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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Α. Πρόγραμμα  
 
1. Εγγραφές: Η εγγραφή των μαθητών γίνεται από τους Γονείς ή Κηδεμόνες τους κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους ή κατά τη λήξη του,  για το επόμενο. Για την εγγραφή απαιτείται η 
προσέλευση του Κηδεμόνα στο σχολείο για να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος 
κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας και ότι αποδέχεται την ηλεκτρονική ενημέρωση για την 
πορεία φοίτησης του/της μαθητή/τριας με email ή SMS. Ο Κηδεμόνας λαμβάνει και τον 
κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή στο σχολείο. Ο 
κανονισμός αυτός ισχύει για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. 

2. Έναρξη – Λήξη των μαθημάτων: Το διδακτικό έτος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 
Ιουνίου. 

3. Ωράριο λειτουργίας: Το Γυμνάσιο λειτουργεί πέντε εργάσιμες ημέρες, από 8.15΄ έως 14.10΄. 
4. Σχολικό Πρόγραμμα: Αυτό περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

Υπουργείου Παιδείας.  
 
Β. Η Φοίτηση 
 
1. Για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων πρέπει η φοίτηση των μαθητών να 

είναι καθημερινή. Η ελλιπής φοίτηση υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την 
πρόοδο τους. Ο Νόμος ορίζει ότι η φοίτηση των μαθητών είναι καθήκον και υποχρέωση γι’ 
αυτούς και θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως επαρκής στο τέλος της χρονιάς. Αν ο αριθμός των 
απουσιών υπερβεί ορισμένα όρια, τότε ο μαθητής δε λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις του 
Ιουνίου και επαναλαμβάνει την τάξη. 

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν οι απουσίες όλης της σχολικής χρονιάς δεν 
υπερβαίνουν τις 114.  

3. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία. 
4. Για τις επιπλέον απουσίες, μετά τις 114, και έως είκοσι ημερών, είναι δυνατόν να 

καταχωρούνται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), αλλά να μην προσμετρώνται, εφόσον 
οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο 

mailto:mail@8gym-n-smyrn.att.sch.gr


2 

 

τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται από το νόμο (ΥΑ 10645/ΓΔ4, κεφ. 
Ε΄, Άρθρ. 24).  

5. Σε περιπτώσεις ομαδικής αποχής από τα μαθήματα οι μαθητές/τριες παίρνουν απουσίες.  
6. Σε περίπτωση που κάποιος Γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν από 

τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
7. Για τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές 

δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για 
τους μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να παραδώσουν το δελτίο 
αυτό στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 
● Επίσης για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητη η αθλητική 

περιβολή, όπως ορίζεται από το νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής/τρια παίρνει 
απουσία και δε συμμετέχει στο μάθημα.  

● Για τις παρελάσεις το σχολείο μας έχει επιλέξει την εξής εμφάνιση:  
Για τα αγόρια άσπρο πουκάμισο, μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Για τα 
κορίτσια άσπρο πουκάμισο, μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια.  
 

Γ. Σχολική ζωή – Διαμόρφωση προσωπικότητας 
 
Ο μαθητής, παράλληλα με την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων στο σχολείο, πρέπει να αποκτήσει 
γενικότερη πνευματική καλλιέργεια και να διαμορφωθεί σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ο 
στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη συμμόρφωση σε κανόνες συμπεριφοράς, την πειθαρχία ως 
άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της 
αυτοπειθαρχίας, την αίσθηση του μέτρου, το σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων, την 
καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, τη φροντίδα και την προστασία του 
σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος. 
 
1. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό. 
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής 
φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες 
προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με 
καθυστέρηση, παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο σχολείο και εισέρχονται 
στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν 
επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το σχολείο, πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν 
παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 
ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της. 

 
2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – παιδαγωγικός έλεγχος 

● Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του 
σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον 
οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον 
συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. 

● Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται 
πειθαρχικά.  

● Τα απουσιολόγια αποτελούν ευθύνη των απουσιολόγων. Κάθε τροποποίηση του 
περιεχομένου του απουσιολογίου από μαθητή/τρια είναι παραποίηση δημοσίου 
εγγράφου και τιμωρείται. 

● Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών στα 
διαλείμματα, αλλά και σε οποιαδήποτε σχολική εκδήλωση-δράση για λόγους 
πρόληψης ατυχημάτων και ευγενούς συμπεριφοράς. Οι μαθητές/τριες  υποχρεούνται 
να υπακούουν στις εντολές των καθηγητών/τριών τους.  
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● Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και 
φορητές συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου και εικόνας εντός του χώρου 
του σχολείου (Φ.25/103373/Δ1). Η επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με το παιδί 
τους ή και αντίστροφα γίνεται με τα σταθερά τηλέφωνα του σχολείου.     

● Η Πολιτεία έχοντας υποχρέωση να προστατεύσει την υγεία των μαθητών, και μάλιστα 
στο κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης τους, απαγορεύει με αυστηρότητα το κάπνισμα, 
όχι μόνο στο σχολικό χώρο, αλλά και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση, εντός ή εκτός 
αυτού.  

● Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία του σχολείου χωρίς την 
έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου σε οποιαδήποτε εκδήλωση. 
 

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν τους κανόνες αυτούς, είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται συγκεκριμένα παιδαγωγικά μέτρα. Τα παιδαγωγικά μέτρα, σύμφωνα με την 
υπάρχουσα σχολική νομοθεσία, κλιμακώνονται ως εξής: α) προφορική παρατήρηση, β) 
επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) 
ημερών ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ένας/μια μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή 
μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί 
από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, 
λαμβάνοντας απουσία. Αν οι ωριαίες απομακρύνσεις επαναλαμβάνονται, και πάντως μετά από 
τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, εξετάζονται και 
επιβάλλονται άλλα παιδαγωγικά μέτρα. 
 
Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο αποτελούν 
αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, 
τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών 
και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση, και πριν από οποιαδήποτε 
απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των 
δικαιωμάτων του παιδιού. 

 
Τέλος, επισημαίνεται ότι η καθημερινή εμφάνιση και αμφίεση των μαθητών και των μαθητριών 
πρέπει να είναι ανάλογη με τη μαθητική ιδιότητα και να χαρακτηρίζεται από απλότητα, 
καθαριότητα και ευπρέπεια. Καλό είναι να αποφεύγονται οι υπερβολές. 

 
3. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού. 
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 
πρόληψης ή και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού 
εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η 
συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, τον/την σχολικό/ή ψυχολόγο, τον/την σύμβουλο 
σχολικής ζωής και τον/την συντονιστή/συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου. 
Η απρεπής συμπεριφορά μαθητή, η χειροδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από 
άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι απρεπείς εκφράσεις θεωρούνται φαινόμενα 
που αποκλίνουν από την ομαλή σχολική ζωή και εκ τούτου χρήζουν ειδικής μέριμνας από το 
σχολείο και τους προαναφερθέντες αρμόδιους φορείς, με στόχο να αντιμετωπιστούν και να 
εκλείψουν από τη σχολική κοινότητα.  
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4. Σχολικές εκδηλώσεις -  δραστηριότητες. 
Το σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων (θρησκευτικές, επετειακές, 
μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, καθώς και συμμετοχή 
των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που ενδεχομένως θα πραγματοποιηθούν, 
π.χ. περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής σταδιοδρομίας, αγωγής υγείας, μαθηματικές λέσχες 
κ.λπ…). Αυτές οι δραστηριότητες στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον 
εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων 
ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι 
σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα μπορούν να 
γίνονται και με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι 
αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις 
τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 
Οπτικοακουστικό υλικό των μαθητών που προκύπτει από τις σχολικές τους δραστηριότητες 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Γονείς που δεν επιθυμούν ανάρτηση οπτικοακουστικού 
υλικού στο οποίο συμμετέχει το παιδί τους, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στο σχολείο 
καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 

 
5. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας – Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
Το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της 
μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να 
είναι διακριτός. 
Οι Γονείς οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου για θέματα που αφορούν 
στο παιδί τους. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα, το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο 
μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, οι πρώτοι που ενημερώνονται σχετικά είναι οι 
γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν με το σχολείο. Άλλωστε, η εμπιστοσύνη 
του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη δική τους θετική στάση προς το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς του. 
Οι Γονείς/κηδεμόνες μπορούν να συναντούν ή να επικοινωνούν με κάθε πρόσφορο τρόπο  με 
τους διδάσκοντες Καθηγητές μια φορά την εβδομάδα, σε ημέρες και ώρες, οι οποίες 
ανακοινώνονται μόλις διαμορφωθεί οριστικά το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των 
μαθημάτων. 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι Γονείς ευθύνονται για την τακτική φοίτηση των παιδιών τους. Για την 
πιο αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς στην ιστοσελίδα του σχολείου θα 
αναρτώνται ανακοινώσεις και άλλο υλικό. Οι γονείς μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με το 
σχολείο και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@8gym-n-
smyrn.att.sch.gr. 
 
6. Ποιότητα του σχολικού χώρου. 
Ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης ευθύνης στους 
μαθητές και στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και 
συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, των τουαλετών, των 
διαδρόμων και εν γένει της σχολικής περιουσίας διαμορφώνουν τον πολιτισμένο περιβάλλοντα 
χώρο, μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και 
κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και 
παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή και τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας 
περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται 
για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του/της.  
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Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό του Σχολείου. Τα θέματα που 
ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εκπαιδευτική νομοθεσία. 
 
 
Τέλος,  
ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων, για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να βρουν το δρόμο 
τους στη ζωή. Το δρόμο των αξιών και της αξιοπρέπειας. 
 


