαη ζηνλ/ζηε Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηα. 

3.   ε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο ή θαη 

ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελεξγνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα. 

 

5. ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ζ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ελφο 

αζθαινχο, επράξηζηνπ θαη θηιφμελνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θαηάιιεινπ γηα εξγαζία θαη κάζεζε. 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ απηνχ νη καζεηέο νθείινπλ: 

-Να ζέβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ . 

- Να κε ξππαίλνπλ κε ζθνππίδηα ηνλ αχιεην ρψξν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαιάζηα ησλ αρξήζησλ. 

-Να κε γξάθνπλ ζε ζξαλία θαη ηνίρνπο. 

-Να θξνληίδνπλ ηελ θαιαίζζεηε εκθάληζε ησλ ηάμεσλ. 

6. ΔΚΓΡΟΜΔ 
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Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σν ζρνιείν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο εκεξήζησλ ή πνιπήκεξσλ εθδξνκψλ πνπ σο ζηφρν έρνπλ φρη κφλν ηελ 

ςπραγσγία, αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κηαο εθδξνκήο, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά ε ζρνιηθή λνκνζεζία 

θαη λα ππάξρεη αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ θαη ζπλνδψλ θαζεγεηψλ.  

Έηζη νη καζεηέο ζα πξέπεη: 

- Να θέξνπλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θεδεκφλα ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα ηνπο δνζεί θαη ε νπνία 

ζα θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ . 

- Να πεηζαξρνχλ ζηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο θαη ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο, ζηνπο ρψξνπο επηζθέςεσλ, ζηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ζηα μελνδνρεία. 

-Να γλσξίδνπλ φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αιθνφι είηε ζην μελνδνρείν, είηε ζηνπο ηφπνπο 

δηαζθέδαζεο. 

-Να είλαη ζπλεπείο ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο απνζηνιήο θαη λα κελ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνξκφ ηεο. 

 

 

-Να είλαη πξνζεθηηθνί κε ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ ηδίσλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

-Να γλσξίδνπλ φηη κεηά απφ θάπνηεο εκεξνκελίεο πνπ ζα ηνπο γίλνληαη γλσζηέο εμ αξρήο δελ ζα 

επηζηξέθνληαη ηα ρξήκαηα ,ζε πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη  αθπξψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

-Να ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ηξφπνπο πνπ ηηκνχλ ηνπο ίδηνπο σο άηνκα αιιά θαη ην ζρνιείν. 

Σν ζρνιείν ειέγρεη κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα πεηζαξρηθά ηνπο καζεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

θαη, αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ παξαπηψκαηνο, ηνπο απνθιείεη απφ κειινληηθέο εθδξνκέο. 

7. ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

Οη καζεηέο έξρνληαη ην πξσί θαη απνρσξνχλ ην κεζεκέξη, κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπο. Ζ 

είζνδνο θαη έμνδνο ησλ καζεηψλ γίλεηαη κφλν απφ ηελ θεληξηθή απιφπνξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ιφγνπο  

πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηά ηνπο.  

8. ΑΠΟΤΗΟΛΟΓΟΗ 

Καηά ηελ έλαξμε θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ν απνπζηνιφγνο θάλεη θαηακέηξεζε ησλ καζεηψλ θαη 

ζεκεηψλεη ηηο απνπζίεο ζην απνπζηνιφγην κε ππφδεημε ηνπ θαζεγεηή, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπ ην 

παξαδίδεη γηα λα ην ππνγξάςεη. 

Όηαλ θάπνηνο καζεηήο είλαη ηηκσξεκέλνο κε σξηαία ή εκεξήζηα απνβνιή, αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε πεξίπησζε απνπζίαο απφ ην κάζεκα, ν απνπζηνιφγνο ζεκεηψλεη ηελ απνπζία θαη γξάθεη ηελ 

αηηηνινγία ζηε ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ν απνπζηνιφγνο παξαδίδεη ην δειηίν απνπζηψλ. Ο 

απνπζηνιφγνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνπζηνινγίνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε 
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πνπ ραζεί απνπζηνιφγην, ππεχζπλνο είλαη ν απνπζηνιφγνο. Βαξχηαην παξάπησκα απνηειεί ε 

παξαπνίεζε ηνπ απνπζηνινγίνπ θαη ε επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ απνπζηνιφγν, ν νπνίνο 

ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

9. ΚΤΛΗΚΔΗΟ 

Σν θπιηθείν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο κφλν θαηά ηα δηαιείκκαηα, ελψ απαγνξεχεηαη λα 

βξίζθνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζε ψξα καζήκαηνο. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θέξνπλ εδψδηκα απφ ην ζπίηη ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ επηηξέπεηαη 

λα εμέξρνληαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ αγνξά απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο (π.ρ. κπνπγάηζα ή ζάληνπηηο 

απφ ηε γεηηνληά). 

10. ΠΑΡΔΛΑΔΗ 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο παξειάζεηο είλαη πξναηξεηηθή. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

καζεηψλ είλαη κεγάινο, ε επηινγή γίλεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Γ΄. ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ: 

-Να δηαζέηνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην θχξνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο 

ηνπο, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ λα δηακνξθψλνπλ  έλα ήξεκν, 

επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα κέζα ζην ζρνιείν. 

 

- Να ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ, ηφζν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, φζν θαη 

ησλ καζεηψλ ηνπο. 

- Να δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο, ηε κνξθή θαη ην χθνο 

ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηδίσο ζε καζεηέο 

κηθξφηεξσλ ειηθηψλ. 

- Να ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαο εηιηθξηλή ζεξκή ζπλεξγαζία θαη δείρλνληαο ελδηαθέξνλ θαη αγάπε γηα 

ηνλ καζεηή, αιιά θαη ζηαζεξφηεηα θαη επηκνλή ζε θαλφλεο θνηλά απνδεθηνχο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε επηαμία κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. Οη ηπρφλ εληάζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε απνθαζηζηηθφηεηα, ρσξίο λα 

θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιχζνπλ νη 

ίδηνη. 

-Να ηεξνχλ ερεκχζεηα πξνο ηξίηνπο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ, ηηο ζπδεηήζεηο 

θαη ηηο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζρνιηθέο επηδφζεηο, ζπκπεξηθνξά, ζέκαηα 

δηαγσγήο, βαζκνινγίεο, εμεηάζεηο θηι. 

-Να ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη 

γηα ηελ επθνζκία ηεο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία δηδάζθνπλ. Παξάιιεια, λα επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο 

καζεηέο ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν θνηηνχλ. 

 -Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ νκαδηθά ηελ επζχλε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 
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πξνβιεκάησλ. Γελ είλαη ζσζηφ νχηε επηηξέπεηαη λα ππνζηεξίδεηαη πξνο ηνπο καζεηέο ε αληίιεςε φηη ν 

ξφινο θάπνησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο ή καζεκάησλ είλαη ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ παηδεία ηνπο. Σν 

ζρνιείν παξέρεη γεληθή παηδεία ε νπνία είλαη θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ καζεκάησλ. 

- Οη εθπαηδεπηηθνί απαξαίηεην είλαη λα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηνπο, φηαλ απηφ ππαγνξεχεη ηελ θαιχηεξε θξνληίδα θαη ζηνξγή γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα πγείαο ηνπο, ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηελ επζχλε θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο. 

Δλεξγνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ Σάμεο 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηάμεο είλαη δηαξθήο, γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε ηάμεο, ψζηε λα γίλεηαη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηνλ χιινγν εθφζνλ ρξεηαζζεί. 

Απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ηάμε θαη  

ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. πλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ 

αλαθχπηεη ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ή ηκήκαηνο ηεο ηάμεο θαη, εθφζνλ ην ζπγθαιέζεη ε 

Γηεπζχληξηα ή ν Τπνδηεπζπληήο, ή ην δεηήζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ε Γηεπζχληξηα, νπφηε θαη πξνεδξεχεη, φπσο επίζεο κπνξεί λα 

παξεπξίζθεηαη θαη ν πξφεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο. Ο ξφινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ηάμεο  είλαη εηζεγεηηθφο πξνο ηνλ  

ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ζα ππάξρεη πξαθηηθφ γηα ην ζπκβνχιην ηεο θάζε ηάμεο, φπνπ ζα γξάθνληαη νη εηζεγήζεηο, ψζηε 

λα κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζηνλ ζχιινγν, φηαλ ρξεηαζζεί. 

Γ΄. ΟΗ ΓΟΝΔΗ - ΚΖΓΔΜΟΝΔ 

 

 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ, δειαδή ηεο αγσγήο θαη ηεο κφξθσζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ 

απαξαίηεηε θξίλεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Πξνυπνζέζεηο 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη: 

- Ζ γλψζε θαη ε ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ. Ζ κειέηε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απφ ηνπο γνλείο, ε 

εμήγεζε θαη αλάπηπμε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ζηα παηδηά ηνπο, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο 

πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ βνεζά ην έξγν φισλ. 

- Ζ επηθνηλσλία κε ην ρνιείν. 

Οη γνλείο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν: 

-ζην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ γηα ηνλ έιεγρν πξνφδνπ θαη δηαγσγήο. 

-φζεο θνξέο θιεζνχλ εθηάθησο απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

- εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ ν καζεηήο/ξηα ηηκσξεζεί κε απνβνιή 

-ζηηο εηδηθέο ζπγθεληξψζεηο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. 



12 
 

Ζ εγγξαθή θαη ε θνίηεζε ζην ζρνιείν πξνυπνζέηεη ηελ απφ κέξνπο ηνπ  

γνλέα ή θεδεκφλα ηνπ καζεηή απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Δηδηθφηεξα: 

Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή  

θαη πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην ζρνιείν, πξψηνο ελεκεξψλεηαη ν Γνλέαο-Κεδεκφλαο, ν νπνίνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε εθδειψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έγθξηζε ηνπ Κεδεκφλα. 

Ο γνλέαο - θεδεκφλαο δηθαηνχηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε γηα ηε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπ ζην ζρνιείν, αιιά νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξψλεη ην ζρνιείν γηα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. 

Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ γνλέσλ  

θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ θαη ην ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε  δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία καδί 

ηνπ. Παξφηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ζέκαηα φπσο απηφ ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ελδνζρνιηθψλ θαη 

εμσζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, επεξεάδνληαη απφ 

ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. 

Ο Καλνληζκόο απηόο απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θη εθθξάδεη ηελ θπζηνγλωκία 

ηνπ Ιζηνξηθνύ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε. 
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