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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΕΛ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
1. Ειςαγωγή
Θ ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ ομάδα που ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ
κοινωνίασ. Σο ςχολείο προετοιμάηει τουσ μακθτζσ για να ενταχκοφν ομαλά ςε αυτιν.
Θ εςωτερικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ ζχει ςαν ςτόχο να εκπαιδεφει και να
διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ τθσ δθμοκρατικισ
κοινωνίασ. Βαςίηεται ςτισ αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του χολείου και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ
ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ.
Σο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο είναι οι όροι και οι κανόνεσ, οι βαςικζσ προχποκζςεισ
για να πραγματοποιείται το ζργο του ςχολείου. Δίνει ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και όχι
ςτθ κεραπεία, αφορά δε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ,
εκπαιδευτικοφσ, διευκυντζσ, γονείσ).
1. 1 φνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ.
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ του
Διευκυντι του χολείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του υλλόγου
Διδαςκόντων, εκπροςϊπου του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υλλόγου Γονζων και
Κθδεμόνων, του προεδρείου του δεκαπενταμελοφσ μακθτικοφ ςυμβουλίου του
χολείου και του εκπροςϊπου του Διμου Πατρζων. Επιπλζον,κα αποςταλεί για
ζγκριςθ ςτο υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ
του χολείου μασ, κακϊσ και ςτον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ (άρκρο
37,Ν.4692/2020). Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςε κάκε επικαιροποίθςθ
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του
χολείου.
Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ τθσ διεφκυνςθσ του
χολείου, των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και των γονζων/κθδεμόνων.

2. Λειτουργία χολείου
2.1 Διδακτικό ωράριο
Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και
τα διαλείμματα κακορίηονται από ςχετικι απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ και ανακοινϊνεται
ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου. Σο διδακτικό ζτοσ ορίηεται από τθν 1θ επτεμβρίου
κάκε ζτουσ και λιγει τθν 30θ Ιουνίου του επόμενου ζτουσ.
2.2 Προςζλευςη ςτο ςχολείο
H κακθμερινι προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο γίνεται πριν τθν
ζναρξθ των μακθμάτων. Μακθτισ/τρια που αργεί να προςζλκει ςτθν ϊρα του
μακιματοσ δεν γίνεται δεκτόσ/τι, παρά μόνο εάν προβάλει ιςχυρό λόγο. Θ πρωινι
ςυγκζντρωςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν επιτρζπει ςε όλουσ να πλθροφοροφνται
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και να μοιράηονται οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν λειτουργία του ςχολείου. Θ
πρωινι προςευχι γίνεται από αυτοφσ που το επικυμοφν, αλλά όλοι οφείλουν ςτθ
διάρκειά τθσ να δείχνουν, με τθ ςτάςθ τουσ, ςεβαςμό και ευπρζπεια.
Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ οι εξϊπορτεσ του ςχολείου κλείνουν.
2.3 Παραμονή ςτο ςχολείο
Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτον χϊρο του ςχολείου από τθ ςτιγμι τθσ
προςζλευςισ τουσ μζχρι τθν ϊρα που κα ςχολάςουν. Οι μακθτζσ πρζπει να
ειςζρχονται ςτθν τάξθ αμζςωσ μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι. Μακθτζσ που αργοφν
να προςζλκουν ςτθν ϊρα του μακιματοσ δεν γίνονται δεκτοί, παρά μόνο εάν
προβάλουν ιςχυρό λόγο. Οι μακθτζσ τθροφν τθ διάρκεια των διδακτικϊν ωρϊν.
Μόνο για ςοβαρό λόγο μποροφν να ηθτιςουν ολιγόλεπτθ άδεια για να βγουν από
τθν τάξθ και εφόςον αυτό δεν γίνεται ςυςτθματικά.
Οι κζςεισ των μακθτϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται ςε
ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. Αλλαγι κζςθσ επιτρζπεται
μετά από ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα κακθγθτι. Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ
φαγθτοφ, καφζ και αναψυκτικοφ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτα εργαςτιρια
Πλθροφορικισ και φυςικϊν επιςτθμϊν.
2.4 Αποχϊρηςη από το ςχολείο
Οι μακθτζσ αποχωροφν τθν ϊρα που προβλζπεται, φροντίηοντασ ιδιαίτερα,
κατά τθ ζξοδό τουσ από το ςχολείο, για τθν αποφυγι ατυχθμάτων.
Εφόςον υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ, μποροφν να φφγουν από το χϊρο του
ςχολείου, αφοφ πρϊτα ηθτιςουν και τουσ δοκεί γραπτι άδεια από τον Διευκυντι ι
τθν Τποδιευκφντρια του ςχολείου. Με αυτι τθν άδεια ενθμερϊνουν τον
απουςιολόγο κακϊσ και τον διδάςκοντα κακθγθτι. Σο ςχολείο οφείλει να
ενθμερϊςει τουσ γονείσ για τθν αποχϊρθςθ του μακθτι.
Οι μακθτζσ δεν απουςιάηουν χωρίσ λόγο από το ςχολείο και, όταν ζχουν λόγουσ
να απουςιάςουν, οι ίδιοι και οι γονείσ τουσ ενθμερϊνουν το ςχολείο.
2.5 ΩρολόγιοΠρόγραμματουχολείου
Σο χολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ
εγκυκλίουσ του ΤΠΑΙΘ. Οι μακθτζσ και οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα
για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ (γνωςτζσ όμωσ εκ των προτζρων) αλλαγζσ που
προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθσ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ,
όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι διδαςκόντων/ουςϊν ωσ προσ
τα γνωςτικά αντικείμενα.
2.6 Απουςίεσ μαθητϊν
Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/ριϊν ευκφνονται εξ
ολοκλιρου οι κθδεμόνεσ τουσ. Οι μακθτζσ δεν απουςιάηουν χωρίσ λόγο από το
ςχολείο και, όταν ζχουν λόγουσ να απουςιάςουν, οι ίδιοι και οι γονείσ τουσ
ενθμερϊνουν το ςχολείο. Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί των τμθμάτων οφείλουν να
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ενθμερϊνουν ανά τακτά χρονικά διαςτιματατουσ κθδεμόνεσ για τον αρικμό των
απουςιϊν των παιδιϊν τουσ.
2.7 Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ μαθητϊν, γονζων και κηδεμόνων
Θ ενθμζρωςθ μακθτϊν, γονζων και κθδεμόνων γίνεται μζςω των ακόλουκων
τρόπων:
 Ιςτοςελίδαστουχολείου.
 Μζςωe-email.
 Μζςω ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων για τθν
πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, για τθν παρακολοφκθςθ
εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ.
 Σθλεφωνικά, ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ.
 Μζςω τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο ςχολείο ςτισ προγραμματιςμζνεσ, από
τον φλλογο Διδαςκόντων, θμζρεσ και ϊρεσ.

3. χολική και Κοινωνική Ηωή
3.1 Φοίτηςη
Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/ριϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι
κακικον και υποχρζωςθ τουσ. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διεξαγωγι του
μακιματοσ. Αξιοποιοφν, ςτο μζτρο των δυνατοτιτων τουσ, τθν ϊρα διδαςκαλίασ,
προςζχουν, δε διακόπτουν και παρεμβαίνουν όταν τουσ δοκεί ο λόγοσ. Δεν
προετοιμάηουν άλλα μακιματα, είτε ςχολικά, είτε φροντιςτθριακά, γιατί αυτό
αποτελεί προςβολι ςτο ζργο και ςτθν προςπάκεια του κακθγθτι τουσ και των
ςυμμακθτϊν τουσ.
3.2 χολικοί χϊροι
Οι μακθτζσ προςζχουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε κάκε ςχολικό χϊρο ζτςι ϊςτε
να αποφεφγονται τα ατυχιματα και οι ηθμιζσ. υμβάλλουν με κάκε τρόπο ςτθ
διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςε κάκε χϊρο του ςχολείου, εςωτερικό και εξωτερικό,
και ιδιαίτερα ςτουσ χϊρουσ που θ κακαριότθτά τουσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν
υγεία τουσ.
Θ μακθτικι κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο κακθγθτι/τρια τθσ
δικαιοφται να διακοςμιςει τθν τάξθ με κορνιηαριςμζνα ζργα μακθτϊν, είτε με
κορνιηαριςμζνα αντίγραφα ζργων τζχνθσ.
Οι τάξεισ ςτα διαλείμματα κλειδϊνονται από τουσ διδάςκοντεσ
κακθγθτζσ/τριεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια και θ κακαριότθτα των
αικουςϊν. Ο κακθγθτισ/τρια μπαίνει πρϊτοσ/τθ και φεφγει τελευταίοσ/α από τθν
αίκουςα διδαςκαλίασ.
Οι μακθτζσ, με τθν βοικεια των κακθγθτϊν τουσ, χρθςιμοποιοφν προςεκτικά
τον εξοπλιςμό του ςχολείου με τθ ςκζψθ πάντα ότι αυτόσ ανικει ςε όλουσ,
αποτελεί δθμόςια περιουςία θ οποία αποκτικθκε με τον κόπο των γονιϊν τουσ, και
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τθν καλι του κατάςταςθ δικαιοφνται να τθν απολαμβάνουν όλοι οι ςυμμακθτζσ
τουσ. Οι μακθτζσ φροντίηουν να παραδϊςουν τον εξοπλιςμό τθσ τάξθσ όπωσ τον
παρζλαβαν, δεν γράφουν και δεν καταςτρζφουν τα κρανία και τισ καρζκλεσ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι, μακθτισ/τρια που προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του
χολείου, ελζγχεται για τθ ςυμπεριφορά αυτι και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ
βαρφνει τον κθδεμόνα του.
3.3 Διάλειμμα
Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/ριεσ οφείλουν να βγαίνουν ςτον
αφλειο χϊρο. Προαυλίηονται ςτουσ χϊρουσ που τουσ ζχει υποδείξει ο φλλογοσ
Διδαςκόντων. ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από το φλλογο
Διδαςκόντων/ουςϊν οι πλζον κατάλλθλοι χϊροι για τθν παραμονι των
μακθτϊν/ριϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ
εξζρχεται τελευταίοσ/α, αφοφ κλειδϊςει τθν αίκουςα.
Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ
ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, τουαλζτα). Οι μακθτζσ/ριεσ
αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία
αντιμετωπίηουν, απευκφνονται ςτον εφθμερεφοντα εκπαιδευτικό που βρίςκεται
εκεί.
3.4 Εμφάνιςη
Θ εμφάνιςθ των μακθτϊν/τριϊν οφείλει να χαρακτθρίηεται από ευπρζπεια. Θα
πρζπει να αποφεφγονται φαινόμενα επίδειξθσ.
3.5 υμπεριφορά - Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ
Ο Διευθυντήσ
Ο ρόλοσ του Διευκυντι, εξαιτίασ τθσ κζςθσ ευκφνθσ που κατζχει, είναι
καταλυτικόσ για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου ςτο ςχολείο.
Επομζνωσ:
Ο Διευκυντισ με το κφροσ, τθν πεικϊ και το ικοσ του αςκεί το πολφπλοκο
διοικθτικό και παιδαγωγικό του ζργο ςε ςυνεργαςία με τθν Τποδιευκφντρια, το
εκπαιδευτικό και βοθκθτικό προςωπικό του ςχολείου, τουσ μακθτζσ, το φλλογο
Γονζων και Κθδεμόνων, όπωσ επίςθσ με το Διμο, τθ χολικι Επιτροπι, τον
υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τουσ ειδικοφσ φορείσ, κακϊσ και με όλουσ τουσ
ιεραρχικοφσ προϊςταμζνουσ.
Οφείλει να είναι ζντιμοσ, δίκαιοσ και αντικειμενικόσ προσ όλα τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ. Ο ρόλοσ του είναι εμψυχωτικόσ, υποςτθρικτικόσ,
διαμεςολαβθτικόσ, κακοδθγθτικόσ αλλά και ελεγκτικόσ. Οι αποφάςεισ του οφείλουν
να είναι ςφννομεσ και παιδαγωγικά ορκζσ. Μπορεί να ανακζτει ςχολικζσ εργαςίεσ
ςτουσ μακθτζσ που ζχουν αποβλθκεί από τθν τάξθ ι ζχουν πάρει απαλλαγι από το
μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ι τθσ Φυςικισ Αγωγισ, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ.
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Ενθμερϊνει και τθρεί τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςζβεται τθ διοικθτικι
ιεραρχία και ςυνεργάηεται ςτενά με όλθ τθν ςχολικι κοινότθτα. Είναι εχζμυκοσ και
ςζβεται το απόρρθτο των αποφάςεων του υλλόγου των Διδαςκόντων και των
ςτοιχείων που αφοροφν ςτα προςωπικά δεδομζνα εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και
γονζων. Ενθμερϊνει ζγκαιρα και ζγκυρα το εκπαιδευτικό προςωπικό και τουσ
μακθτζσ για κζματα που αφοροφν τθ ςχολικι κοινότθτα κακϊσ και υπθρεςιακά
κζματα, επιμορφωτικζσ δράςεισ κ.λπ. Φροντίηει για τθν επάρκεια υλικοτεχνικισ
υποδομισ ςτο ςχολείο προσ διευκόλυνςθ του ζργου των εκπαιδευτικϊν.
Οι Εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν το μάκθμά τουσ,
εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ με βάςθ τισ
ανάγκεσ των μακθτϊν και τισ ιδιαιτερότθτεσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων.
υμβάλλουν με τθ ςτάςθ τουσ ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου και ςυνεργατικοφ
κλίματοσ μζςα ςτο ςχολείο με ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα των μακθτϊν και των
ςυναδζλφων τουσ, αποφεφγοντασ εκφράςεισ και ενζργειεσ που τουσ κίγουν. Σισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι απαραίτθτο να τισ διζπει ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και να τισ
χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, ςυναδελφικι και ανκρϊπινθ επικοινωνία. Ανάλογθ ςχζςθ
ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ πρζπει επίςθσ να καλλιεργείται ανάμεςα ςε αυτοφσ
και τον Διευκυντι του ςχολείου.
Αντιμετωπίηουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ κζματα που
ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςθ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν. Με τθ ςτάςθ τουσ
πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν εκτόνωςθ των εντάςεων και ςτθν αντιμετϊπιςθ των
ςχολικϊν δυςλειτουργιϊν. Ενκαρρφνουν τθν ενεργό και ιςότιμθ ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςτο μάκθμα και προςπακοφν να αναδείξουν τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και
δεξιότθτεσ αυτϊν.
Αξιοποιοφν τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν, προςπακοφν
να διευρφνουν διαρκϊσ τα όρια τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ
και τουσ ωκοφν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ.
Επιδιϊκουν τθν ειλικρινι και ανκρϊπινθ ςυνεργαςία, με ςεβαςμό ςτθν
προςωπικότθτα, ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και ςτισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ,
κρθςκευτικζσ ι φυλετικζσ ιδιαιτερότθτεσ του μακθτι.
ζβονται και τθροφν τουσ κοινά αποδεκτοφσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ ηωισ, με
ςκοπό θ ςχολικι μονάδα να είναι ευνομοφμενθ ομάδα, να ζχει αποτελεςματικότθτα
και να αποτελεί για τουσ μακθτζσ παράδειγμα δθμοκρατικισ λειτουργίασ και
πρότυπο δθμοκρατικισ αγωγισ.
Μεριμνοφν για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία των ςχολικϊν χϊρων,
διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια των μακθτϊν ςε όλουσ τουσ ςχολικοφσ χϊρουσ όπωσ
και τθν αςφάλειά τουσ κατά τθ διάρκεια των εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και
δραςτθριοτιτων που πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του ςχολείου.
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Ειδικότερο ρόλο ςτθν ςχολικι ηωι ζχουν οι κακθγθτζσ που είναι υπεφκυνοι
τμθμάτων: Φροντίηουν για τθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν του τμιματόσ
τουσ, δθμιουργοφν κετικό κλίμα , ενεργοφν ϊςτε οι μακθτζσ να τουσ εμπιςτεφονται.
Λφνουν διαφωνίεσ ι ςυγκροφςεισ, είτε με τθν βοικεια τθσ ςχολικισ κοινότθτασ είτε
αν χρειαςτεί με τθν παρζμβαςθ του Διευκυντι και του υλλόγου κακθγθτϊν. Γενικά
ζχουν τον ρόλο του κακθγθτι ςυμβοφλου και του εμπίςτου των μακθτϊν του
τμιματόσ τουσ.
Σθροφν εχεμφκεια ςε ό,τι αφορά τισ αποφάςεισ του ςυλλόγου των
διδαςκόντων, τισ ςυηθτιςεισ και εκτιμιςεισ ςχετικά με τθ ςχολικι επίδοςθ, τθ
ςυμπεριφορά και τθ διαγωγι των μακθτϊν, τθ βακμολογία ςτισ εξετάςεισ και,
γενικά, για όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το ςχολείο.
Οι μαθήτριεσ και μαθητζσ
Οι μακθτζσ είναι τα ςθμαντικότερα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και
αποτελοφν το λόγο φπαρξθσ του ςχολείου ωσ κεςμοφ. Γι’ αυτό και πρζπει το
περιεχόμενο τθσ ςχολικισ ηωισ να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα ςτοιχεία και τισ
δραςτθριότθτεσ που καλλιεργοφν αυριανοφσ πολίτεσ και ανκρϊπουσ ελεφκερουσ,
υπεφκυνουσ, με ενεργό ςυμμετοχι, κοινωνικι ευαιςκθςία, ευκφνθ και ανοχι ςτθ
διαφορετικότθτα.
Επομζνωσ, οι μακθτζσ:
Αποδζχονται ότι θ ςυμπεριφορά τουσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ γενικζσ
αρχζσ που ορίηονται με τον παρόντα κανονιςμό.
Αναγνωρίηουν ότι ανικουν ςε μια οργανωμζνθ ςχολικι κοινότθτα και
φροντίηουν με τθ ςυμπεριφορά τουσ να τιμοφν τθν κοινότθτα αυτι προάγοντασ τθ
ςυλλογικι ηωι τθσ.
Αναγνωρίηουν και ςζβονται τθ διαφορετικότθτα. Αναγνωρίηουν και ςζβονται
τον άλλον και ιδιαίτερα το δικαίωμά του να ζχει διαφορετικζσ ιδζεσ και απόψεισ,
διαφορετικι κρθςκεία από αυτοφσ. O ςεβαςμόσ αυτόσ και θ αναγνϊριςθ
αποτελοφν αναγκαία προχπόκεςθ για να μθ κίγονται οι δικζσ τουσ ιδζεσ και τα δικά
τουσ πιςτεφω.
Όλα τα μακιματα και τα προγράμματα του ςχολείου, υποχρεωτικά είτε
προαιρετικά, ζχουν τθν ίδια αξία και διζπονται από τισ ίδιεσ αρχζσ.
3.6 Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ
Εάν κάποιοσ μακθτισ παρενοχλεί ςυςτθματικά με τθ ςυμπεριφορά του τθ
διεξαγωγι του μακιματοσ, οι ςυμμακθτζσ του ζχουν τθν υποχρζωςθ να
ςυηθτιςουν μαηί του φιλικά το κζμα και, ςε περίπτωςθ όπου δεν ζχουν
αποτζλεςμα, να αναμζνουν να επιλυκεί το πρόβλθμα από τθ διδάςκουςα ι τον
διδάςκοντα.
Οι μακθτζσ ςζβονται τθν Διεφκυνςθ και τουσ κακθγθτζσ τουσ, το βοθκθτικό
προςωπικό του ςχολείου κακϊσ και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Δεν επιτρζπεται να
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ςυμπεριφζρονται απαξιωτικά και με αγζνεια, να βρίηουν ι να βλαςφθμοφν. Θ
παραβατικι ςυμπεριφορά ενόσ μακθτι τιμωρείται, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ακόμα και αν αςκείται ζξω από το χϊρο του ςχολείου.
Οι μακθτζσ ζχουν παράλλθλα το δικαίωμα να αξιϊνουν και ςεβαςμό προσ το
πρόςωπό τουσ. Αν κάποιοσ κακθγθτισ τοφσ προςβάλει, ζχουν το δικαίωμα μζςω
των εκπροςϊπων τουσ να ηθτιςουν να επιλθφκεί του κζματοσ είτε ο φλλογοσ
κακθγθτϊν, είτε ο Διευκυντισ του ςχολείου.
Οι μακθτζσ προςζρχονται πάντοτε ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ με το
κατάλλθλο ντφςιμο.
Ζχουν ζνα μερίδιο ευκφνθσ ςτο να υπεραςπίηονται το κφροσ του ςχολείου τουσ,
όταν διαπιςτϊνουν ότι όςα λζγονται, δεν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα.
Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τθν υποχρζωςι τουσ να ενθμερϊνονται και να
ςζβονται τθ νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ όςον αφορά κζματα όπωσ θ χριςθ
κινθτϊν τθλεφϊνων ςτο χϊρο του ςχολείου, θ χωρίσ άδεια φωτογράφθςθ και
βιντεοςκόπθςθ, το κάπνιςμα και θ χριςθ αλκοόλ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου
κακϊσ και διάφορεσ μορφζσ εκφοβιςτικισ ςυμπεριφοράσ.
Επομζνωσ:
1) Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ενεργά κινθτά τθλζφωνα
εντόσ του ςχολικοφ χϊρου (εγκφκλιοσ Γ2/132328/12-2006/ΤΠΕΠΘ). Εξαίρεςθ
μπορεί να υπάρξει μόνο ςε ϊρα διδαςκαλίασ, με άδεια του διδάςκοντοσ
κακθγθτι, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν με τθν λειτουργία τουσ ωσ
υπολογιςτζσ. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ακοφςια και χωρίσ άδεια φωτογράφιςθ
και βιντεοςκόπθςθ ςτο ςχολείο.
2) Σο κάπνιςμα δεν επιτρζπεται ςτουσ κλειςτοφσ και υπαίκριουσ χϊρουσ του
ςχολείου (Ν. 3868/2010 και εγκφκλιοσ 120995/30-9-2010 του Τπουργείου Τγείασ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ). Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ αλκοόλ από τουσ
μακθτζσ.
3.7 Πρόληψη φαινομζνων Βίασ και χολικοφ́ εκφοβιςμοφ́
H ανάπτυξθ κετικοφ́ ςχολικοφ́ κλίματοσ αποτελεί́ ςθμαντικό́ παράγοντα τθσ
διαδικαςίασ πρόλθψθσ ι/και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, παρενόχλθςθσ,
εξαναγκαςμοφ́ και ςχολικοφ́ εκφοβιςμοφ́. Χαρακτθριςτικά́ του κετικοφ́ και υγιοφσ
ςχολικοφ́ κλίματοσ είναι ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχί τθσ διαφορετικότθτασ, θ
προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με Φορείσ, θ ςυνεργαςία του χολείου με τθν
οικογζνεια, κ.ά. Ο λεκτικόσ, ςωματικόσ και ψυχικόσ εκφοβιςμόσ, ο διαςυρμόσ μζςω
των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (Facebook, twitter, κλπ.) κακϊσ και γενικά
φαινόμενα ςχολικισ βίασ, κεωροφνται ςοβαρά παραπτϊματα που δυναμιτίηουν τθν
ομαλι λειτουργία του ςχολείου. Οι μακθτζσ αποφεφγουν τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ,
υποςτθρίηουν ςυμμακθτζσ τουσ που γίνονται κφματα κάκε μορφισ βίασ και
αποτρζπουν τζτοια φαινόμενα ενθμερϊνοντασ τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου, τουσ
ςυμβοφλουσ ςχολικισ ηωισ και το φλλογο διδαςκόντων.
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Θ παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςυνεπάγεται τθν άμεςθ αξιοποίθςθ
αυςτθρϊν παιδαγωγικϊν μζτρων.
3.8 Εξετάςεισ
Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν με εντιμότθτα ςτισ γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ
του ςχολείου, αποφεφγουν κάκε μορφι αντιγραφισ των εξετάςεων, ενϊ
αποτρζπουν και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ από ανάλογα φαινόμενα που πλιττουν το
κφροσ του ςχολείου τουσ και καταςτρατθγοφν τθν ιςότθτα ευκαιριϊν ανάμεςα
ςτουσ μακθτζσ.
Αποδζχονται τθν ϊρα δυνατισ αποχϊρθςθσ και λιξθσ τθσ εξζταςθσ, για τθν
καλφτερθ διεξαγωγι τθσ. Εφόςον κατθγορθκοφν για αντιγραφι, απολογοφνται ςε
επιτροπι που ςυγκροτείται από τουσ επιτθρθτζσ, τον διδάςκοντα και τον Διευκυντι
του ςχολείου.
Καταληκτικά, είναι υποχρζωςθ των μακθτϊν να τθροφν τισ αρχζσ που
ρυκμίηουν τθ λειτουργία του ςχολείου τουσ. Είναι, τζλοσ και πάνω απ’ όλα,
δικαίωμά τουσ να ςυμμετζχουν και να ςυμβάλλουν με προτάςεισ ςτθν όςο το
δυνατόν καλφτερθ λειτουργία του.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ οι μακθτζσ εκλζγουν με αίςκθμα ευκφνθσ και
ςοβαρότθτασ τουσ εκπροςϊπουσ τουσ, τόςο ςτα πενταμελι ςυμβοφλια τάξθσ, όςο
και ςτο δεκαπενταμελζσ ςυμβοφλιο του ςχολείου, των οποίων τα δικαιϊματα και οι
υποχρεϊςεισ αναφζρονται ςτον εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Παιδείασ
«κανονιςμό λειτουργίασ Μακθτικϊν Κοινοτιτων».
3.9 χολικά βιβλία - βιβλιοθήκη
Όςο αφορά τα ςχολικά βιβλία, οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να τα προςζχουν, να τα
διατθροφν ςε καλι κατάςταςθ και δεν προβαίνουν ςε πράξεισ που τα απαξιϊνουν.
Μποροφν να δανείηονται βιβλία από τθν ςχολικι βιβλιοκικθ και να τα
επιςτρζφουν μζςα ςτα όρια που κζτει ο κανονιςμόσ τθσ.
Θ βιβλιοκικθ του ςχολείου λειτουργεί και ωσ αναγνωςτιριο. Ελλείψει
υπευκφνου εκπαιδευτικοφ μπορεί να είναι ανοιχτι με τθν εκελοντικι ςυνειςφορά
μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν. Ο εκάςτοτε υπεφκυνοσ, που ορίηεται από το
Διευκυντι του ςχολείου, είναι ςεβαςτόσ από όλουσ και φροντίηει για τθν τιρθςθ
του κανονιςμοφ τθσ βιβλιοκικθσ.
3.10 χολικζσ εκδηλϊςεισ-δραςτηριότητεσ
Οι θμεριςιοι περίπατοι, οι διδακτικζσ επιςκζψεισ και οι πολυιμερεσ
εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ζχουν ςτόχο ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και πολιτιςτικό.
υγκεκριμζνα επιδιϊκουν να φζρουν πιο κοντά τθν ςχολικι κοινότθτα και να τθν
εφοδιάςουν με γνϊςεισ και καλλιζργεια που το ςχολείο δεν μπορεί να προςφζρει
ςτο κακθμερινό του πρόγραμμα, λόγω τθσ πίεςθσ τθσ φλθσ και των εξετάςεων.
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Θ ςυμμετοχι ςτουσ θμεριςιουσ περιπάτουσ και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ
είναι υποχρεωτικι. Επειδι για να γίνουν απαιτείται κατά κανόνα μετακίνθςθ και
επομζνωσ μια μικρι χρθματικι ςυμβολι, οι μακθτζσ που δυςκολεφονται να
καταβάλλουν το αντίτιμο, μποροφν να ηθτοφν οικονομικι κάλυψθ από τθν
Διεφκυνςθ του ςχολείου, θ οποία ςε ςυνεργαςία με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ και το
φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων αναλαμβάνει να δϊςει λφςθ.
Ο νόμοσ επίςθσ προβλζπει τθν δυνατότθτα να μθν εγκρίνει ο κθδεμόνασ τθν
μετακίνθςθ. Αν το ποςοςτό των γονιϊν των μακθτϊν που κάνουν χριςθ τθσ
ςχετικισ διάταξθσ είναι πάνω από 30% τότε δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί θ
διδακτικι επίςκεψθ ι ο περίπατοσ με προφανείσ ςυνζπειεσ για όλουσ.
Και οι πολυιμερεσ εκδρομζσ αποτελοφν μια ευκαιρία για πολιτιςμικζσ
δραςτθριότθτεσ και ποιοτικι ψυχαγωγία.
Οι μακθτζσ που για οποιοδιποτε λόγο δεν ςυμμετζχουν ςε εκδρομι του
ςχολείου παρακολουκοφν το τροποποιθμζνο πρόγραμμα μακθμάτων ςτθν τάξθ
τουσ.
3.11 Άλλα θζματα
Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας
Σο χολείο δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ χρθμάτων ι αντικειμζνων
αξίασ που οι μακθτζσ φζρουν τυχόν μαηί τουσ.

4. υνεργαςία
Κηδεμόνων

χολείου

-

Οικογζνειασ-υλλόγου

Γονζων

και

4.1 Επικοινωνία και ςυνεργαςία χολείου- Οικογζνειασ
Σο ςχολείο ςυνεργάηεται με τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων και με φορείσ,
των οποίων όμωσ ο ρόλοσ πρζπει να είναι διακριτόσ. Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι θ
βελτίωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ.
Σο ςχολείο ζχει τθν ευκφνθ να ενθμερϊνει ςτθν αρχι κάκε χρονιάσ γονείσ και
μακθτζσ για το κεςμικό πλαίςιο των απουςιϊν κακϊσ και για κζματα λειτουργίασ
τθσ ςχολικισ μονάδασ. Οι διδάςκοντεσ εκπαιδευτικοί ενθμερϊνουν
προγραμματιςμζνα τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν για κζματα που αφοροφν
ςτθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και τθ ςυμπεριφορά τουσ. υνεργάηονται με τουσ γονείσ
για κζματα που ζχουν ςχζςθ με ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ μακθτϊν.
το ςχολείο μασ λειτουργεί ο ρόλοσ του υπεφκυνου τθσ ςχολικισ ηωισ με τθ
ςυμμετοχι δφο εκπαιδευτικϊν. Οι μακθτζσ μποροφν να απευκφνονται και ςε
αυτοφσ, με τθν άδεια των γονζων τουσ, προκειμζνου να αναφζρουν οποιοδιποτε
πρόβλθμα τουσ απαςχολεί και νιϊκουν τθν ανάγκθ να το ςυηθτιςουν.
Οι μακθτζσ, από τθν μεριά τουσ, μεταφζρουν ςτουσ γονείσ τουσ όλα τα ςτοιχεία
που εξυπθρετοφν τθν επικοινωνία του ςχολείου με τθν οικογζνεια.
4.2 φλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων
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Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν του χολείου ςυγκροτοφν τον φλλογο
Γονζων/Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του χολείου και ςυμμετζχουν
αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων βρίςκεται ςε άμεςθ
ςυνεργαςία με τον Διευκυντι, τον φλλογο Διδαςκόντων και το μακθτικό
ςυμβοφλιο.
4.3 χολικό υμβοφλιο
ε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβοφλιο, ςτο οποίο
ςυμμετζχουν ο φλλογοσ Διδαςκόντων, το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου
Γονζων και Κθδεμόνων, ο εκπρόςωποστθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τρεισ
εκπρόςωποι των μακθτικϊν κοινοτιτων, που ορίηονται με απόφαςθ του
υμβουλίου τουσ.
Ζργο του χολικοφ υμβουλίου είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του
χολείου με κάκε πρόςφορο τρόπο.

5. Πολιτική του χολείου για την προςταςία από πιθανοφσ κινδφνουσ
5.1 Αντιμετϊπιςη ζκτακτων ςυνθηκϊν
Ο Διευκυντισ του χολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με
τον φλλογο Διδαςκόντων του χολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ
του ςχολικοφ χϊρου.
Όςον αφορά τθν προςταςία από ςειςμοφσ και φυςικά φαινόμενα,
επικαιροποιείται τακτικά το χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του
ειςμικοφ Κινδφνου του χολείου, με τθν υλοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Επίςθσ, ο Διευκυντισ ενθμερϊνει τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και
τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν.
Σζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων όλα τα
μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν
ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ (π.χ. ΕΟΔΤ,
ΤΠΑΙΘ, Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π.) για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ.
5.2 Διαδικαςία Εκκζνωςησ τησ χολικήσ Μονάδασ
ε ότι αφορά ςτθ διαδικαςία εκκζνωςθσ όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι
για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ ςτθν οποία διδάςκουν τθν ϊρα του ςειςμοφ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που υπάρχουν ςτο χολικό χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.
υνοπτικά ιςχφει:
Ιςόγειο: Εκκενϊνεται με την ακόλουθη ςειρά:
Αίκουςα 2 Αίκουςα 1 ΒιβλιοκικθΑίκουςα 8
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1οσ Όροφοσ: Εκκενϊνεται με την ακόλουθη ςειρά:
Αίκουςα 3 Αίκουςα 4 Αίκουςα 5 Αίκουςα 6 Αίκουςα 7
Χϊροσ Καταφυγήσ
Οριοκετείται μεταξφ των κερκίδων και του γθπζδου του basket ςτον προαφλειο
χϊρο του ςχολείου.
Θ διαδικαςία εκκζνωςθσ απεικονίηεται και ςτισ ακόλουκεσ κατόψεισ. τθν κάκε
αίκουςα του ςχολείου ζχει αναρτθκεί και θ αντίςτοιχθ κάτοψθ του ορόφου με τθν
πορεία διαφυγισ που κα ακολουκιςουν οι μακθτζσ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ.

Σο χολικό χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ περιγράφει
αναλυτικά όλα τα βιματα που πρζπει να ακολουκθκοφν από εκπαιδευτικοφσ και
μακθτζσ.Σο ςχζδιο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.
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6. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ
τησ εφαρμογήσ του
Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία
και ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςθ του από
τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ με
αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ, ϊςτε να ζχει πλθρότθτα,
γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ
λειτουργίασ του χολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το χολείο
να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του.
Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό,
αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τον Διευκυντι και τον φλλογο
Διδαςκόντων/ουςϊν, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και
τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ.
Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των
μακθτϊν/ριϊν προσ ενθμζρωςι τουσ.

7. Πηγζσ
Ν. 4692/2020, «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ111/Α/126-2020)
Ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/Α/30-9-1985)
Αρηζκ. 79942/ΓΓ4/31-5-2019 «Δγγραθές, κεηεγγραθές, θοίηεζε θαη ζέκαηα
οργάλωζες ηες ζτοιηθής δωής ζηα ζτοιεία ηες δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες»
(ΦΔΚ2005/Β/31-5-2019)
Βραχναίικα, 27-10-2021
Ο Διευκυντισ

Θωμάσ οφίασ
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Εγκρίνεται
Ο υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου

Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΕΒΕΝΣΑΚΘ

ΑΝΔΡΕΑ ΗΕΡΒΑ

Θμερομθνία: 1-11-2021

Θμερομθνία:

13

