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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το 

σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής 

ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής 

κοινωνίας. 

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και 

ευθυνών όπως κι την ιεραρχική οργάνωση της ομάδας. Η ένταξη και παρμονή κάποιου σ’ αυτή την ομάδα, τη 

σχολική κοινότητα, ως μέλους της, επιβάλλει την αποδοχή αυτών των κανόνων. 

Οι παρακάτω κανόνες χωρίς να υποκαθιστούν την κείμενη νομοθεσία αποτελούν τους βασικότερους του 

σχολείου, τους οποίους πρέπει ευσυνείδητα να ακολουθεί κάθε μέλος της σχολικής μας κοινότητας, 

συμβάλλοντας έτσι στην αρμονική συμβίωση αλλά και την πρόοδο της σχολικής ζωής. 

 Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών/τριών γίνεται από την είσοδο του αύλειου χώρου. Η αναζήτηση 

άλλου τρόπου αποτελεί παράπτωμα και αντιμετωπίζεται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 Ο/Η μαθητής/τρια προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο και πραμένει, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέπουν, στην αυλή του σχόλείου μέχρι την έναρξη της πρωινής συγκέντρωσης για προσευχή. Στην 

προσευχή παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές. 

 

 Βοηθά πολύ τη λειτουργία του σχολείου να βρισκόμαστε όλοι εγκαίρως στις τάξεις μας, πριν από τον 

καθηγητή/τρια, για να μη διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν. Οι μαθητές θα 

βγαίνουν από την ίθουσα διδασκαλίας μόνο εάν υπ΄ρχει σοβαρός λόγος και κατόπιν αδείας από τον 

διδάσκοντα καθηγητή/τρια. Μετά την έναρξη του μαθήματος ο μαθητής γίνεται δεκτός στην τάξη με 

απουσία , εφόσον περάσει πρώτα από τον Δ/ντή και το επιτρέπει ο διδάσκων καθηγητής/τρια. 

 

 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση του μαθητή/τριας από το 

σχολικό χώρο. Για σοβαρούς μόνο λόγους δίνεται άδεια από τον Δ/ντή με παράλληλη ενημέρωση του 

κηδεμόνα. Οι απουσίες αυτές δικαιολογούνται μόνο εφόσον υπάρχει ιατρικό σημείωμα. 

 

 Στη διάρκεια των διαλειμμάτων (ή σε κενό) οι μαθητές πραμένουν στον αύλειο χώρο. Παρμονή στις 

αίθουσες διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο με την άδεια του καθηγητή που εφημερεύει. Υπεύθυνοι για την 

τάξη στα διαλείμματα είναι οι επιμελητές. 

 

 Οι μαθητές συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και στο ήρεμο κλίμα μέσα 

στην αίθουσα, ώστ να δημοργειται ο απαραίτητο για τη μάθησή τους παιδαγωγικό  περιβάλλον. 

 

 Ο μαθητής που έχει τιμωρηθεί με αποβολή από τα μαθήματα παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες 

λειτουργίας τουκαι είναι δυνατό να απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ/ντή. Σε περίπτωση 

επιβολής ωριαίας αποβολής, ως ποινής από το διδάσκοντα, οφείλει να αποχωρήσει πό την αίθουσα χωρίς 

καμιά καθυστέρηση, αντιδικία και απρεπή συμπεριφορά. Οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί στον Δ/ντή 

και να τον ενημερώσει για το συμβάν, εκτός αν του επιτρέπει ο καθηγητής να παραμείνει στο μάθημα. Οι 

απουσίες αυτές δεν δικαιολογούνται.  
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 Το σχολείο ανήκει σε όλους μας και κυρίως στους μαθητές του, για το λόγο αυτό η διατήρηση της 

καθαριότητας των χώρων του επιβάλλεται κυρίως για λόγους υγείας, είναι όμως παράλληλα καθρέπτης 

πολιτισμού. Δεν πετάει κάτω άχρηστα αντικείμενα ούτε γράφει στους τοίχους και τα θρανία. 

 

 Η σχολική περιουσία διαφυλάσσεται με κάθε μέσον. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση των χώρων και των 

αντικειμένων αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου γι’ αυτό – και πέρα από τις 

πειθαρχικές κυρώσεις – αποκαθίστανται με έξοδα του κηδεμόνα αν διπιστωθεί ότο αυτές έγιναν σκόπιμα. 

 

 Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία που δαπάνησε 

από το υστέρημα του λαού και παρέχεται δωρεάν στους μαθητές για χρήση. Πρέπει λοιπόν να 

χτησιμοποιείται προσεκτικά, γιατί η κακή χρήση και η κακοποίησή του το απαξιώνει και το ευτελίζει. 

 

 Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν μαζί τους μικρά ραδιόφωνα, συσκευές λήψης εικόνας και ήχου ή 

κινητά τηλέφωνα, πολλά χρήματα και ακριβά αντικείμενα. Τυχόν ανάγκη για επικοινωνία μπορεί να 

καλυφθεί με τα μέσα που διαθέτει το σχολείο. 

 

 Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να φέρνουν μπάλες στο σχολείο και να παίζουν στα διαλείμματα. 

Επιτρέπεται μόνο την ώρα του μαθήματος της φυσικής αγωγής, παρουσία του καθηγητή του μαθήματος. 

 

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με αξωσχολικούς, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, 

ούτε να δέχονται οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει κάποιος από τα κάγκελα. 

 

 Οι μαθητές συμμετέχουν σε όλες τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις (σχολικές εθνικές και θρησκευτικές 

γιορτές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες κ.λ.π.) καθώς αποτελούν μέρος της μαθητικής ζωής και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού. Η συμμετοχή 

εξασφαλίζει την επιτυχία των εκδηλώσεων και προσφέρει ικνοποίηση και ψυχαγωγία. 

 

 Οποιαδήποτε ενδοσχολική εκδήλωση τμήματος ή τάξης πραγματοποιείται με έγκριση της Διεύθυνσης 

μετά από σχετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή πρωτοβουλία των μαθητών. Η Διεύθυνση του 

σχολείου δεν καλύπτει καμία εξωσχολική εκδήλωση. 

 

 Στο πλαίσιο των περιορισμών που ισχύουν σε όλους τους δημόσιους χώρους η επιβλαβής συνήθεια του 

καπνίσματος απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου. 

 

 Η κόσμια και αξιοπρεπής συμπεριφορά των μαθητών προς τους καθηγητές, τους συμμθητές τους και 

όλους ανεφαίρετα, αποτελεί ένδειξη παιδείας και αγωγής. 

 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο με ευπρεπή ένδυση και κόμμωση, χωρίς ακρότητες κι η εμφάνισή 

τους είναι λιτή, απλή και ανεπιτήδευτη. 

 

 Δεν επιτρέπεται να μπαίνει ο μαθητής χωρίς λόγο στο γραφείο των καθηγητών.Μπορεί να μπάινει ο 

απουσιολόγος, ο υπεύθυνος για τα όργανα και ο πρόεδρος της σχολικής κοινότητας. 

 

 Οι μαθητές δεν φέρνουν αναψυκτικά ή τρόφιμα στην τάξη κι έχουν την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση 

της καθριότητς στις αίθουσες διδασκαλίας  και στους κοινόχρηστους χώρους. 

 

 Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου πρέπει να τηρείται από όλους. Δεν επιτρέπεται ούτε καθυστέρηση 

στην ένρξη των μαθημ΄των ούτε η λήξη τους πριν από την ώρα που καθορίζεται από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου. 
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ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ .  485/83) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1. ΕΠΑΡΚΗΣ α. 1-64 Αδικαιολόγητες απουσίες 
 β. 1-114 64 αδικαιολόγητες και 50 δικαιολογημένες από τον 

κηδεμόνα ή γιατρό. 
 γ.  1-164 64 αδικαιολόγητες και 100 δικαιολογημένες από τον 

κηδεμόνα ή γιατρό εάν ο μέσος όρος βαθμολογίας 
είναι άνω του 15 και η διαγωγή «Κοσμιωτάτη». 

 δ. Υπέρβαση των 
ανωτέρω ορίων. 

Υπουργική απόφαση για πρωταθλητές που 
συμμετείχαν σε διεθνείς αγώνες. 

2. ΕΛΛΙΠΗΣ α.  1-164 64 αδικαιολόγητες και 100 δικαιολογημένες από τον 
κηδεμόνα ή γιατρό. 

 β. 1-214 64 αδικαιολόγητες και 150 δικαιολογημένες από τον 
κηδεμόνα ή γιατρό εάν ο μέσος όρος βαθμολογίας 
είναι άνω του 15 και η διαγωγή «Κοσμιωτάτη». 

3. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 64+ Αδικαιολόγητες απουσίες 
ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Εφόσον ο μαθητής έχει κάνει 65 αδικαιολόγητες απουσίες, η φοίτησή του 
χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ανεξαρτήτως του αριθμού απουσιών που 
δικαιολογεί. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (Π.Δ. 104/79) 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. 

Ποιες απουσίες δικαιολογούνται:  Ποιες απουσίες  δεν δικαιολογούνται: 
10 ημέρες συνολικά το χρόνο, από τους γονείς 
ανά 2. Προσέλευση εντός 10 ημερών. 

Α Μεμονωμένες και ωριαίες αποβολές 

Από γιατρούς και νοσοκομεία (όλες) Β Χωρίς άδεια του Διευθυντή 
Η 1η και η 7η ώρα από το Σύλλογο 
Διδασκόντων, λόγω ειδικών συνθηκών 

Γ Ομαδική αποχή 

 

 

 

 


