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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν. 46/92/2020) βασίζεται σε 

όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιω-

τικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτε-

ρες συνθήκες λειτουργίες του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης 

κοινότητας. 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας 

του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπε-

νταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου. Επιπλέον έχει 

εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου 

μας κ. Καράογλου Γεώργιο, καθώς και από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν. 

4692/2020) κ. Βαμβούρη Χρυσάνθη. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε 

όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή 

του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/τριες του Σχολείου 

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  προ-

σωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.  

Κάθε μαθητής/τρια είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα και δικαιούται να 

απαιτήσει ατομική αναγνώριση με τους δικούς του/της ρυθμούς και με τις δικές του/της δυνατό-

τητες. Παράλληλα όμως, ως μέλος της σχολικής κοινότητας, οφείλει να συνεισφέρει στην ομαλή 

λειτουργία της κοινότητας αυτής. 

Έτσι το Σχολείο έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει τις ελευθερίες που δικαιούται 

κάθε άτομο ξεχωριστά, με τις απαιτήσεις των κανόνων, οι οποίες είναι αναγκαίες σε κάθε κοινωνι-

κή ομάδα. Το πνεύμα εργατικότητας, συνεργασίας, προθυμίας, ευγένειας αλλά και αλληλοκατανό-

ησης βοηθάει ώστε να λειτουργεί στο σχολείο μια υγιής κοινωνική ομάδα που μέσα από την εκπαί-

δευση θα πετύχει υψηλούς ευγενείς στόχους.  

2.  Λειτουργία του σχολείου 

Πρωινή προσέλευση: Το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 δεν πραγματοποιείται η πρωινή 

συγκέντρωση προς αποφυγή συνωστισμού και κινδύνου εξάπλωσης της COVID 19 σύμφωνα 
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με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εισέρχονται κατευθείαν στις αίθουσες. 

Η προσέλευσή τους πρέπει να γίνεται την προκαθορισμένη ώρα. Εάν ένας μαθητής ή μία μαθή-

τρια αργήσει τότε πρέπει να ενημερωθεί η Δ/ντρια του Σχολείου, η οποία εάν επιτρέψει την είσοδο, 

θα χορηγήσει ένα σημείωμα για να το δείξει στον/στην διδάσκοντα /σκουσα καθηγητή/τρια.  

Παραμονή στο Σχολείο: Οι μαθητές/τριες πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις 

χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον εισέλθει ο/η διδάσκων/ουσα στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέ-

πεται η είσοδος σε κανέναν/καμία μαθητή/τρια εκτός αν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος αργοπο-

ρίας. Οι θέσεις των μαθητών/τριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία 

με τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Ειδικά λόγω πανδημίας και ανίχνευσης στενών 

επαφών σε περίπτωση κρούσματος κορωνοϊού, δεν γίνεται αλλαγή θέσεων. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια από τους/τις προσελ-

θόντες/ούσες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδα-

σκαλίας. Δε φέρνει κανείς/καμία μέσα στην αίθουσα αναψυκτικά και φαγώσιμα, ούτε μασάει τσί-

χλες. 

Αποχώρηση από το σχολείο Οι μαθητές/τριες παραμένουν μέσα στα όρια του σχολικού χώ-

ρου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Μόνο με άδεια από τη Διευθύντρια και 

μόνο για σοβαρό λόγο, επιτρέπεται η αποχώρηση τους πριν από τη λήξη του προγράμματος. 

Για να επιτραπεί αυτό, πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί ο κηδεμόνας ή κάποιο συγγενικό τους 

πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει την προστασία των μαθητών/τριών μετά την αποχώρησή τους. 

Ο/Η απουσιολόγος του τμήματος φροντίζει να καταγράψει τις απουσίες στο απουσιολόγιο. 

Προσέλευση στην τάξη: Η έναρξη κάθε διδακτικής ώρας είναι γνωστή, συνεπώς κάθε μαθη-

τής/τρια οφείλει να προσέρχεται στην αίθουσα σύντομα και πριν από τον καθηγητή. Επίσης οι 

μαθητές/τριες πρέπει να φέρουν μαζί τους τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και ό,τι άλλο συνοδευτικό 

υλικό ορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι 

μαθητές/τριες προσέρχονται με την αθλητική τους περιβολή (φόρμες γυμναστικής). Την ώρα του 

μαθήματος δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον κα-

θηγητή χωρίς να εμποδίζουν την ομαλή διαδικασία του μαθήματος.  

Παραμονή στην τάξη: Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο και με την 

άδεια του/της καθηγητή/τριας. Η συνεχής επίκληση της ανάγκης για επίσκεψη στην τουαλέτα, από 

κάποιους/ες μαθητές/τριες, καλό είναι να αποφεύγεται. Μόνο σε έκτακτη περίπτωση ή σε περίπτω-

ση με βεβαιωμένη πάθηση, επιτρέπεται η έξοδος. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου: Το σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, 

όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται έ-

γκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύ-

πτουν. 

Απουσίες μαθητών/τριών: Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθη-

τών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να ενη-

μερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. Ιδιαιτέρως την τρέχουσα σχολική χρονιά, 

σε περίπτωση απουσίας λόγω κρούσματος κορωνοϊού το σχολείο πρέπει να ενημερώνεται άμεσα.  
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 Απουσία εκπαιδευτικού: Στην περίπτωση κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν μπορέσει 

λόγω κάποιου έκτακτου προβλήματος να προσέλθει έγκαιρα στην αίθουσα, μετά από παρέλευση 

πέντε (5) λεπτών ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του 5/μελούς του τμήματος ενημερώνει τη 

Διεύθυνση του Σχολείου. Οι υπόλοιποι/ες μαθητές/τριες παραμένουν στα θρανία τους ήσυχα, χωρίς 

να ενοχλούν τους/τις μαθητές/τριες των διπλανών αιθουσών. 

 

Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών/τριών, γονέων και κηδεμόνων:  

Η ενημέρωση μαθητών/τριών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

 Ιστοσελίδα του σχολείου 

 Ενημερωτικών σημειωμάτων /βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπ/κών εκδρο-

μών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεμάτων κλπ. 

 Με ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνικά σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο. 

3. Σχολική και κοινωνική ζωή 

Φοίτηση: Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φοιτούν ανελλιπώς, και μόνο εάν είναι γνωστό στους 

κηδεμόνες τους μπορούν να απουσιάζουν από το Σχολείο. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκει-

ται να διεξαχθεί επαναληπτικό διαγώνισμα, καλό είναι να αποφεύγονται οι απουσίες των μαθη-

τών/τριών, διότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στη σχολική διαδικασία.  

Διαλείμματα: Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές/τριες βρίσκονται στο προαύλι-

ο, σε συγκεκριμένο χώρο και ανά τάξη όπως τους έχει οριστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου 

σύμφωνα πάλι με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Δεν παραμένουν μέσα στις αίθουσες, στους διαδρόμους 

και στις σκάλες. Η παραμονή τους στο κτήριο του σχολείου επιτρέπεται μόνο σε δυσμενείς καιρι-

κές συνθήκες (βροχόπτωση, χιονόπτωση, θερμοκρασία κάτω από 0 C). Σε περίπτωση ασθένειας 

παίρνουν ειδική άδεια για να παραμείνουν μέσα στο σχολείο και κάθονται στα παγκάκια της εισό-

δου. 

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, κάθε μαθη-

τής/τρια μπορεί να απευθυνθεί στον/στην εφημερεύοντα/ουσα καθηγητή/τρια. Τα ονόματα των 

εφημερευόντων/ουσών μαζί και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο. 

Συνεπώς οι μαθητές /τριες δεν προσέρχονται στο γραφείο της Διευθύντριας ή στο γραφείο των κα-

θηγητών, αλλά αναζητούν τον /την ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ /ΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ο/η οποίος/α είναι 

αρμόδιος/α να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Τα προηγούμενα δεν ισχύουν, εάν υπάρξει σοβα-

ρός και έκτακτος λόγος και οι μαθητές /τριες δεν μπορούν να βρουν άμεσα τον/την εφημερεύο-

ντα/ουσα εκπαιδευτικό. 

Κατά τη διάρκεια του μεγάλου διαλείμματος δεν επιτρέπεται το παιγνίδι με μπάλες.  
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν εισέρχονται στους χώρους των Γραφείων των εκπαιδευτικών 

και της Διευθύντριας χωρίς σοβαρό λόγο. Για κάποιο ζήτημα που τους αφορά  ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ των 

5μελών Συμβουλίων ή κάποιο άλλο μέλος τους έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εισέρχο-

νται σε αυτά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  προκειμένου να υποβάλλουν κάποια ερώτηση 

και να μεταφέρουν τα αιτήματα των συμμαθητών /τριών τους. 

Όποιος δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και πα-

ραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κλπ) πρέπει να απευθύνονται 

στη Διευθύντρια του σχολείου ή σε κάποιον-α εκπαιδευτικό. 

Συμπεριφορά – ήθος: Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στο σχολείο πρέπει να φροντίζουν 

ώστε να διατηρείται η καλή φήμη του σχολείου, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολικό περιβάλ-

λον. Οι καλοί τρόποι και η ευγένεια πρέπει να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις τους με τη διευθύντρια, 

τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές, τους γονείς, το προσωπικό του σχολείου καθώς και με ό-

σους εμπλέκονται με τη σχολική λειτουργία, όπως είναι οι οδηγοί λεωφορείων. 

Οι μαθητές/τριες του σχολείου καλλιεργούν απέναντι στους συμμαθητές τους την αγάπη, την 

αλληλεγγύη, τη λεπτότητα και την ευγένεια στις εκφράσεις τους. Αποφεύγουν ό,τι είναι δυνατό να 

θίξει ή να προσβάλλει τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις των άλλων. 

Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες,  διαξιφισμοί,  βρισιές,  

θορυβώδεις εκδηλώσεις, παιχνίδια επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και κάθε 

άλλη ενέργεια ανάξια μαθητών σε οποιαδήποτε οργανωμένη σχολική δραστηριότητα. Επισημαίνε-

ται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, 

θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τιμω-

ρούνται, σύμφωνα με τις κυρώσεις που επιβάλλει η Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-05-2019. Είναι ευνόητο ότι 

ο ευτελισμός της αξιοπρέπειας μαθητών και καθηγητών με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, 

διαδίκτυο, facebook κλπ.) είναι επίσης ανεπίτρεπτος.  

Εμφάνιση: Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα 

πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης. Οι υπερβολές δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότη-

τα.    

Κάπνισμα: Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο σχολείο (Νόμος 3730/2008, άρθρα 1, 2 3 και 6, 

Νόμος 3868/2010, κεφ. Ζ’, άρθρο 17 και Κ.Υ.Α. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019). Σε όσους παρα-

βαίνουν το νόμο θα ασκηθούν τα απαραίτητα παιδαγωγικά μέτρα προκειμένου να επανέλθουν στην 

τάξη. 

Κινητά τηλέφωνα: Δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων ούτε άλλων παρεμφερών 

ηλεκτρονικών συσκευών εντός του σχολικού χώρου (εγκύκλιος Φ.25/103373/22-06-2018 η οποία 

αντικαθιστά την Γ2/132328/7-12-2006). Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ο κανονισμός του Σχολείου 

προβλέπει την ενεργοποίηση μέτρων παιδαγωγικού χαρακτήρα ειδικά για τους υπότροπους μαθη-

τές και μαθήτριες. Εάν κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους γο-

νείς του ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο για σοβαρό λόγο, τα τηλέφωνα του σχολείου είναι στη 

διάθεσή τους. Και αντιστρόφως, εάν γονέας ή κηδεμόνας πρέπει να στείλει κάποια ειδοποίηση στο 

παιδί του μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα του Σχολείου, αριθμός 25210 71245 και 25210 71255. 
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Αντικείμενα μεγάλης αξίας: Καλό είναι να αποφεύγεται η μεταφορά αντικειμένων μεγάλης 

αξίας στο Σχολείο, όπως επίσης και η μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών. 

Ποιότητα σχολικού χώρου: . Η καλαισθησία του σχολικού χώρου μέσα στο οποίο βρίσκο-

νται οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα όπου διαμορφώνεται και καλλι-

εργείται η ψυχή τους. Μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις αί-

θουσες διδασκαλίας, τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που το σχολείο θέτει στη διάθεσή τους και 

να μη γράφουν επάνω στα θρανία και στους τοίχους απαξιώνοντας έτσι τη δημόσια υπηρεσία. Βα-

σικός στόχος του σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης ευθύνης στους μαθητές και στις μα-

θήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Σε περίπτωση που προκαλούν κάποια υ-

λική ζημιά αυτή βαρύνει οικονομικά τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών. Η περιουσία του σχο-

λείου πρέπει να παραδοθεί στους επόμενους μαθητές/τριες που θα έλθουν στο σχολείο, σε άριστη 

κατάσταση.   

 

Σχολικές εκδηλώσεις-δραστηριότητες: Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων όπως 

εθνικές και θρησκευτικές εορτές, παρελάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, και-

νοτόμα σχολικά προγράμματα, ομιλίες, εκκλησιασμούς και άλλα. Πολλές από αυτές γίνονται λαμ-

βάνοντας υπόψη πρωτοβουλίες και ιδέες των μαθητών/τριών.  Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμ-

μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις  του σχολείου εκτός αν δικαιούνται νόμιμη απαλλαγή και εφόσον 

έχουν ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού. 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρό-

ληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβι-

σμού. Μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την προώθηση της 

συνεργασίας με Φορείς, τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα θετικό και υγιές σχολικό κλίμα.  

Παιδαγωγικός έλεγχος-ποινές: Σύμφωνα με την Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-05-2019, άρθρο 31, ο/η 

Διευθυντής/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων στην περίπτωση μαθητών και μαθητριών που δε 

βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρα-

τήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή δύο (2) ημερών, ε) 

αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση αποβολής ο/η μαθητής /τρια προσέρχεται στο σχο-

λείο χωρίς να μπει στην τάξη και απασχολείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας.  

Ωριαία απομάκρυνση 

Εάν μαθητής ή μαθήτρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος επιδεικνύοντας ανάρμο-

στη συμπεριφορά είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί 

από την αίθουσα διδασκαλίας με ωριαία αποβολή. Οφείλει να παρουσιαστεί στη Διευθύντρια όπου 

θα απασχολείται με  ευθύνη της. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και  

μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμή-

ματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς προκειμένου να τον/την επαναφέρουν στην τάξη. 
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Πιστεύουμε ότι στο Γυμνάσιό μας το άριστο παιδαγωγικό κλίμα, η δημοκρατική συμπεριφορά 

όλων των εμπλεκομένων στη διδακτική πράξη και η αμεσότητα που χαρακτηρίζει τον/την εκπαι-

δευτικό και βοηθητικό προσωπικό συμβάλλουν ώστε οι περιπτώσεις για τις οποίες χρειάζεται η 

λήψη των παραπάνω μέτρων να είναι όσο γίνεται λιγότερες.  

Παρεμπόδιση διδακτικής πράξης: 

 Το Σχολείο είναι ένα Δημόσιο κτήριο, συνεπώς, κάθε απόπειρα κατάληψης, παρεμπόδισης 

της λειτουργίας του και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση που διασαλεύει την ομαλή λειτουργία του, 

αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΙΑΒΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. Αποτελούν παράνομες ενέργειες, που δεν προβλέπονται σε καμία διά-

ταξη. Αποτελούν βάναυση και κατάφωρη παραβίαση της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού 

της εκπαίδευσης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προβληθούν τα αιτήματα της μαθητικής κοινότη-

τας. Εξάλλου ο Νομοθέτης έχει παραχωρήσει πάρα πολλές δυνατότητες. Υπάρχουν πενταμελή μα-

θητικά Συμβούλια τμήματος και δεκαπενταμελές μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου μέσω των ο-

ποίων οι γνώμες και τα αιτήματα όλων των μαθητών και μαθητριών φθάνουν αμέσως στο διδακτι-

κό προσωπικό και στη Διεύθυνση του Σχολείου. Συνεπώς, με τον παρόντα κανονισμό τονίζεται βα-

σικά το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μαθητή/τριας να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματα και 

επίσης η βούληση όλων των πολιτών - οι οποίοι με τη φορολογική τους συνδρομή συντηρούν τις 

λειτουργίες των δημοσίων οργανισμών – τα σχολεία να αποτελούν χώρο μάθησης και δημοκρατι-

κής ελευθερίας.  

 

Γονείς και κηδεμόνες.  

Επικοινωνία και συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Η επικοινωνία και η συνεργασία Σχολείου-οικογένειας είναι πολύ σημαντική. Η εμπιστοσύνη 

του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο 

και τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλ-

λογο Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε 

αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, 

τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Β/μιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου.  

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών καθοδηγούνται από την απεριόριστη αγάπη τους 

προς αυτούς. Είναι όμως λογικό να συμβουλεύονται ανθρώπους πεπειραμένους σχετικά με την εκ-

παίδευση μαθητών. Τέτοιοι άνθρωποι είναι φυσικά οι εκπαιδευτικοί, η Διευθύντρια και άλλοι πα-

ράγοντες της Σχολικής Κοινότητας. 

Η ενημέρωση της Διευθύντριας και των εκπαιδευτικών για θέματα υγείας των μαθητών/τριών 

ή για οικογενειακά θέματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη φοίτηση (απουσίες κλπ), την επί-

δοση (βαθμοί κλπ) και τη συμπεριφορά, είναι χρήσιμο να υφίσταται. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.1 της Υ.Α. 79942/31-05-2019 «για την τακτική παρακολούθη-

ση των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθη-

τή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της α-

πουσίας άμεσα…». Η τακτική επίσκεψη στο Σχολείο και το ενδιαφέρον των γονέων, συμβάλλει 

αποφασιστικά στην καλυτέρευση της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Δεν υπάρχει παιδί –αλλά ούτε 

και ενήλικος- που να μην επηρεάζεται θετικά, βελτιώνοντας έτσι τη συμπεριφορά του, όταν παρα-

τηρεί ότι οι άνθρωποι από τους οποίους εξαρτάται, ενδιαφέρονται με ειλικρίνεια για αυτό. Οι γο-

νείς και κηδεμόνες εγγράφουν τον/την μαθητή/τρια και φροντίζουν να τακτοποιούν τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κυργίων Δράμας. Το 

ποσό των 10 ευρώ δεν είναι μεγάλο για τη συμμετοχή του παιδιού στη σχολική κοινότητα για έναν 

ολόκληρο χρόνο, εξάλλου τα χρήματα αυτά διατίθενται για διάφορες δράσεις προς όφελος των μα-

θητών/τριών. Από τη συνδρομή αυτή ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων απαλλάσσει τις πολύτε-

κνες οικογένειες. 

Επιπλέον, καλό είναι οι γονείς και κηδεμόνες με προθυμία να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες 

που εκάστοτε αναδεικνύουν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.  

Σχολικό συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν η Διευθύ-

ντρια, τρία μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών,  δύο εκπρόσωποι του οικείου Δήμου ένας εκ-

πρόσωπος του Συλλόγου γονέων και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται  με 

απόφαση του 15/μελούς Συμβουλίου τους. 

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών 

των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.  

  

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής: Στο σχολείο για το σχολικό έτος 2021 – 2022 έχει οριστεί από 

το Σύλλογο Εκπαιδευτικών του Σχολείου μας, ένας εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος Σχολικής Ζωής με 

αρμοδιότητα να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους μαθητές, τις μαθήτριες και 

τους γονείς σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων όπως διαχείριση κρίσεων και πρό-

ληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες κ. ά. Κάθε μαθητής και μαθήτρια και κάθε 

γονιός μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν τον εκπαιδευτικό για θέματα που τους απασχολούν. Ο εκ-

παιδευτικός-σύμβουλος σχολικής ζωής που έχει οριστεί είναι ο κ. Κιουτσούκης Γεώργιος.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι πολύ σημαντικός. Με την επι-

στημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους, διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να 

αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους μαθητές. 

Ως εκ τούτου τον εκπαιδευτικό πρέπει να τον χαρακτηρίζουν: 
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Ικανότητα εμπέδωσης ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος, σεβασμός στην προσωπικό-

τητα μαθητών, συναδέλφων και κηδεμόνων, δικαιοσύνη, ευθυκρισία, εχεμύθεια τόσο όσον αφο-

ρά τις αποφάσεις του Συλλόγου διδασκόντων, όσο και των προσωπικών στοιχείων των μαθητών, 

των γονέων και των άλλων καθηγητών, ικανότητα ανάδειξης των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μα-

θητών, διάθεση συνεργασίας με τους κηδεμόνες, εστίαση στην ασφάλεια των μαθητών και τέλος 

προοδευτικότητα και επιθυμία να εφαρμόσουν σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και στη διαπαι-

δαγώγηση των νέων ανθρώπων. 

Προσέλευση και υπευθυνότητα: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι συνεπείς στην προσέ-

λευση τους στο Σχολείο και στην τάξη, στην τήρηση του ωραρίου και του αναλυτικού προγράμμα-

τος, στην εκτέλεση των εφημεριών και σε όσα προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία (κα-

λό είναι να συμβουλεύονται την Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 καθώς και τον νόμο 4823/03-08-

2021) 

Κινητά τηλέφωνα: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει 

εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.  

Κάπνισμα: Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται πλέον σε όλους στα δημόσια κτήρια (Νόμος 

3730/2008, άρθρα 1, 2 3 και 6, Νόμος 3868/2010, κεφ. Ζ’, άρθρο 17 και Κ.Υ.Α. Δ2β/Γ.Π.οικ. 

80727/15-11-2019). 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Κύρος, πειθώ, ήθος είναι απαραίτητα για το πολύπλοκο διοικητικό, καθοδηγητικό, παιδαγω-

γικό, αλλά και διδακτικό έργο. Εντιμότητα, δικαιοσύνη, αντικειμενικότητα πρέπει να την χαρακτη-

ρίζουν. Ο ρόλος της είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, αλλά και ελεγκτικός. 
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 Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους 

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

 Ο/Η Διευθυντής/ρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. 

 Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παι-

διά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυ-

σικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείρισή του 

Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Επίσης, ο/η Διευθυντής/ρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους 

γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των 

φαινομένων αυτών. 

 Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μα-

θητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφεί-

λουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 

φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κλπ. για την εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης: Ταυτίζεται με τα όρια του γηπέδου βόλλεϋ, 

στον αύλειο χώρο. 

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο δια-

φυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας. 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του 

 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες, 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. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 

στόχους και το όραμά του. 
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