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   Η οργάνωση σχολικής ζωής δηλώνει το σύνολο των κανόνων οι οποίοι 

συµβάλλουν στη µεθοδική και αποτελεσµατική υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου µέσα στον χώρο του σχολείου ή έξω από αυτόν 

στην περίπτωση της συµµετοχής των µαθητών και των καθηγητών τους 

σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού, κοινωνικού, 

ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριµένοι κανόνες αποβλέπουν στη 

διαµόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίµατος, το 

οποίο διασφαλίζει τη συνεργασία των µελών της σχολικής κοινότητας 

προβάλλοντας αφενός τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ τους, αφετέρου την 

υποστήριξη, την ενθάρρυνση, την αναγνώριση και την επιβράβευση κάθε 

έργου ή προσπάθειας. Στα πλαίσια αυτά οι όροι «κανόνας» και  «σχολική 

πειθαρχία» αποκτούν άκρως δηµοκρατικό περιεχόµενο, χωρίς να 

προκαλούν αρνητικούς συνειρµούς‧ αντίθετα, αναδεικνύονται σε 

βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δηµοκρατικού σχολείου. 

Εξάλλου, η σχολική κοινότητα αποτελεί µία οργανωµένη οµάδα η οποία 

διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας. Κι εφόσον ο 

ρόλος του σχολείου είναι να προετοιµάζει τους νέους να ενταχθούν 

οµαλά στην κοινωνία οπλίζοντάς τους µε γνώση, στάσεις ζωής και αξίες, 

η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να στοχεύει στη 

διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις 

ανάγκες της δηµοκρατικής κοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι κάθε µαθητής αποτελεί µία ξεχωριστή και µοναδική προσωπικότητα 

που έχει κάθε δικαίωµα να απαιτεί ανταµοιβή, ατοµική αναγνώριση και 

προσωπική καταξίωση, σύµφωνα µε τους ρυθµούς και τις ατοµικές του 

δυνατότητες. Έτσι, το σχολείο µε τα ποικίλα κίνητρα που προσφέρει 

συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 

µαθητή, ενώ παράλληλα καλλιεργεί τη συλλογική συνείδηση και την 

κοινωνική ευαισθησία.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

στόχος της οργάνωσης σχολικής ζωής είναι η εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου καθώς και η διαµόρφωση 

προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και 

συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους και σε καµία περίπτωση δεν  

περιορίζει  την ατοµική ελευθερία των µελών της σχολικής 

κοινότητας. 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Α. Προσέλευση στο σχολείο 

1. Οι µαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των 
µαθηµάτων, δηλαδή πριν από τις 8:15, και παραµένουν στο προαύλιο για την 
πρωινή προσευχή, την οποία παρακολουθούν συντασσόµενοι στις 
προκαθορισµένες θέσεις των τµηµάτων τους, µε κόσµια στάση και τον 
ανάλογο σεβασµό. 

 
2. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου 

κλειδώνεται. Οι µαθητές που προσέρχονται αργοπορηµένοι παρουσιάζονται στο 
γραφείο της ∆ιεύθυνσης προκειµένου να δηλώσουν την προσέλευσή τους, ενώ 
µετά την έναρξη του µαθήµατος και την είσοδο του καθηγητή στην τάξη 
θεωρούνται απόντες, οπότε παίρνουν απουσία.  

 
3. Η αναίτια και χωρίς άδεια έξοδος των µαθητών από τον χώρο του 

σχολείου κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων ή των διαλειµµάτων είναι αδύνατη 
όσο και επικίνδυνη. 

Β.  Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µέσα στον χώρο του σχολείου  

1. Μετά την πρωινή προσευχή οι µαθητές προσέρχονται στις τάξεις 
χωρίς βιασύνη, κάθονται στα θρανία τους  και περιµένουν τον καθηγητή 
προετοιµάζοντας τα απαραίτητα εφόδια για το εκάστοτε µάθηµα (βιβλία, 
τετράδια, γεωµετρικά όργανα κ.λπ.)  µε ησυχία και τάξη.  

 
2. Το σχολείο παρέχει στους µαθητές γενική παιδεία και όλα τα 

µαθήµατα είναι σηµαντικά και υποχρεωτικά. Ως εκ τούτου οι µαθητές είναι 
υποχρεωµένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη διδασκαλία όλων των 
µαθηµάτων του σχολικού προγράµµατος µε τη δέουσα προσοχή, 
συµµετέχοντας στη διαδικασία της διδασκαλίας και συνεργαζόµενοι µε τους 
καθηγητές και τους συµµαθητές τους.  

 
3. Με δεδοµένο ότι η αφοµοίωση της διδασκαλίας και η συµµετοχή 

σε αυτήν προϋποθέτει αυξηµένο βαθµό συγκέντρωσης, δεν πρέπει να 
παρακωλύεται η διαδικασία του µαθήµατος µε άσκοπες διακοπές, άστοχες 
παρεµβάσεις αλλά και συµπεριφορές που διακόπτουν την οµαλή ροή του, την 
τάξη, την ησυχία και την προσπάθεια συγκέντρωσης των µαθητών. Ιδιαίτερα η 
προκλητική ή/και προσβλητική συµπεριφορά προς οποιονδήποτε δεν έχει καµία 
θέση µέσα σε µια σχολική τάξη.  

 
4. Ο µαθητής που αποµακρύνεται από την αίθουσα διδασκαλίας 

προσέρχεται αµέσως στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης µε τη συνοδεία του 
απουσιολόγου και παραµένει εκτός της αίθουσας καθ’ όλη τη διάρκεια της ώρας. 



Στη συνέχεια καταγράφονται από τον διδάσκοντα στο βιβλίο ποινών τα στοιχεία 
του, το συγκεκριµένο περιστατικό, καθώς και η ποινή που του επιβλήθηκε. 

   
5. Ο µαθητής που θεωρεί ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν άδικη, 

καλό είναι να συζητήσει µε τον καθηγητή του και στα πλαίσια της καλής 
θέλησης, του αλληλοσεβασµού και της αλληλοκατανόησης να προσπαθήσουν να 
επιλύσουν το θέµα από κοινού, ώστε να εκτονωθεί η όποια ένταση. Αν ο µαθητής 
πιστεύει ότι αδικήθηκε από τον διδάσκοντα κι ότι η ποινή που του επιβλήθηκε 
ήταν άδικη, έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί στη ∆ιεύθυνση. 

 
6. Οι µαθητές µπορούν να απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβληµα 

στον υπεύθυνο καθηγητή του τµήµατός τους.  
 
7. Οι µαθητές παραµένουν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ηµερήσιου προγράµµατος και παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα, εκτός από τις 
περιπτώσεις απαλλαγής από κάποιο µάθηµα κατόπιν αίτησης του κηδεµόνα τους. 
Εάν για σοβαρό λόγο χρειαστεί να αποχωρήσουν, τους χορηγείται άδεια από τη 
∆ιεύθυνση του σχολείου ή τον νόµιµο αναπληρωτή της, ενώ ενηµερώνεται άµεσα 
ο κηδεµόνας, προκειµένου να παραλάβει το παιδί του.  

 

8. Οι µαθητές σε καµία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο 
ασυνόδευτοι, ενώ για κάθε ώρα που βρίσκονται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας 
τους καταχωρείται απουσία, εκτός αν απουσιάζουν από την τάξη για άλλους 
λόγους, όπως η συµµετοχή στις πρόβες για τις παρελάσεις ή τις σχολικές 
εκδηλώσεις.  

 

9.  
Οι απουσιολόγοι της τάξης (τακτικός και αναπληρωτής) ορίζονται από τον υπεύθ
υνο  εκπαιδευτικό του τµήµατος µε  βάση  τη  βαθµολογία  κατά  τη διάρκεια του 
προηγούµενου  διδακτικού έτους ή  µε  κλήρωση κατά  το  πρώτο  τετράµηνο 
 για  την  Α΄ τάξη.  Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού απουσιολόγου τον 
αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. 

 

10.  Οι απουσιολόγοι πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε συνέπεια, 
υπευθυνότητα κι ευσυνειδησία. Πέρα από την προσεκτική καταχώρηση των 
απουσιών, είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη ή τη φθορά του απουσιολογίου και του 
βιβλίου ύλης, ενώ οποιαδήποτε παραποίηση επίσηµου βιβλίου ή εγγράφου 
αποτελεί σοβαρό παράπτωµα.  

 
11.  Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος δεν επιτρέπεται η έξοδος των 

µαθητών από την αίθουσα παρά µόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και 
κατόπιν άδειας από τον καθηγητή, χωρίς να τους καταχωρείται απουσία για το 
χρονικό διάστηµα που λείπουν. 

 
12.  Όταν οι µαθητές απουσιάζουν από το σχολείο, οφείλουν να παίρνουν 



από τους συµµαθητές τους την ύλη των µαθηµάτων που έχασαν καθώς και τις 
εργασίες που έχουν ανατεθεί από τους καθηγητές τους, ώστε να είναι σε θέση να 
παρακολουθήσουν τη διδασκαλία της επόµενης ενότητας αλλά και για να µη 
δηµιουργούνται κενά στις γνώσεις τους.  

 
13.  Οι µαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας 

βρίσκονται έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο, οφείλουν 
να µην παρενοχλούν τους συµµαθητές τους που κάνουν µάθηµα στην τάξεις τους. 

 
14.  Το κουδούνι της λήξης της διδακτικής ώρας δε σηµαίνει και την 

απότοµη διακοπή του µαθήµατος. Οι µαθητές αποχωρούν από την τάξη τους 
µόνο µετά την ολοκλήρωσή του.  

 
15.  Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων οι µαθητές κατεβαίνουν στην 

αυλή και δεν περιφέρονται στους διαδρόµους ούτε παραµένουν στις σκάλες που 
οδηγούν στους δύο ορόφους. Για λόγους ασφάλειας, το παιχνίδι µε µπάλες στην 
αυλή επιτρέπεται µόνο µε την έγκριση και τις οδηγίες των γυµναστών.   

 
16.  Για λόγους ασφάλειας στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η 

είσοδος σε εξωσχολικά πρόσωπα πλην των γονέων και κηδεµόνων των 
µαθητών καθώς και των ατόµων που προσέρχονται για την κάλυψη των 
πρακτικών αναγκών του σχολείου.  

 
17.  Η εξωτερική εµφάνιση και η καθαριότητα των µαθητών αποτελεί 

θέµα προσωπικής αξιοπρέπειας και αισθητικής καλλιέργειας. Η εµφάνιση των 
µαθητών και των µαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής, χωρίς ακρότητες και να 
συνάδει µε τον οφειλόµενο σεβασµό στον σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιος υπερβαίνει τα όρια, οφείλει να 
πειθαρχεί στις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης και να συµµορφώνεται άµεσα.  

 

18.  Στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής οι µαθητές προσέρχονται µε 
αθλητική περιβολή. Σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στο µάθηµα, πρέπει 
να ενηµερώνεται ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής µε σηµείωµα από τους 
γονείς–κηδεµόνες ή µε βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή ιατρού. 

 
19.  Οι µαθητές οφείλουν να σέβονται και να φροντίζουν το 

περιβάλλον του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αύλειος χώρος), καθώς και να µεριµνούν για 
την καθαριότητα και την τάξη σε όλους τους χώρους του.  

 
20.  Η κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου πρέπει να 

διατηρείται καθαρή και να προστατεύεται. Οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή  
συνεπάγεται και την οικονοµική επιβάρυνση του υπαίτιου για την 
αποκατάστασή της.   

 



21.  Η τήρηση των κανόνων υγιεινής, ιδιαίτερα στους χώρους σίτισης 
και καθαριότητας αποτελεί υποχρέωση όλων.  

 
22.  Μέσα στον σχολικό χώρο αλλά και έξω από αυτόν, κατά τη 

διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, περιπάτων και 
εκδροµών δεν επιτρέπεται απολύτως καµία ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία των µαθητών όπως το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοολούχων 
ποτών και η χρήση εθιστικών ουσιών. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα 
αποτελεί παράπτωµα και συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Ειδικότερα 
στην περίπτωση της κατοχής ή/και χρήσης πάσης φύσεως ουσιών, 
ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες. 

 
23.  Η συµπεριφορά ενός ανθρώπου είναι συνάρτηση της αγωγής του. 

Η ανάρµοστη ή επιθετική συµπεριφορά, οι απρεπείς αστεϊσµοί και οι 
χειροδικίες είναι εύλογο ότι δεν έχουν καµία θέση σε έναν δηµοκρατικό χώρο, 
όπως είναι το σχολείο. Οι µαθητές οφείλουν να προσέχουν τη συµπεριφορά τους 
µέσα και έξω από την τάξη, στο µάθηµα αλλά και κατά τη διάρκεια των 
διαλειµµάτων, αποφεύγοντας τις βωµολοχίες, τις απρεπείς χειρονοµίες ή 
ενέργειες και, γενικά, τις συγκρούσεις.  

 
24.  Οι σχέσεις µεταξύ µαθητών και καθηγητών πρέπει να διέπονται 

από αλληλοσεβασµό, αλληλοκατανόηση και ευγένεια. Στους µαθητές αρµόζει 
να συµπεριφέρονται κόσµια, µέσα στα όρια που τους επιβάλλει η µαθητική 
τους ιδιότητα και η ευπρέπεια. Από τη µεριά τους οι καθηγητές οφείλουν να 
αντιµετωπίζουν τους µαθητές µε κατανόηση και δηµοκρατικό πνεύµα, ισότιµα 
και δίκαια.  

 
25.  Κάθε προσπάθεια εκφοβισµού, απειλής, µείωσης της 

προσωπικότητας και άσκησης σωµατικής ή ψυχολογικής βίας (bulling) 
επιβάλλεται να καταγγέλλεται άµεσα από τον ίδιο τον παθόντα αλλά και από 
οποιονδήποτε άλλον, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει τέτοια 
συµπεριφορά. Τέτοια φαινόµενα σχολικής βίας θεωρούνται σοβαρά 
παραπτώµατα που δυναµιτίζουν την οµαλή λειτουργία του σχολείου και 
τιµωρούνται σύµφωνα µε τις κυρώσεις που επιβάλλει το Π.∆. 104/79. Η 
έγκαιρη αντιµετώπιση και η πρόληψη διαφυλάσσουν όλους µας από 
δυσάρεστες έως και τραγικές συνέπειες.  

 
26.  Κάθε απόπειρα αντιγραφής σε διαγώνισµα τιµωρείται µε 

αφαίρεση και µηδενισµό του γραπτού. Ακολουθεί η ενηµέρωση του κηδεµόνα 
και ο πειθαρχικός έλεγχος του µαθητή. 

 

27.  Οι µαθητές σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006, 
100553/Γ2/04-09-2012, 137003/∆1/25-08-2016 και Φ.25/103373/∆1/22-06-
2018 του Υπουργείου Παιδείας εντός του σχολικού χώρου δεν επιτρέπεται να 
έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή 



και παιχνίδι που διαθέτει σύστηµα καταγραφής κι επεξεργασίας δεδοµένων 
ήχου και εικόνας (π.χ. ρολόι ή στυλό µε κρυφή κάµερα). Σε περίπτωση 
ανάγκης η τηλεφωνική επικοινωνία πραγµατοποιείται µε κλήση (σε σταθερό ή 
κινητό) από τα τηλέφωνα του σχολείου που βρίσκονται στον χώρο του 
γραφείου, παρουσία της ∆ιεύθυνσης ή κάποιου καθηγητή. Σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να φέρει ο µαθητής κινητό 
τηλέφωνο, οφείλει να το παραδώσει απενεργοποιηµένο στη ∆ιεύθυνση κατά 
την προσέλευσή του το πρωί και το παραλαµβάνει κατά την αποχώρησή του. 

 

28.  Ενέργειες όπως η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο 
δεν επιτρέπονται. Οποιαδήποτε παρέκκλιση αποτελεί αντικείµενο 
παιδαγωγικού ελέγχου και αντιµετωπίζεται µε τις προβλεπόµενες στο 
Π.∆.104/1979 (ΦΕΚ23Α΄) σχολικές κυρώσεις. 

 
29.  Οι µαθητές πρέπει να αποφεύγουν στο σχολείο τα αντικείµενα 

µεγάλης αξίας, καθώς από ένα σηµείο και µετά το σχολείο αδυνατεί να 
αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. 

Γ. Σχολικές εκδηλώσεις - Εκδροµές 

1. Οι σχολικοί περίπατοι ή οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
πραγµατοποιούνται µία φορά τον µήνα.  

 
2. Οι µαθητές οφείλουν να συµµετέχουν µε προθυµία, υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα στις εκδηλώσεις του σχολείου (γιορτές, παρελάσεις κ.λπ.) και να 
παρευρίσκονται στις ενηµερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση τους καταχωρούνται απουσίες. 

 
3. Οι µαθητές που συµµετέχουν στις µαθητικές παρελάσεις υποχρεούνται 

να είναι ντυµένοι κατάλληλα και µε το ύφος που συνάδει µε τις εθνικές 
επετείους. Οι υπερβολικά κοντές φούστες, τα πολύ ψηλά τακούνια και η 
προκλητική ή ατηµέλητη ένδυση δεν ενδείκνυνται.  

 
4. Όταν πραγµατοποιείται σχολικός περίπατος, εκπαιδευτική επίσκεψη, 

ηµερήσια ή πολυήµερη εκδροµή, ή άλλη δραστηριότητα  εκτός του σχολικού 
χώρου, η ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών είναι αυξηµένη και ως εκ 
τούτου οι µαθητές υποχρεούνται να τηρούν το γενικό πρόγραµµα και τις 
οδηγίες που τους δίνονται. Η αποµάκρυνση από την οµάδα επιτρέπεται µόνο 
µετά από άδεια του αρχηγού της εκδροµής. Επίσης οφείλουν να προσέρχονται 
έγκαιρα στα σηµεία συγκέντρωσης και να προσέχουν ιδιαίτερα την εµφάνιση 
και τη συµπεριφορά τους, χωρίς να ενοχλούν ή να προκαλούν τους πολίτες µε 
τους οποίους έρχονται σε επικοινωνία. Οποιαδήποτε απροσεξία ή λανθασµένη 
ενέργεια µπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες για όλους. 

 
5. Για κάθε εξωσχολική δηµόσια εκδήλωση οµάδας µαθητών ενός 

τµήµατος, µίας τάξης, ή του συνόλου των µαθητών, είναι απαραίτητη η 



έγκριση του ∆ιευθυντή του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το σχολείο δε 
φέρει απολύτως καµία ευθύνη.  

 
6. Η εγγραφή ενός µαθητή στο σχολείο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή  του παρόντος κανονισµού από τον γονέα–κηδεµόνα του. Σε 
περίπτωση της συνεχούς παραβίασης των όρων του κανονισµού από έναν 
µαθητή το σχολείο, πέρα από την πειθαρχική του δικαιοδοσία, έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει από τον κηδεµόνα τη  µετεγγραφή του παιδιού σε άλλο 
σχολείο. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

   Οι εκπαιδευτικοί µε την επιστηµονική τους κατάρτιση και το ήθος τους 

όχι µόνο διδάσκουν αλλά και διαπαιδαγωγούν τους µαθητές. Με τον λόγο, το 

ήθος, τη συµπεριφορά, τη στάση και τις γνώσεις τους οφείλουν να 

παραδειγµατίζουν τους µαθητές.  

 

Ειδικότερα: 

 

1. Το δικαίωµα των µαθητών για την κατάκτηση της γνώσης και το 

δικαίωµα των καθηγητών να επιτελούν το λειτούργηµά τους αποτελεσµατικά, 

είναι αναφαίρετο. Ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση διατάραξης της ησυχίας και 

παρακώλυσης της διαδικασίας του µαθήµατος ο διδάσκων έχει όχι µόνο το 

δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση να αντιµετωπίσει το πρόβληµα επιπλήττοντας 

ή ακόµη και αποµακρύνοντας προσωρινά από την αίθουσα τον υπαίτιο. 

 

2. Οι ωριαίες αποβολές δίνονται για παιδαγωγικούς λόγους και µε 

φειδώ, στην περίπτωση κατά την οποία παρακωλύεται η διαδικασία του 

µαθήµατος. Όταν ένας µαθητής δηµιουργεί επανειληµµένα πρόβληµα, αυτό 

πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ποικίλους παιδαγωγικούς τρόπους κι όχι µε 

επαναλαµβανόµενες ωριαίες αποβολές.  

 

3. Οι θέσεις των µαθητών αρχικά καθορίζονται αρχικά από τους ίδιους, 
σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή του τµήµατος, ωστόσο κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι υγείας ή λόγοι παιδαγωγικοί. 

 

4.  Οι διδάσκοντες οφείλουν να ελέγχουν τα απουσιολόγια κάθε φορά, 
πριν ξεκινήσουν το µάθηµα. 

 

5. Τα ονόµατα των µαθητών που συµµετέχουν στις πρόβες για τις 
σχολικές γιορτές ή εκδηλώσεις καταγράφονται σε κατάσταση από τους 
συντονιστές εκπαιδευτικούς και παραδίδονται στους καθηγητές. Οι 
συγκεκριµένοι µαθητές πρέπει να γράφονται στο απουσιολόγιο, αλλά οι απουσίες 



αυτές είναι δικαιολογηµένες. Στην περίπτωση της γενικής πρόβας για τις 
παρελάσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις οι συµµετέχοντες µαθητές, λόγω του ότι 
είναι πολλοί στον αριθµό, δεν αναγράφονται στο απουσιολόγιο, ωστόσο τα 
ονόµατά τους δηλώνονται εγγράφως από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς σε 
κατάσταση την οποία αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων. 

 

6. Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων οι αίθουσες διδασκαλίας 
κλειδώνονται από τους καθηγητές που είχαν µάθηµα σε αυτές και στο διάδροµο 
παραµένει ο εφηµερεύων καθηγητής, επιβλέποντας τον χώρο και ξεκλειδώνοντας 
την αίθουσα µονάχα αν παρίσταται απόλυτη ανάγκη. 

 
 
 
7. Οι διδάσκοντες καλό είναι να µην κρατούν τους µαθητές µέσα στην 

τάξη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθότι το διάλειµµα είναι απαραίτητο για 
όλους και επιβάλλεται η τήρηση του ολιγόλεπτου χρόνου που διατίθεται γι’ αυτό. 

 
8. Ο υπεύθυνος καθηγητής έχει το δικαίωµα να διαθέσει κάποια από τις 

διδακτικές ώρες, ώστε να συζητήσει µε τα παιδιά για θέµατα που τα απασχολούν, 
προκειµένου να βρεθεί λύση ή να δοθούν κατευθυντήριες γραµµές για τη 
διευθέτησή τους.  

 
9. Το σχολείο είναι υπεύθυνο για την ενηµέρωση των γονέων–

κηδεµόνων των µαθητών όσον αφορά στις επιδόσεις, τον αριθµό των απουσιών 
και τη συµπεριφορά τους, ορίζοντας συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες. 

10.  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διασφαλίζουν την υγεία και την 

ασφάλεια των µαθητών εντός του σχολείου.  

ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ 

   Ο Σύλλογος γονέων 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 την ευθύνη του 
Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του ∆ιευθυντή κάθε σχολικής µονάδας, τα 
θέµατα όµως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και 
εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίµα στον σχολικό χώρο 
επηρεάζονται από την καλή συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και του 
Συλλόγου γονέων. 

Ειδικότερα: 

1. Οι γονείς–κηδεµόνες εγγράφουν τον µαθητή σε κάθε τάξη στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς για το επόµενο διδακτικό έτος. 



 
2. Οι γονείς οφείλουν να ενηµερώνουν τον ∆ιευθυντή και τους 

εκπαιδευτικούς για θέµατα υγείας των παιδιών τους, για µαθησιακά 
προβλήµατα, ή για  ζητήµατα που αφορούν την οικογενειακή και την 
κοινωνική τους κατάσταση, τα οποία θα µπορούσαν  να επηρεάσουν τις 
επιδόσεις, τη φοίτηση και τη συµπεριφορά των µαθητών. Έτσι οι 
εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να προσαρµόζουν ανάλογα τη διδασκαλία 
τους και να αντιµετωπίζουν µε αυξηµένη προσοχή, ευαισθησία και 
εχεµύθεια τα ιδιαίτερα αυτά προβλήµατα, αποφεύγοντας λάθη από άγνοια. 

 
3. Οι γονείς – κηδεµόνες δεν παραλείπουν να παρακολουθούν και να 

ενηµερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τις επιδόσεις, το ήθος και τη 
συµπεριφορά των παιδιών τους, προσερχόµενοι στο σχολείο κατά τις 
καθορισµένες από τον Σύλλογο των καθηγητών ηµέρες και ώρες. 

 
4. Οι γονείς – κηδεµόνες λαµβάνουν τηλεφωνική ή ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (e-mail) από το σχολείο καθώς και επιστολή, αν χρειάζεται, µε την 
οποία ενηµερώνονται για τις απουσίες του παιδιού τους. Το ανώτατο όριο 
απουσιών είναι 114. 

 
5. Η θετική αντιµετώπιση του σχολείου και των εκπαιδευτικών από 

τους γονείς µπροστά στα παιδιά τους, καλλιεργεί το απαραίτητο κλίµα 
εµπιστοσύνης και συµβάλλει στην υιοθέτηση θετικής στάσης του παιδιού 
απέναντι στο σχολείο του. 

 
6. Οι γονείς συµµετέχουν ενεργά στον Σύλλογο γονέων, ο οποίος 

ενδυναµώνει τη φωνή τους, φροντίζει να τους ενηµερώνει για συλλογικά 
ζητήµατα και λειτουργεί µε διαφάνεια, αποτελώντας τη συλλογική έκφραση της 
άποψης των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών. 

 
7. Ο Σύλλογος γονέων δεν έχει καµία ανάµειξη στη διοίκηση του 

σχολείου και δεν κάνει υποδείξεις όσον αφορά στην επίλυση εκπαιδευτικών 
θεµάτων. Αποτελεί σύµµαχο της σχολικής κοινότητας, αφουγκράζεται, αξιολογεί 
και θέτει ζητήµατα στη ∆ιεύθυνση αποσκοπώντας στην αποτελεσµατική τους 
διευθέτηση.  

 

Η εύρυθµη λειτουργία του σχολείου προϋποθέτει την 

αρµονική και αποτελεσµατική συνεργασία διδασκόντων, 

διδασκοµένων και γονέων – κηδεµόνων, µε στόχο την επίλυση των 

προβληµάτων που προκύπτουν αλλά και τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής 


