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Στο Μέρος II, 5(1) των Κανονισμών Λειτουργίας Δημόσιων  

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης αναφέρεται: 

 

«Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων κανονισμών, ο μαθητής 

εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα, όπως αυτά προβλέπονται από 

την εκπαιδευτική νομοθεσία και από τους εσωτερικούς κανονισμούς 

του σχολείου του». 

 

Με βάση τον κανονισμό αυτό, το Γυμνάσιο Σταυρού Στροβόλου  

εκδίδει τους παρόντες Εσωτερικούς Κανονισμούς,                                                    

τους οποίους μπορεί να τροποποιήσει                                                     

οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο                                                                           

και σε συνεργασία με το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο                                             

και τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου.
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Οι νόμοι πρέπει να είναι υπεράνω όλων και να κυβερνούν. 

Αριστοτέλης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Σχολείο, μαθητές και καθηγητές, είναι μια μικρογραφία της ανθρώπινης κοινωνίας, τα μέλη της 

οποίας έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μια κοινωνία, για να προχωρήσει μπροστά και να 

προοδεύσει, χρειάζεται τάξη, οργάνωση, ρύθμιση και καθορισμό των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων των μελών της. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Σχολείο. Η σχολική μονάδα, ως 

μια μικρή κοινωνία, χρειάζεται να ρυθμίσει την εσωτερική της λειτουργία. Πέρα από το γενικό 

νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, κάθε σχολική 

μονάδα διαμορφώνει τους δικούς της Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, προϊόν συλλογικής 

προσπάθειας καθηγητών, μαθητών και γονέων/κηδεμόνων.  

 Το Γυμνάσιο Σταυρού, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μελών του, έχει συντάξει 

τους δικούς του Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, με στόχο τη ρύθμιση των σχέσεων των 

μαθητών με τους φορείς του Σχολείου τους. Βασικός στόχος είναι, επίσης, να γνωρίσουν οι 

μαθητές τόσο τα δικαιώματά τους όσο και τις υποχρεώσεις τους.  

Για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου καταβάλλεται προσπάθεια για τη δημιουργία ενός 

υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να 

διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό 

περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου. 

Μόνο μέσα σε ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό περιβάλλον πραγματώνονται                                         

οι στόχοι της παιδείας και η αγωγή των νέων.                                      

Το προσχέδιο των Εσωτερικών Κανονισμών του Γυμνασίου Σταυρού τίθεται ενώπιον του 

Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ το τελικό σχέδιο επικυρώνεται από το Κεντρικό Μαθητικό 

Συμβούλιο, τον Καθηγητικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων.  

Οι τροποποιήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση (2018) συντάχθηκαν από την 

Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών και ο Καθηγητικός Σύλλογος έλαβε τη σχετική τελική 

απόφαση. 

Βεβαίως έχουν, επίσης, συμπεριληφθεί τροποποιήσεις που έγιναν βάσει των Κανονισμών περί 

Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 24 Φεβρουαρίου 2017. 

Σημειώνεται ότι οι Εσωτερικοί Κανονισμοί αποκτούν ισχύ από τη στιγμή της διανομής τους και 

ισχύουν μέχρι την αναθεώρησή τους. 
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Όλοι οι άνθρωποι απ’ τη 

φύση τους έχουν διάθεση 

για να μορφωθούν 

Αριστοτέλης 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των μαθημάτων ορίζεται σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδεται 

κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

❖ Οι σχολικές εργασίες αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και 

λήγουν την 30ή Ιουνίου.  

❖ Τα μαθήματα αρχίζουν την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την 

1η  Σεπτεμβρίου. Η λήξη των μαθημάτων για τη σχολική 

χρονιά γίνεται την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και η 

ακριβής ημερομηνία ορίζεται από τον Υπουργό. Κάθε 

σχολική χρονιά διακρίνεται σε δύο τετράμηνα: 

Πρώτο τετράμηνο: Έναρξη μαθημάτων μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του 

Ιανουαρίου.  

Δεύτερο τετράμηνο: Τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των 

προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.  

    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

❖ Η περίοδος για τις προαγωγικές, τις απολυτήριες εξετάσεις και τις εξετάσεις Β΄ σειράς για 

μαθητές που αιτούνται βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα και για μαθητές 

που δικαιολογημένα απουσίαζαν στις εξετάσεις αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη των 

μαθημάτων. 

❖ Επτά εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων δε διεξάγεται καμία άλλη γραπτή εξέταση.  

❖ Οι ανεξετάσεις Ιουνίου γίνονται τέλος Ιουνίου. 

❖ Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας, ανάλογα με 

τις διαγνωσμένες ανάγκες των μαθητών, προσφέρεται μετά τις προαγωγικές εξετάσεις 

Ιουνίου. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο (2) εβδομάδες και είναι υποχρεωτικό για τους 

συγκεκριμένους μαθητές. Μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα πέραν του 20% του 

διδακτικού χρόνου του προγράμματος παραμένουν στάσιμοι.  

❖ Οι εγγραφές των μαθητών διεξάγονται το τέλος Ιουνίου. 

    
 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 
Οι ημέρες των σχολικών αργιών καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

 

 

Μία ημέρα κάθε τετράμηνο ορίζεται ως «Ημέρα Εκπαιδευτικού» και αξιοποιείται 

για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που διοργανώνονται από τη 

σχολική μονάδα, με τη συνδρομή του Π.Ι. Κύπρου και την έγκριση του οικείου 

Επαρχιακού Π.Λ.Ε. 

Κατά τις δύο αυτές ημέρες, οι μαθητές δεν προσέρχονται στο σχολείο.  

1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, 24η Δεκεμβρίου - 6η Ιανουαρίου, 30ή Ιανουαρίου  

25η Μαρτίου, 1η Απριλίου, 1η Μαΐου, Καθαρά Δευτέρα,                                                                        

Μεγάλη Δευτέρα – Κυριακή του Θωμά                                                                                                                     

11η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, ονομαστική εορτή του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου 
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ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από 

τις 7:30 έως τις 13:35.  

Τα ωράρια λειτουργίας του Γυμνασίου Σταυρού είναι όπως φαίνεται πιο κάτω: 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
   

1η περίοδος 07:30-08:10  1η περίοδος 07:30-08:15 

2η περίοδος 08:10-08:50  2η περίοδος 08:15-09:00 

Διάλειμμα 08:50-09:10  Διάλειμμα  09:00-09:20 

3η περίοδος 09:10-09:50  3η περίοδος 09:20-10:05 

4η περίοδος 09:50-10:30  4η περίοδος 10:05-10:50 

Διάλειμμα 10:30-10:45  Διάλειμμα 10:50-11:10 

5η περίοδος 10:45-11:25  5η περίοδος 11:10-11:55 

6η περίοδος 11:25-12:05  6η περίοδος 11:55-12:40 

Διάλειμμα 12:05-12:15  Διάλειμμα 12:40-12:50 

7η περίοδος 12:15-12:55  7η περίοδος 12:50-13:35 

8η περίοδος 12:55-13:35    

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ 

Το έκτακτο ωράριο εφαρμόζεται όποτε υπάρχει ανάγκη για διευρυμένα διαλείμματα,                                     

π.χ. συναντήσεις Παιδαγωγικών Ομάδων, πρόβες χορωδίας/παρέλασης κ.ά.                               

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ  
ΠΕΜΠΤΗ 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
   

1η περίοδος 07:30-08:10  1η περίοδος 07:30 – 08:15 

2η περίοδος 08:10-08:50  2η περίοδος 08:15 – 09:00 

Διάλειμμα 08:50-09:15  Διάλειμμα 09:00 – 09:30 

3η περίοδος 09:15-09:55  3η περίοδος 09:30 – 10:15 

4η περίοδος 09:55-10:35  4η περίοδος 10:15 – 10:55 

Διάλειμμα 10:35-11:00  Διάλειμμα 10:55 – 11:25 

5η περίοδος 11:00-11:35  5η περίοδος 11:25 – 12:05 

6η περίοδος 11:35-12:10  6η περίοδος 12:05 – 12:45 

Διάλειμμα 12:10-12:15  Διάλειμμα 12:45 – 12:55 

7η περίοδος 12:15-12:55  7η περίοδος 12:55 – 13:35 

8η περίοδος 12:55-13:35    
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ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Το πιο κάτω ωράριο εφαρμόζεται, όταν πραγματοποιούνται συναντήσεις των Τμημάτων με τους 

Υπεύθυνους Καθηγητές τους (Τετάρτη ή Παρασκευή). 

 
 ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

  

 1η περίοδος 07:30-08:10 

 2η περίοδος 08:10-08:50 

 Διάλειμμα 08:50-09:10 

 3η περίοδος 09:10-09:50 

 Εμβόλιμη περίοδος 09:50-10:30 

 Διάλειμμα 10:30-10:45 

 4η περίοδος 10:45-11:25 

 5η περίοδος 11:25-12:05 

 Διάλειμμα 12:05-12:15 

 6η περίοδος 12:15-12:55 

 7η περίοδος 12:55-13:35 
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ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η καθημερινή φοίτηση και η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο είναι μια από τις βασικότερες 

υποχρεώσεις των μαθητών αλλά και το πιο σημαντικό τους δικαίωμα, το οποίο διασφαλίζει τη 

συμμετοχή τους στη δωρεάν παιδεία. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τακτική φοίτηση, ώστε οι μαθητές να μη βρεθούν στη 

δυσάρεστη θέση να αποκλειστούν από τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου ή να παραμείνουν στάσιμοι 

λόγω απουσιών. Όλοι οι μαθητές πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα: 

• Για θέματα που αφορούν τη φοίτηση του μαθητή, το σχολείο ενημερώνει έγκαιρα τους 

γονείς/κηδεμόνες. Για θέματα απουσίας του μαθητή γίνεται ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι την 

επόμενη ημέρα της απουσίας του μαθητή 

• Οι απουσίες από τα μαθήματα θα πρέπει να αποφεύγονται ή, αν τούτο είναι αδύνατο, να 

καταβάλλεται προσπάθεια για μείωσή τους στο ελάχιστο.  

• Κάθε φορά που απουσιάζει μαθητής, ο αριθμός των απουσιών του ισούται με τον αριθμό των 

διδακτικών περιόδων από τις οποίες απουσίασε. 

• Οι απουσίες από τα μαθήματα καταχωρίζονται ως αδικαιολόγητες, μέχρι την προσκόμιση 

δικαιολογητικών. 

• Μαθητής που απουσιάζει, έστω και για μια περίοδο διδασκαλίας, οφείλει με την επάνοδό του 

στο σχολείο (και εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών), να φέρει 

στον Υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματός του, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν του δόθηκε 

γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου, 

i. ιατρικό πιστοποιητικό από τον θεράποντα ιατρό του υπογραμμένο από τους 

γονείς/κηδεμόνες ή 

ii. υπογραμμένη βεβαίωση από τους γονείς/κηδεμόνες, σε ειδικό έντυπο που εκδίδει το 

σχολείο. 

Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ο μαθητής υποχρεούται 

να προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι αργότερα από       

δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

 

Η πλαστογραφία της υπογραφής των γονέων/ κηδεμόνων του μαθητή είτε από τον ίδιο 

είτε από άλλο πρόσωπο αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται.  

 

 

Προσέλευση στην τάξη 

• Μαθητής που απουσιάζει κατά την πρώτη περίοδο από την τάξη μέχρι τις 08:00 γίνεται 

δεκτός και σημειώνεται από τον διδάσκοντα ο χρόνος καθυστέρησής του. Ο εφημερεύων ΒΔ 

ενημερώνει σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες.  

• Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει κατά ή την πρώτη περίοδο από το 

σχολείο, γίνεται δεκτός μετά από επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες του. 

• Στην περίπτωση που ο μαθητής έχει καθυστερήσει να προσέλθει στο σχολείο, αλλά 

συνοδεύεται από τον γονέα/κηδεμόνα του, επιβάλλεται ο γονέας/κηδεμόνας να 

παρουσιαστεί μαζί με τον μαθητή στον ΒΔ στο Γραφείο Εφημέρευσης. 

Καλό το καθετί στην 

ώρα του. 

Σοφοκλής 
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• Σε περίπτωση που η καθυστέρηση, σε οποιαδήποτε περίοδο, είναι της τάξης των 20 λεπτών και 

άνω, καταχωρίζεται αδικαιολόγητη απουσία και ενημερώνεται ο κηδεμόνας. 

• Μαθητής που προσέρχεται στο μάθημα οποιασδήποτε περιόδου με οποιαδήποτε 

καθυστέρηση γίνεται δεκτός μόνο με άδεια εισόδου από τον εφημερεύοντα ΒΔ, η 

καθυστέρηση σημειώνεται στο απουσιολόγιο και ενημερώνεται ο Β.Δ. του Τμήματός του.  

• Συστηματική καθυστέρηση:  σε μαθητή που σημειώνει 05 (πέντε) συνολικά καθυστερήσεις 

στην προσέλευσή στο μάθημα επιβάλλεται το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής των 10 (δέκα) 

περιόδων. Ο μαθητής υποχρεούται να παραμείνει στο σπίτι για μια ημέρα. Εφόσον 

επαναληφθεί το παράπτωμα, για κάθε επόμενες 05 (πέντε) καθυστερήσεις επιβάλλεται το ίδιο 

παιδαγωγικό μέτρο, με τις περιόδους που υπολείπονται κάθε φορά να προστίθενται, ώστε, όταν 

αυτές συμπληρώνουν τις περιόδους μιας ημέρας, να παραμένει ο μαθητής στο σπίτι, με ευθύνη 

των κηδεμόνων του. 

Εξυπακούεται ότι, πριν συμπληρωθούν οι πρώτες 05 (πέντε) καθυστερήσεις, ο οικείος ΥΤ και 

ΒΔ έχουν κάνει τις απαραίτητες υποδείξεις και παρατηρήσεις στον μαθητή, στο πλαίσιο του 

παιδαγωγικού διαλόγου, και έχουν επικοινωνήσει με τον κηδεμόνα του. 

• Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το σχολείο αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

• Η συστηματική καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους γονείς/ 

κηδεμόνες του μαθητή. 

• Όταν μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε οι γονείς/κηδεμόνες του 

ενημερώνουν αμέσως και εγγράφως το σχολείο. 

• Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του Υ.Π.Π. στο 

εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους ανατέθηκε 

από τη Διεύθυνση, δεν σημειώνονται απουσίες˙ σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, 

υποβάλλεται το αίτημα για έγκριση στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Σε μαθητή που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια δεν σημειώνονται απουσίες. 

• Στα δελτία επίδοσης τετραμήνου και στα δελτία ετήσιας επίδοσης αναγράφεται ο όρος 

«πλήρης φοίτηση», αν ο μαθητής έχει σημειώσει όχι περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) 

απουσίες. Στους μαθητές αυτούς απονέμονται τιμητικά διπλώματα. 

• Μαθητής του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ως «πλήρης», πριμοδοτείται με δύο (2) 

μονάδες στην αξιολόγηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.  

• Οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε αποβολή θεωρούνται δικαιολογημένες. 

• Η αποχώρηση μαθητή από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, 

για οποιοδήποτε λόγο, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Ειδοποιείται αμέσως ο γονέας/κηδεμόνας 

και επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα.  

• Η αποχή μαθητή από κοινές συγκεντρώσεις ή σχολικές εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου σημειώνεται ως αδικαιολόγητη απουσία και συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωμα.  

• Αποχή από εκδρομές χρεώνεται ως απουσία και απαιτείται δικαιολόγησή της από το 

γονέα/κηδεμόνα.  

• Κατά την περίοδο χρήσης των έντυπων Απουσιολογίων, οποιαδήποτε παρέμβαση μαθητή στο 

Aπουσιολόγιο αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και επισύρει την ανάλογη ποινή. Μόνο μέλος 

του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου μπορεί να διαγράψει απουσία η οποία 

καταχωρίστηκε από λάθος. Η διαγραφή γίνεται με απλή γραμμή, όχι με διορθωτικό υγρό, και 

μονογράφεται από τον ίδιο τον διδάσκοντα ο οποίος έκανε το λάθος.  
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• Αν μαθητής απουσιάσει δικαιολογημένα από μάθημα/μαθήματα πέραν των δύο (2) εργάσιμων 

ημερών, λόγω ασθένειας, αποβολής ή άλλης τεκμηριωμένης αιτίας από το σχολείο, δεν 

απαλλάσσεται από τη μελέτη, την προπαρασκευή, ακόμη και την εξέταση στο μάθημα 

αυτό/στα μαθήματα αυτά και έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε με 

τη βοήθεια των διδασκόντων του.  

ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Ελλιπής Φοίτηση 

• Μαθητής, του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής, παραπέμπεται σε γραπτή 

εξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα αποφασίζει ο 

Καθηγητικός Σύλλογος, 

❖ αν έχει σημειώσει αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134, των δύο αριθμών 

συμπεριλαμβανομένων, 

❖ αν κατά το Β΄ τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό  απουσιών από 60 έως 67, των δύο 

αυτών αριθμών συμπεριλαμβανομένων.  

• Μαθητής του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής σε ένα ή περισσότερα 

μαθήματα παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο σε αυτό/σε αυτά, αν έχει σημειώσει 

σε αυτό το μάθημα/αυτά τα μαθήματα απουσίες συνολικά περισσότερες του επταπλάσιου 

των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα το οποίο ισχύει 

κατά μάθημα.  

• Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. και στις εκδρομές 

είναι υποχρεωτική και γι’αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι σχετικές απουσίες 

καταχωρίζονται και προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή. 

• Οι απουσίες λογίζονται μία (1) για κάθε διδακτική περίοδο. 

Ανεπαρκής Φοίτηση 

• Μαθητής του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής παραμένει στάσιμος. 

•  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, αν ο μαθητής 

❖ έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού 

συμπεριλαμβανομένου,  

❖ κατά το Β΄ τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68, του αριθμού 

αυτού συμπεριλαμβανομένου. 

Νοείται ότι μαθητής που δεν απολύεται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης υποχρεώνεται να επαναλάβει 

τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά. 

ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ = ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

• Η έξοδος μαθητή από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, 

για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα κι αν είναι ολιγόλεπτη, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, 

για το οποίο ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες και επιβάλλονται κυρώσεις. 

• Μαθητής αποχωρεί από το σχολείο, αφού εξασφαλίσει γραπτή άδεια από Β.Δ. και μόνο αφού 

ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι και τον παραλαμβάνουν από το σχολείο, ενώπιον 

Β.Δ. ή άλλου μέλους του διδακτικού προσωπικού. 

❖ Η άδεια εξόδου, την οποία ο μαθητής εξασφαλίζει από τον εφημερεύοντα Β.Δ., 

προσυπογράφεται από τον καθηγητή της περιόδου κατά την οποία αποχωρεί ή της 

επόμενης περιόδου στην περίπτωση που μεσολαβεί διάλειμμα. Ο καθηγητής καταχωρίζει 
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σχετική σημείωση στο Απουσιολόγιο, για σκοπούς ενημέρωσης των καθηγητών οι οποίοι θα 

διδάξουν στο Τμήμα τις επόμενες περιόδους. 

❖ Στην περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο ο μαθητής ζητά άδεια εξόδου είναι γνωστός από 

πριν στον γονέα/κηδεμόνα του, ο μαθητής φέρνει μαζί του γραπτή αίτηση από τον 

γονέα/κηδεμόνα, την οποία παρουσιάζει στον Β.Δ. 

Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει γραπτή αίτηση, ο Βοηθός Διευθυντής χορηγεί την άδεια 

εξόδου, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. 

❖ Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να 

πάρει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει οπωσδήποτε να 

ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου. Ο γονέας/κηδεμόνας παραλαμβάνει από το 

γραφείο του Βοηθού Διευθυντή άδεια εξόδου για τον μαθητή, ακολουθείται η διαδικασία 

της υπογραφής της από τον διδάσκοντα και τότε μόνο μπορεί να αποχωρήσει το παιδί από 

το σχολείο. 

• Ο μαθητής, επανερχόμενος στο σχολείο, παρουσιάζει στον ΥΤ ή στον εφημερεύοντα ΒΔ την 

άδεια εξόδου, υπογραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα του ή από τις υπηρεσίες τις οποίες 

επισκέφθηκε. 

• Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις – προβλήματα υγείας κυρίως – η Διεύθυνση 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση της και ενημερώνει παράλληλα ή εκ των υστέρων 

τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή. 

• Κανένας μαθητής δε μεταβαίνει σε αίθουσα ή χώρο διδασκαλίας για οποιαδήποτε ανακοίνωση 

ή έρανο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.  
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Η μαθητική ιδιότητα, εκτός από τα πολλά δικαιώματα που εξασφαλίζει για κάθε μαθητή, 

προϋποθέτει και αρκετές υποχρεώσεις τις οποίες ο μαθητής οφείλει να τηρεί.  

Γενικά, ο μαθητής  

• έχει τη μαθητική ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, περιλαμβανομένων 

και των διακοπών 

• έχει τη μαθητική ιδιότητα όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και στα διαλείμματα 

και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις/δραστηριότητες, εντός και εκτός σχολικού χώρου 

• υφίσταται τις συνέπειες, όταν παρουσιάζει συμπεριφορά που δε συνάδει με τη μαθητική 

ιδιότητά του ή επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και δεν τηρεί τους κανονισμούς. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 5(10) των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης, «Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου υπόκειται σε παιδαγωγικά μέτρα που προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί. Στα ίδια 

παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε 

έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα έγινε σε εργάσιμο για το σχολείο χρόνο ή εκτός ωρών 

λειτουργίας του σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία του 

σχολείου ή των μαθητών ή του προσωπικού αυτού ή αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας 

μαθητών ή του προσωπικού του σχολείου. Επίσης σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται μαθητής 

στις περιπτώσεις που υποπίπτει σε παράπτωμα κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, 

σχολικών αποστολών ή κατά τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο». 
 

Κανένας μαθητής δεν αποτελεί αναίτια, αυθαίρετα ή παράνομα αντικείμενο παρέμβασης στην 

ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του ή στην αλληλογραφία του ούτε προσβολών της τιμής, της 

προσωπικότητας και της υπόληψής του. 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια πως τίθεται θέμα ασφάλειας της σωματικής 

ακεραιότητας ή της ζωής του ίδιου του μαθητή ή άλλων μαθητών, δυο εντεταλμένοι εκπαιδευτικοί 

λειτουργοί του ιδίου φύλου επιθεωρούν τη σχολική τσάντα του μαθητή ή προβαίνουν σε σωματικό 

έλεγχό του για ύπαρξη επικίνδυνων αντικειμένων ή/και ουσιών. 

Νοείται ότι το σχολείο διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε 

παιδιού, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμο. 
 

Η συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και η πειθαρχία χαρακτηρίζει ανθρώπους με 

υψηλό επίπεδο πολιτισμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ! 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Κάθε μαθητής, για να τιμά τον ίδιο τον εαυτό του, τους γονείς/κηδεμόνες του αλλά και το σχολείο 

στο οποίο φοιτά και ταυτόχρονα να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους, πρέπει να 

συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και γενικά με τρόπο που συνάδει με τη μαθητική ιδιότητά του. Έτσι, 

• μιλά στον πληθυντικό και με ευγένεια, όταν απευθύνεται σε οποιοδήποτε μέλος του 

προσωπικού του σχολείου (διεύθυνση, εκπαιδευτικούς, γραμματειακό και βοηθητικό 

προσωπικό),  

• περιμένει να ολοκληρώσουν οι άλλοι και μετά παίρνει τον λόγο. Ζητά πάντοτε συγγνώμη, όταν 

είναι αναγκαίο να διακόψει κάποιον, 

• πριν εισέλθει σε κάποιο γραφείο, χτυπά την πόρτα και περιμένει, μέχρι να πάρει θετική 

απάντηση,  

• καταφεύγει στη Γραμματεία μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος,  
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• διακινείται με προσοχή, χωρίς να τρέχει επικίνδυνα, δεν σκαρφαλώνει σε τοίχους, σε κάγκελα, 

δέντρα και περιτειχίσματα ούτε και σπρώχνει τους άλλους, 

• σέβεται τους συμμαθητές του, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του     

σχολείου˙ παίρνει ξένα αντικείμενα μόνο  κατόπιν άδειας του ιδιοκτήτη, 

• διατηρεί καθαρούς τους χώρους του σχολείου, τοίχους, θρανία, καρέκλες κ.λπ.,  

• όταν βρίσκεται σε εργαστήριο ή ειδική αίθουσα, αγγίζει όργανα, εργαλεία, ηλεκτρικά καλώδια, 

πρίζες ή μηχανήματα μόνο μετά από άδεια του υπεύθυνου καθηγητή, 

• στο σχολείο φέρνει πράγματα μικρής αξίας ή πράγματα που είναι απαραίτητα για τις 

σχολικές εργασίες. Την ευθύνη για την ασφάλεια και φύλαξη των αντικειμένων αυτών φέρει 

ο ίδιος ο μαθητής,  

• σε περίπτωση απώλειας προσωπικών του αντικειμένων, το δηλώνει στη Γραμματεία, 

• αν εντοπίσει στον σχολικό χώρο επικίνδυνα αντικείμενα, όπως κομμένα σύρματα, σπασμένες 

πρίζες ή διακόπτες ή οτιδήποτε άλλο, δεν τα αγγίζει και το αναφέρει αμέσως σε καθηγητή, Β.Δ. 

ή στη Γραμματεία, 

• για να χρησιμοποιήσει  το όνομα ή το έμβλημα του σχολείου (π.χ. σε αφίσες, εκδηλώσεις, 

εκπομπές, διαδίκτυο) απαιτείται γραπτή συγκατάθεση της Διεύθυνσης, 

• οφείλει να υπακούει στις υποδείξεις του οδηγού του λεωφορείου, το οποίο χρησιμοποιεί για τις 

μετακινήσεις του προς και από το σχολείο και δεν προκαλεί οποιεσδήποτε φθορές σε αυτό, 

• επιβιβάζεται/αποβιβάζεται από το λεωφορείο μόνο όταν είναι σίγουρος ότι αυτό είναι πλήρως 

ακινητοποιημένο. 

 

 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το σχολείο είναι χώρος απόκτησης γνώσεων αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικοποίησης των 

μαθητών. 

Οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς και ευτυχισμένοι στο σχολείο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις 

είναι φιλικές. Για αυτό στις μεταξύ τους συναναστροφές πρέπει οπωσδήποτε 

• να αποφεύγουν  χοντρά αστεία,  χειρονομίες, βρισιές, κλωτσιές και πειράγματα, 

• να αποφεύγουν τη χειροδικία σε βάρος συμμαθητών τους, 

• να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους 

ή την ασφάλεια συμμαθητών τους, 

• να αποφεύγουν συμπεριφορές εκφοβισμού εις βάρος άλλων μαθητών με 

οποιοδήποτε τρόπο,  

• να συμπεριφέρονται με ευγένεια, υπομονή και ανεκτικότητα προς τους άλλους και για 

οποιοδήποτε παράπονο να απευθύνονται στον υπεύθυνο Β.Δ. 

 

Η αποδοχή της διαφορετικότητας αποτελεί υποχρέωση όλων! 

 

 

 

Μαθητής που προκαλεί οποιεσδήποτε ζημιές ελέγχεται πειθαρχικά                          

και ο γονέας/κηδεμόνας καταβάλλει το αντίτιμο για την 

επιδιόρθωση/αποκατάστασή τους. 

Όλοι οι μαθητές είναι ισότιμα μέλη της μαθητικής κοινότητας του 

Σχολείου και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων λειτουργεί πάντοτε προς όφελος των ίδιων 

των μαθητών, γι’ αυτό κάθε μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι οφείλει πάντοτε να προσέρχεται σε 

κάθε μάθημα χωρίς καθυστέρηση.  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

• εργάζεται υπεύθυνα, χωρίς να ενοχλεί τους άλλους, 

• παίρνει τον λόγο μόνο μετά από άδεια του καθηγητή, 

• σέβεται και δε διακόπτει άλλους συμμαθητές του που συμμετέχουν στο μάθημα,  

• παρακολουθεί το μάθημα χωρίς να μιλά με άλλους και χωρίς 

να σχολιάζει αυτά που λέγονται,  

• όταν έχει απορία, σηκώνει το χέρι και με ευγένεια ζητά 

εξήγηση από τον καθηγητή,  

• σχολιάζει με ευγένεια κάποιο λάθος ή τη γνώμη των 

συμμαθητών του, όταν διαφωνεί με αυτούς,  

• δεν καταναλώνει φαγητό ούτε μασά τσίχλα στην τάξη, 

• σέβεται το δικαίωμα των συμμαθητών του για μάθηση, 

καθώς και το δικαίωμα των καθηγητών να διδάξουν,  

• αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την κανονική διεξαγωγή του μαθήματος, 

• κάθεται στο θρανίο/στη θέση που υποδεικνύει ο Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος ή της 

ομάδας (τηρείται από τον ΥΤ σχεδιάγραμμα θέσεων, το οποίο δίνεται σε όλους τους 

διδάσκοντες, στον Βοηθό Διευθυντή Α΄ και τοποθετείται στην έδρα της τάξης και στον Φάκελο 

του Τμήματος), 

• τοποθετεί πλήρως απενεργοποιημένο το κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή στην έδρα του 

καθηγητή ή σε χώρο που υποδεικνύει ο καθηγητής και το παίρνει κατά την αποχώρησή του από 

την αίθουσα/το εργαστήριο,  

• αξιοποιεί την ώρα του μαθήματος στον μέγιστο βαθμό, 

• υπακούει σε τυχόν υποδείξεις των καθηγητών του, χωρίς να αυθαδιάζει ή να χρησιμοποιεί 

απρεπείς λέξεις ή εκφράσεις,  

• εκτελεί προσεκτικά και με επιμέλεια οποιαδήποτε εργασία ορίζεται από τον καθηγητή,  

• ασχολείται μόνο με το μάθημά του και όχι με οτιδήποτε άλλο, 

• παραμένει στην τάξη και βγαίνει από αυτή μόνο μετά από άδεια του καθηγητή, σε περιπτώσεις 

έκτακτης/σοβαρής ανάγκης,   

• προσθέτει και αφαιρεί εργασίες ή ανακοινώσεις από τις πινακίδες, αφού προηγηθεί 

συνεννόηση με τον καθηγητή, 

• διατηρεί την καρέκλα, το θρανίο του και γενικά τον χώρο καθαρά και σε καλή κατάσταση˙ 

μαθητής, ο οποίος συλλαμβάνεται να γράφει στα θρανία, στους πάγκους ή στις καρέκλες, θα 

μένει στην αίθουσα/στο εργαστήριο για να καθαρίσει, μετά το τέλος του μαθήματος, 

• σε περίπτωση ζημιάς που προκαλεί ο ίδιος, καταβάλλει το ανάλογο αντίτιμο,  

• μετά το τέλος του μαθήματος, τοποθετεί τις καρέκλες, τα θρανία, τα πληκτρολόγια και ό,τι 

άλλο έχει χρησιμοποιηθεί στη θέση του, 

• έχει πάντοτε μαζί του βιβλία, τετράδια και ό,τι άλλο απαιτείται για το μάθημα, ώστε να μη 

δανείζεται από συμμαθητές του. Μετά το τέλος των μαθημάτων τα μεταφέρει μαζί του. 
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Οι μαθητές πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι 

• κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, βγαίνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας και κατεβαίνουν 
στην αυλή. Στις τάξεις, κατά τις βροχερές ημέρες, παραμένουν μόνο οι επιμελητές, οι οποίοι 
έχουν και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή τυχόν σημειωθεί στη διάρκεια της ημέρας,  

• δεν επιτρέπεται η μεταφορά τούρτας στο σχολείο για τον εορτασμό προσωπικών γεγονότων 

(γενέθλια, ονομαστικές γιορτές κ.ά.), 

Η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος αποτελεί παράπτωμα 

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, κατά τις οποίες μαθητής εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του 

μαθήματος ή η συμπεριφορά του δεν είναι η ενδεδειγμένη, αποπέμπεται από την τάξη και με τη 

συνοδεία του Προέδρου του Τμήματος ή άλλου μέλους του Συμβουλίου παραπέμπεται αμέσως 

στον εφημερεύοντα Β.Δ. ή στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια. Εννοείται ότι ο διδάσκων εξαντλεί 

όλες τις παιδαγωγικές μεθόδους προτού παραπέμψει τον μαθητή και συντάσσει απαραίτητα 

γραπτή αναφορά την οποία παραδίδει στον οικείο Β.Δ. 

Ένσταση ή άρνηση του μαθητή να συμμορφωθεί προς την οδηγία του καθηγητή αποτελεί από 

μόνη της παράπτωμα, δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση του και προκαλεί ανεπιθύμητες 

περιπλοκές και ένταση στην τάξη. Ο μαθητής δικαιούται να διεκδικήσει πολιτισμένα και πειστικά 

το δίκαιο, που κατά τη γνώμη του έχει, στο γραφείο του Β.Δ. ο οποίος θα επιληφθεί του θέματος, 

στο πλαίσιο καθορισμένης διαδικασίας. Ο καθηγητής/Β.Δ. εξηγεί στον μαθητή τους λόγους για 

τους οποίους λαμβάνονται τα συγκεκριμένα παιδαγωγικά μέτρα. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια μαθημάτων που διεξάγονται σε ειδικές αίθουσες ή εργαστήρια, 

ακολουθούν πάντοτε τις συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες δίνουν οι υπεύθυνοι για την αίθουσα 

καθηγητές.  

Αίθουσα Μουσικής 

Οι μαθητές μόνο μετά από εντολή ή/και άδεια  και επίβλεψη του 

καθηγητή 

• ανοίγουν τα ερμάρια/ράφια που περιέχουν μουσικά όργανα, 

φυλλάδια, βιβλία, κασέτες, CD κ.ά. και δανείζονται/ 

χρησιμοποιούν μουσικά όργανα ή άλλο εξοπλισμό, μόνο με την 

άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή  

• εισέρχονται στην αποθήκη της αίθουσας, μόνο μετά από 

εντολή ή/και άδεια  του καθηγητή 

• παίζουν στο ηλεκτρικό πιάνο ή στα ντραμς, εκτός ώρας μαθήματος, μόνο με την άδεια και 

επίβλεψη του καθηγητή 

• χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της αίθουσας, μόνο με την άδεια και επίβλεψη 

του καθηγητή. 

Εργαστήρια Πληροφορικής 

Οι μαθητές 

• τοποθετούν τις τσάντες τους σε χώρο ασφαλείας ή χώρο που υποδεικνύει ο καθηγητής 

• κάθονται στη θέση που τους έχει καθορίσει ο καθηγητής τους˙ ο κάθε μαθητής έχει τον δικό 

του υπολογιστή για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εκτός και αν του υποδειχθεί κάτι 

διαφορετικό από τον διδάσκοντα 
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• κατά την είσοδο στο εργαστήριο, οι μαθητές αναφέρουν τυχόν ζημιές ή ελλείψεις που 

παρατηρούν στη θέση τους στον Η.Υ. Οι ζημιές χρεώνονται στον αμέσως προηγούμενο μαθητή 

που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη θέση 

• οι υπολογιστές ανοίγονται μόνο μετά από οδηγία του καθηγητή˙ δεν επιτρέπεται το 

ανοιγοκλείσιμο των υπολογιστών 

•  χρησιμοποιούν μόνο τα προγράμματα που υποδεικνύει ο καθηγητής˙ απαγορεύεται αυστηρά η 

χρήση του διαδικτύου, εκτός και αν το μάθημα το απαιτεί και μόνο με την άδεια και 

επίβλεψη του καθηγητή 

• αν προκαλέσουν ζημιά σε οτιδήποτε (υπολογιστές, θρανία, καρέκλες κ.τ.λ.), θα υποχρεωθούν 

να πληρώσουν το αντίτιμο της επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του αντικειμένου 

• δεν κινούνται άσκοπα στον χώρο του εργαστηρίου και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους που 

εργάζονται στον Η.Υ. 

Αίθουσα Τέχνης 

Οι μαθητές 

• σταματούν την εργασία τους πέντε λεπτά πριν από το τέλος του 

μαθήματος και συμβάλλουν στην καθαριότητα της αίθουσας 

• χρησιμοποιούν  τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της αίθουσας μόνο 

αν έχουν προηγουμένως πάρει άδεια από τον καθηγητή τους και 

μόνο υπό την επίβλεψή του. 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 

Οι μαθητές 

• λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, όταν χρησιμοποιούν εργαλεία ή άλλα 

μηχανήματα 

• χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τα μηχανήματα, μόνο όταν γνωρίζουν τη χρήση τους 

• δεν κάνουν αστεία με τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα διάφορα υλικά 

• όταν τελειώσουν την εργασία τους, καθαρίζουν τα μηχανήματα, τοποθετούν τα εργαλεία που 

χρησιμοποίησαν στη θέση τους και καθαρίζουν τον χώρο εργασίας τους 

• ενημερώνουν τον καθηγητή για οποιαδήποτε ζημιά σε εργαλεία ή μηχανήματα και ιδιαίτερα σε 

καλώδια, ρευματολήπτες και ρευματοδότες 

• σε κάθε μηχάνημα εργάζεται μόνο ένας μαθητής. 

Εργαστήρια Οικιακής Οικονομίας 

• Όλοι οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα. Δεν αστειεύονται με μαχαίρια ή 

άλλα αιχμηρά αντικείμενα. 

• Οι μαθητικές τσάντες τοποθετούνται στον ειδικό χώρο που θα οριστεί από την/τον 

εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ασφαλής διακίνηση των μαθητών στον χώρο των 

εργαστηρίων. 

• Οι μαθητές κάθονται στη θέση τους, μαζί με την ομάδα τους, χωρίς καθυστέρηση και φασαρία. 

• Πριν από κάθε πρακτική εργασία, οι μαθητές ενημερώνονται για τον εξοπλισμό ασφαλείας του 

εργαστηρίου και για τον τρόπο χρήσης του, (πυροσβεστήρες, κουβέρτες πυρόσβεσης, 

φαρμακείο κ.τ.λ.), καθώς και για την έξοδο κινδύνου του εργαστηρίου. 

• Όταν το μάθημα το απαιτεί, οι μαθητές φορούν ειδική στολή και τα μαλλιά τους είναι 

κατάλληλα μαζεμένα, τόσο για λόγους υγιεινής αλλά και ασφάλειας. 

• Ο εργαστηριακός και εποπτικός εξοπλισμός δε μεταφέρεται εκτός του χώρου του εργαστηρίου  

Στόχευε τ’ αστέρια, για να 

πετύχεις την κορυφή. 

Ίψεν 
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Η επιστήμη είναι ο πιο ειλικρινής 

φίλος του ανθρώπου και ο πιο 

ευγενικός του βοηθός. 

  Χάρβεϋ 

• Ο πάγκος εργασίας πρέπει να καθαρίζεται πριν και μετά από κάθε χρήση, με απολυμαντικό 

υγρό καθαρισμού και χαρτί μιας χρήσης. 

• Στον πάγκο εργασίας πρέπει να επικρατεί τάξη και καθαριότητα. 

• Τα ζεστά σκεύη δεν μεταφέρονται με γυμνά χέρια, παρά μόνο με ειδικά εργαλεία ή γάντια που 

εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό. Τα ζεστά γυάλινα σκεύη δεν τοποθετούνται σε κρύα ή βρεγμένη 

επιφάνεια, γιατί μπορεί να σπάσουν από την απότομη διαφορά θερμοκρασίας. 

• Μετά το τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης, πρέπει να καθαρίζονται και να τακτοποιούνται 

τα αντικείμενα, μαγειρικά σκεύη και υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 

Τα εργαστήρια είναι χώρος σοβαρής και δημιουργικής εργασίας. Σε αυτά υπάρχουν εύθραυστες 

συσκευές αλλά και επικίνδυνες χημικές ουσίες. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες των εργαστηρίων 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρίσκονται μέσα σε αυτά. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος στις αίθουσες αυτές, οι μαθητές  

• έχουν στους πάγκους εργασίας μόνο τα απαραίτητα για την αντίστοιχη εργαστηριακή 

άσκηση (όργανα, υλικά, χημικές ουσίες και βιβλία) 

• διατηρούν τα όργανα και τις συσκευές του εργαστηρίου σε καλή κατάσταση και τα 

χρησιμοποιούν μόνο αν γνωρίζουν καλά τη χρήση τους 

• διατηρούν το πάτωμα καθαρό και ελέγχουν να μην 

υπάρχουν σε αυτό νερό ή άλλες ουσίες, γιατί υπάρχει 

πιθανότητα κάποιος να γλιστρήσει 

• διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν στην 

εκτέλεση του πειράματος και μετά προχωρούν στη 

διεξαγωγή του πειράματος. Αν έχουν οποιαδήποτε απορία, συμβουλεύονται τον καθηγητή τους 

• τηρούν αυστηρά τις οδηγίες του καθηγητή 

• ακολουθούν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται για την κάθε εργαστηριακή άσκηση: 

❖ είναι προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιούν γυάλινα σκεύη 

❖ χρησιμοποιούν ειδικά γάντια, όταν χειρίζονται επικίνδυνα χημικά αντιδραστήρια, πάντοτε 

σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή 

• γνωρίζουν τα «σύμβολα ασφαλείας», τα οποία προειδοποιούν για κινδύνους που περικλείουν 

τα διάφορα όργανα και οι χημικές ουσίες 

• δε μεταφέρουν αντικείμενα – όργανα – συσκευές έξω από το εργαστήριο 

• μετά το τέλος του πειράματος, καθαρίζουν τον χώρο εργασίας τους και τοποθετούν τις 

συσκευές, όργανα και υλικά στην αρχική τους θέση 

• με το πέρας του εργαστηριακού πειράματος πλένουν τα χέρια τους 

• χρησιμοποιούν τους Η.Υ. των εργαστηρίων μόνο μετά από οδηγίες και με την επίβλεψη του 

καθηγητή. 

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης 

Οι μαθητές 

• κατά τη διάρκεια του διαλείμματος εισέρχονται στην αίθουσα, μόνο αν προηγουμένως έχει 

γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής 

• δε μεταφέρουν ποτά και φαγητά μέσα στην αίθουσα 

• προσέρχονται στην αίθουσα για μάθημα/εκδήλωση/άλλο λόγο χωρίς τις τσάντες τους  
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• δεν παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στον εξοπλισμό της σκηνής 

• έχουν υπόψη τους ότι η είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια των 

προπονήσεων των αθλητικών ομάδων και άλλων δραστηριοτήτων  

• αποχωρώντας από την αίθουσα, παίρνουν μαζί τους όλα τα προσωπικά αντικείμενα και ρούχα 

τους. 

• μετά το τέλος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, πηγαίνουν κατευθείαν, και χωρίς 

καθυστέρηση, στην τάξη τους για το μάθημα της επόμενης περιόδου. 

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας 

Η Αίθουσα Ψυχαγωγίας του σχολείου μας δημιουργήθηκε, για να προσφέρει ευχάριστη και 

δημιουργική απασχόληση στους μαθητές και μαθήτριες, κατά τη διάρκεια κενών περιόδων 

(αναπληρώσεων) και κυρίως των διαλειμμάτων. Η λειτουργία της αίθουσας αποτελεί μέρος του 

Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας. Η χρήση της 

αίθουσας γίνεται με επίβλεψη καθηγητή. 

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

• Η αίθουσα λειτουργεί πάντοτε με τη συνοδεία, εποπτεία και 

τις οδηγίες καθηγητή. 

• Κάθε μαθητής συμμορφώνεται αμέσως προς οποιαδήποτε 

υπόδειξη του Υπεύθυνου καθηγητή της αίθουσας. 

• Οι τσάντες τοποθετούνται σε σημείο που υποδεικνύει ο 

εκάστοτε εποπτεύων καθηγητής. 

•  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγώσιμων και πόσιμων 

ειδών μέσα στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια κενής περιόδου.  

• Οποιαδήποτε φθορά στην αίθουσα ή στον εξοπλισμό της συνεπάγεται αποζημίωση, 

αποκλεισμό χρήσης της αίθουσας σε μαθητή ή ολόκληρο το τμήμα ή και άλλα παιδαγωγικά 

μέτρα, τα οποία μπορεί να επιβάλει ο Βοηθός Διευθυντής Υπεύθυνος για την αίθουσα. 

• Στην αίθουσα οι μαθητές συμπεριφέρονται πολιτισμένα, με ευγένεια, υπομονή και δικαιοσύνη 

στη χρήση των παιχνιδιών. 

• Η καθαριότητα της αίθουσας είναι ευθύνη όλων και αποτελεί ένδειξη του πολιτισμού των 

ατόμων που τη χρησιμοποιούν. 

• Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την ησυχία που πρέπει να επικρατεί στην αίθουσα. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπουλόχαρτων. 

• Πέντε λεπτά πριν το κτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές συγυρίζουν τα παιγνίδια, για να είναι 

έτοιμοι, ώστε μόλις κτυπήσει το κουδούνι να ξεκινούν για την τάξη τους. 

Σχολική Βιβλιοθήκη 

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των 

κενών περιόδων˙ όσοι τη χρησιμοποιούν πρέπει να γνωρίζουν ότι 

• στον χώρο της Βιβλιοθήκης  πρέπει να τηρείται απόλυτη ησυχία 

• η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως Αναγνωστήριο και ως Δανειστική Βιβλιοθήκη 

• αφήνουν τις τσάντες τους στην είσοδο της Βιβλιοθήκης 

• η επικοινωνία με τους υπεύθυνους της Βιβλιοθήκης γίνεται χαμηλόφωνα, ώστε να μην 

ενοχλούνται όσοι εργάζονται στην αίθουσα 
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Όταν όλοι τον εγκαταλείπουν, 

ο έξυπνος άνθρωπος 

στρέφεται στον πιο πιστό 

σύντροφο, το βιβλίο. 

  Λαγκ 

• δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν ποτά και φαγητά στον χώρο της Βιβλιοθήκης  

• η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της, εκτός από τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, 

βοηθήματα, περιοδικά, βιντεοκασέτες, κασέτες, CD ήχου, CD-ROM, DVD-ROM και τις πολύ 

ακριβές εκδόσεις, που διατίθενται μόνο για εσωτερικό δανεισμό  

• μπορούν να δανείζονται βιβλία για διάστημα 15 ημερών και έχουν το δικαίωμα ανανέωσης 

του δανεισμένου υλικού για μια ακόμα φορά (ακόμα 15 ημέρες), με την προϋπόθεση ότι το 

συγκεκριμένο υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλο άτομο 

• δανειζόμενοι που επιστρέφουν δανεισμένο υλικό μπορούν 

να το δανειστούν ξανά, μετά από μια εβδομάδα  

• όταν επιστρέφουν βιβλία, δεν τα τοποθετούν κατευθείαν 

στα ράφια, αλλά τα παραδίδουν στην Υπεύθυνη της 

Βιβλιοθήκης  

• όσοι είναι  χρεωμένοι  με 

ληξιπρόθεσμο  υλικό, δεν  έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού 

• οι μαθητές δεν παίρνουν ενδεικτικό ή απολυτήριο, αν δεν επιστρέψουν 

στη Βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό, πριν από τη λήξη των μαθημάτων 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς  

• η μεταφορά υλικού της Βιβλιοθήκης έξω από αυτή επιτρέπεται μόνο 

αν οι μαθητές έχουν περάσει πρώτα από τη διαδικασία 

δανεισμού 

• είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν˙ 

υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται  

• μαθητής που χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει 

• δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στον χώρο της Βιβλιοθήκης. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ψυχολογία, 

αλλά και την αποδοτικότητα στην εργασία μας. Ένα καθαρό και σε καλή κατάσταση σχολείο 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος.  

Γι’ αυτό, οι μαθητές  

•  φροντίζουν ώστε ο σχολικός χώρος (αυλή, αίθουσες, εργαστήρια) να είναι πάντοτε καθαρός 

• τοποθετούν τα σκουπίδια στους καλάθους αχρήστων 

• διαχωρίζουν τα άχρηστα και τα τοποθετούν στους ειδικούς καλάθους ανακύκλωσης 

• ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου για οποιαδήποτε ζημιά εντοπίζουν, ώστε αυτή 

να αποκατασταθεί το συντομότερο. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για λόγους ασφάλειας, οι μαθητές πρέπει να 

ευρίσκονται πάντοτε σε χώρους οι οποίοι εποπτεύονται από το προσωπικό του σχολείου και όχι σε 

απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές. Επίσης, για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπονται 

• τα βίαια παιχνίδια μεταξύ των μαθητών  

• τα παιχνίδια με μπάλα, όταν οι μαθητές δε βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη καθηγητή  
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• τα παιγνίδια με το νερό στις βρύσες 

• τα παιχνίδια με τραπουλόχαρτα  

• η μεταφορά και χρήση κροτίδων στο σχολείο ή οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου αντικειμένου.  

Για τον ίδιο λόγο, η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών γίνεται πάντοτε από την ειδική 

είσοδο/έξοδο για τους μαθητές, στην μπροστινή όψη του σχολείου και ποτέ μέσα από τους 

χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων ή την αυλή του γειτνιάζοντος Δημοτικού σχολείου. 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 

Οι αρνητικές συνέπειες της κακής συνήθειας του καπνίσματος, τόσο για τον ίδιο τον καπνιστή, όσο 

και για τα άτομα του περιβάλλοντός του, είναι σε όλους γνωστές.  

Εξίσου βλαβερή για την υγεία, ιδίως των νεαρών ατόμων, είναι και η κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών.  

Το σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύσει την υγεία των μαθητών του και να καταπολεμήσει 

την απόκτηση των βλαπτικών συνηθειών του καπνίσματος και της χρήσης αλκοόλ. 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, κανονισμός 22.(2)(α), των Κανονισμών Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ στον σχολικό χώρο, σε 

σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των σχολείων (εντός ή εκτός του σχολείου), 

θεωρούνται πειθαρχικό παράπτωμα και απαγορεύονται.  

Μαθητής που συλλαμβάνεται να καπνίζει ή να κάνει χρήση 

οινοπνεύματος στον σχολικό χώρο παρανομεί και υπόκειται σε κυρώσεις. 

Το παράπτωμά του τιμωρείται και, όταν είναι δυνατόν, ο μαθητής 

παραπέμπεται στη Σχολιατρική Υπηρεσία για ενημέρωση σχετικά με τις 

συνέπειες του καπνίσματος και της χρήσης αλκοόλ.  

Γενικά, απαγορεύεται η κατοχή, χρήση, διακίνηση και εμπορία 

οποιουδήποτε είδους εξαρτησιογόνων ουσιών στον χώρο του σχολείου. 

Εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται άλλοι μαθητές να συνοδεύουν ή να συναναστρέφονται μαθητή 

την ώρα που καπνίζει. Με τη στάση τους δείχνουν ότι αποδέχονται την πράξη του συμμαθητή τους 

και τον ενθαρρύνουν, επομένως επιβαρύνουν και τη δική τους θέση συμμετέχοντας στο πειθαρχικό 

παράπτωμα.  

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ/ΕΙΚΟΝΑΣ 

Η χρήση της Τεχνολογίας είναι γενικά παραδεκτό ότι αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής. Η 

αλόγιστη χρήση όμως του κινητού τηλεφώνου εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τον ίδιο τον 

χρήστη και ταυτόχρονα δημιουργεί αρκετά 

προβλήματα στο περιβάλλον του, ειδικά όταν 

παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων. 

Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, απαγορεύεται η παρουσία, η ενεργοποίηση και η χρήση 

κινητού τηλεφώνου ή άλλου τεχνολογικού μέσου μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, όπως επίσης και σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις που γίνονται στον χώρο του 

σχολείου. Ως εκ τούτου, κανένας μαθητής δε φωτογραφίζει, δεν ηχογραφεί, και δε βιντεογραφεί 

οποιαδήποτε στιγμιότυπα από τη σχολική ζωή και δεν αναρτά τέτοιο υλικό στο Διαδίκτυο. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά και εφαρμόζονται τα μέτρα που 

προβλέπονται από τους Κανονισμούς. 

Σε περίπτωση απώλειας τέτοιων συσκευών και εφόσον την ευθύνη της φύλαξής τους έχει ο ίδιος ο 

μαθητής, το σχολείο δε φέρει ευθύνη (το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

μεταφοράς αντικειμένων αξίας). Μοναδικός υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο μαθητής. 

• Συσκευές που χρησιμοποιούνται από μαθητή ή εντοπίζονται στον χώρο του 

σχολείου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, θα φυλάσσονται στο γραφείο του 

Διευθυντή/της Διευθύντριας και θα παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες. Τα 

προσωπικά δεδομένα του μαθητή γίνονται σεβαστά σε κάθε περίπτωση, αλλά ο 

μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.  

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούμε εκείνους οι οποίοι, χωρίς να έχουν συγκεκριμένη εργασία στο 

σχολείο, εισέρχονται σε αυτό χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και παραβιάζουν ουσιαστικά τον 

σχολικό χώρο. Στους εξωσχολικούς συμπεριλαμβάνονται και οι πρώην μαθητές του σχολείου.  

Είναι διαπιστωμένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εξωσχολικοί εισέρχονται στον σχολικό χώρο 

κατόπιν πρόσκλησης μαθητών του σχολείου μας. Το σχολείο δεν είναι χώρος για τέτοιες 

συναντήσεις και συναναστροφές. Γι’ αυτό, όσοι μαθητές υποβοηθούν με τη στάση τους την 

παραβίαση του σχολικού χώρου είναι συνυπεύθυνοι και διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα.  

Επομένως, 

• κανένας μαθητής δεν καλεί στο σχολείο εξωσχολικούς, δε συναναστρέφεται μαζί 

τους και δεν τους ενθαρρύνει με τη στάση του να παραμένουν στον σχολικό χώρο 

• οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο απευθύνονται στη Διεύθυνση  

• συνάντηση μαθητή με οποιοδήποτε πρόσωπο άσχετο με το σχολείο, ακόμα και με τους γονείς 

του, γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση και έγκριση της Διεύθυνσης  

• η παρουσία εξωσχολικών σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αυλή, αίθουσες διδασκαλίας, 

εργαστήρια, διαδρόμους, κ.ά. χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, απαγορεύεται αυστηρά. 

 ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

Το κυλικείο χρησιμοποιείται από τους μαθητές μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή 

κενής περιόδου, σε περίπτωση απουσίας καθηγητή και όχι σε ώρα μαθήματος. Μετά το 

χτύπημα του κουδουνιού για προσέλευση στις τάξεις, καθώς και στην αλλαγή περιόδων, οι μαθητές 

δεν επιτρέπεται να ψωνίζουν από το κυλικείο. Όλοι οι μαθητές 

• συμπεριφέρονται κόσμια στον χώρο του κυλικείου, δε φωνάζουν, δεν προκαλούν θόρυβο 

και δε ρυπαίνουν τους χώρους, αλλά χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης 

• οφείλουν να σέβονται τη σειρά προτεραιότητας και δε σπρώχνουν˙ οι μεγαλύτεροι μαθητές 

δεν παραβιάζουν για κανένα λόγο τη σειρά σε βάρος των μικρότερης ηλικίας μαθητών, 

αντιθέτως τους βοηθούν  

• συμμορφώνονται με τις οδηγίες του εφημερεύοντα καθηγητή  

• συμπεριφέρονται με ευγένεια στους ανθρώπους που τους εξυπηρετούν 

• δεν εισέρχονται εντός του κυλικείου.  
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Τα είδη που διαθέτει το κυλικείο είναι εγκεκριμένα από αρμόδια Επιτροπή και από το ΥΠΠ, 

επομένως οι μαθητές θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτά. 

Εννοείται ότι οι μαθητές μπορούν να φέρουν φαγώσιμα από το σπίτι τους. Σε καμία περίπτωση, 

όμως, δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο, για να ψωνίσουν ή να παραγγέλνουν 

φαγητό ή ρόφημα από αλλού.  
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

Η μαθητική στολή είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων, τονίζει τη μαθητική ιδιότητα και θα πρέπει να κάνει τον μαθητή περήφανο, 

τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το σχολείο του.  

Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο με τη στολή τους είναι υποχρεωτική. 

Καλούνται, επομένως, οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμορφώνονται προς τους σχετικούς 

κανονισμούς, όπως, επίσης, και οι γονείς/κηδεμόνες τους να συνεργάζονται με το Σχολείο. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του, εφόσον η ευπρεπής και ομοιόμορφη 

ενδυμασία των μαθητών και μαθητριών συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε Εγκύκλιό του αναφέρει: 

«Η στολή ως θεσμός πρέπει να διατηρηθεί, γιατί  αποτελεί  παράγοντα  ομοιομορφίας,  

καλαισθησίας, ευπρέπειας  και  στοιχείο αγωγής». 

Ο Κανονισμός Περί της Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017  στα 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ αναφέρει: 

«Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την  εγκεκριμένη   από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού στολή, που καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο […]˙ το ΥΠΠ 

εκδίδει σχετικές  εγκυκλίους, οι οποίες καθορίζουν την ευπρεπή εμφάνιση των 

μαθητών […]. 

Καλούνται οι μαθητές να συμμορφώνονται προς τους σχετικούς κανονισμούς, ώστε να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

• Πουκάμισο λευκό ή μπλούζα/φανέλα λευκή σκέτη μονόχρωμη,  χωρίς μάρκες και 

σήματα 

• Παντελόνι: Γκρίζο μαθητικό, όχι χαμηλόμεσο  

• Πουλόβερ/Φούτερ μπλε σκούρο ή γκρίζο (μονόχρωμα)  χωρίς σχέδια ή ετικέτες  

• Σακάκι ή μπουφάν: Απλό, μονόχρωμο, σε μαύρο χρώμα ή μπλε σκούρο, χωρίς σχήματα ή 

άλλες παραστάσεις. Δεν επιτρέπεται το δερμάτινο και το τζιν. 

• Παπούτσια μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (όχι σε έντονους χρωματισμούς, άσπρα, μπλε, 

γκρίζα ή μαύρα) 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ:  Άσπρο πουκάμισο με γιακά και μακριά μανίκια, σκούρα μπλε γραβάτα,  

πουλόβερ μπλε, με μανίκια και με άνοιγμα στον λαιμό σε σχήμα  V, παντελόνι γκρίζο (όχι 

χαμηλόμεσο ούτε εφαρμοστό ή υπερβολικά φαρδύ), μαύρα  παπούτσια και σακάκι ή μπουφάν 

μπλε σκούρο, απλό.  

ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

• Πουκάμισο λευκό ή μπλούζα/φανέλα λευκή σκέτη μονόχρωμη, χωρίς μάρκες και 

σήματα/ετικέτες 

• Φούστα μπλε με δύο κουφόπιετες (όχι εφαρμοστή ούτε κοντή) 

• Παντελόνι  γκρίζο σκούρο, μαθητικό όχι χαμηλόμεσο ούτε εφαρμοστό (όχι κολάν) 
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• Πουλόβερ/Φούτερ μπλε σκούρο ή γκρίζο  (μονόχρωμα) χωρίς σχέδια ή ετικέτες  

• Σακάκι ή μπουφάν:  Απλό, μονόχρωμο, σε μαύρο χρώμα ή μπλε σκούρο, χωρίς σχήματα ή 

άλλες παραστάσεις. Απαγορεύεται το δερμάτινο και το τζιν. 

• Παπούτσια χαμηλά μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (όχι σε έντονους χρωματισμούς, άσπρα, 

μπλε, γκρίζα ή μαύρα) 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ: Άσπρο πουκάμισο με γιακά και μακριά μανίκια,  σκούρα μπλε γραβάτα, 

πουλόβερ μπλε, με μανίκια και με άνοιγμα στο λαιμό σε σχήμα  V, φούστα μπλε με δυο 

κουφόπιετες (όχι χαμηλόμεση ή πολύ κοντή), μαύρα παπούτσια και σακάκι ή μπουφάν μπλε 

σκούρο, απλό.  

 

Διευκρινίσεις 

Παντελόνι  

− Μακρύ, χωρίς εξωτερικές τσέπες και άλλα διακοσμητικά, επιγραφές ή διαφημιστικά μηνύματα  

− Το πολύ εφαρμοστό ή πολύ φαρδύ ή χαμηλόμεσο ή με χαμηλό καβάλο παντελόνι δεν επιτρέπεται 

ούτε και συνάδει προς την ευπρεπή ενδυμασία ενός μαθητή. Επίσης, οι μαθητές/τριες, πρέπει να 

έχουν υπόψη τους ότι δεν επιτρέπεται να μαζεύουν το κάτω μέρος του παντελονιού τους ψηλά, 

ώστε να φαίνονται τα πόδια.) 

− Δεν επιτρέπονται τα κολάν και οι φόρμες. 

Πουκάμισο 

− Λευκό με μακρύ μανίκι (επίσημη στολή) 

Μπλούζα/Φανέλα 

− Άσπρου χρώματος 

− Με μανίκι κοντό ή μακρύ 

− Χωρίς διακριτικά, χωρίς γράμματα, σχέδια ή γραμμές ή άλλου είδους σχήματα, χωρίς σήματα 

από μάρκες και πάντοτε μονόχρωμη  

− Το άνοιγμα στον λαιμό πρέπει είναι μικρό, με ή χωρίς γιακά και 

− Με μήκος τέτοιο που να μην αφήνει ακάλυπτο το σώμα. 
 

Επιτρέπονται οι μπλούζες οι οποίες κατά καιρούς σχεδιάζονται από το ΚΜΣ, με τη σύμφωνη 

γνώμη της Διεύθυνσης του Σχολείου. 

 

Πουλόβερ/Φούτερ  

− Μπλε σκούρο ή γκρίζο  (πάντοτε μονόχρωμα), με τους ίδιους περιορισμούς όπως πιο πάνω 

Επιτρέπονται τα φούτερ τα οποία σχεδιάζονται από το ΚΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη της 

Διεύθυνσης του Σχολείου. 

Σακάκι/Μπουφάν 

− Μπλε σκούρο ή μαύρο (πάντοτε μονόχρωμα), με τους ίδιους περιορισμούς όπως πιο πάνω. 

− Εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται το σακάκι/μπουφάν να είναι δερμάτινο ή πλαστικό ούτε και 

να έχει γούνα, έντονα διακοσμητικά όπως κουμπιά, καρφιά και τα παρόμοια. 

Παπούτσια 

− Απλά μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (μαύρα ή γκρίζα ή μπλε)  

− Δεν επιτρέπονται τα σαντάλια/πέδιλα ούτε οι μπότες/μποτάκια. 
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Κατά τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται το κασκόλ, μονόχρωμο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο ή λευκό. 

Επιτρέπεται, επίσης, το σκουφάκι σε λευκό, μπλε, γκρίζο ή μαύρο χρώμα. Δε θα πρέπει, όμως, το 

κασκόλ ή το σκουφάκι να αντιπροσωπεύει ομάδες, σωματεία, οργανώσεις ή κόμματα.  
 

Σημ.: Το σκουφί (όπως και η κουκούλα) δεν επιτρέπεται να φοριέται μέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος ούτε στις εκδηλώσεις του Σχολείου. 

 

ΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) 

• Παντελονάκι : Μπλε ή μαύρο 

• Φανέλα : Απλή άσπρη, χωρίς σχέδια 

• Παπούτσια : Αθλητικά      

• Φόρμες : Αθλητικές, χρώματος μπλε ή μαύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΠΡΟΣΟΧΗ !   Η φόρμα φοριέται μόνο στο μάθημα της Γυμναστικής. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο με τη φόρμα της Γυμναστικής μόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία έχουν την ΠΡΩΤΗ περίοδο Γυμναστική. Αποχωρούν από το Σχολείο 

με αυτή, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν Γυμναστική την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ περίοδο. Κατά 

τις υπόλοιπες περιόδους φορούν την καθημερινή στολή τους. 

Υπερβολές στην εμφάνιση   

Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση των μαθητών/τριών, δεδομένου ότι αυτές δε 

συνάδουν προς την αξιοπρεπή και καλαίσθητη παρουσία τους. Η εμφάνιση μαθητών και 

μαθητριών στο Σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα. Η τάση προς 

την υπερβολή δεν καλλιεργεί το μέτρο και οδηγεί τον άνθρωπο σε ακρότητες, στη ματαιοδοξία και 

στην προσήλωση προς τα επουσιώδη. Γενικά, τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να 

αποφεύγουν το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα και 

την ευπρεπή εμφάνιση. 

Στο πλαίσιο της ορθής διαπαιδαγώγησης των νέων, το Σχολείο θεωρεί την υπερβολή στην 

εμφάνιση των μαθητών παράπτωμα. Ως εκ τούτου, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια θα πρέπει να 

έχει υπόψη και να αποφεύγει τα ακόλουθα, τα οποία κρίνονται ως υπερβολές, σύμφωνα με σχετική 

εγκύκλιο του ΥΠΠ: 

Για τους μαθητές 

− Τα πολύ μακριά ή/και βαμμένα μαλλιά 

− Το ιδιόρρυθμο χτένισμα και κούρεμα 

− Το εμφανές αξύριστο πρόσωπο, τα γένια ή το υπογένειο 

− Τα τατουάζ (δερματοστιξία) 

− Τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια (στη μύτη, στα αφτιά, στα φρύδια, στη 

γλώσσα κ.α.), οι διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια. 

Δε θεωρείται υπερβολή μια διακριτική αλυσίδα στον λαιμό με ένα σταυρό. 

Για τις μαθήτριες  

− Η ιδιόρρυθμη κόμμωση/κούρεμα (βαμμένα ή φουντωτά μαλλιά, εξεζητημένες 

ανταύγειες) 

− Το μακιγιαρισμένο πρόσωπο 

− Τα μακριά και/ή βαμμένα νύχια 

− Τα τατουάζ (δερματοστιξία) 
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− Τα πολλά ή φανταχτερά δαχτυλίδια,  τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές αλυσίδες, τα 

εξεζητημένα σκουλαρίκια, τα σκουλαρίκια  στη μύτη, στα φρύδια, στη γλώσσα κ.ο.κ. 

Δε θεωρείται υπερβολή ένα ζευγάρι απλά σκουλαρίκια στα αφτιά ή ένα διακριτικό κόσμημα 

στον λαιμό με αλυσίδα και σταυρό. 
 

Επισημάνσεις 

➢ Η συμμόρφωση προς τον κανονισμό περί μαθητικής στολής και εμφάνισης είναι αποκλειστική 

ευθύνη του ίδιου του μαθητή αλλά και των γονέων του. Ως εκ τούτου, καλούνται οι γονείς και 

οι κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών να φροντίζουν, ώστε τα παιδιά τους να 

προσέρχονται στο Σχολείο, φορώντας καθημερινά τη μαθητική τους στολή. 

➢ Μαθητής που πιθανόν να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη 

στολή, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο, το οποίο, μέσα στο 

πλαίσιο της μαθητικής πρόνοιας, θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα με εμπιστευτικότητα, 

εχεμύθεια και διακριτικότητα. 

➢ Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα και συνεπάγεται 

την επιβολή των αντίστοιχων παιδαγωγικών μέτρων. Για μαθητή ή μαθήτρια που δε 

συμμορφώνεται προς τον Κανονισμό για τη Μαθητική Στολή και την ευπρεπή εμφάνιση, 

ενημερώνεται ο γονιός ή ο κηδεμόνας, για να αναλάβει τη συμμόρφωση του παιδιού του προς 

τους Κανονισμούς. 

➢ Σε περίπτωση που μαθητής/τρια προσέλθει στο σχολείο χωρίς την προβλεπόμενη στολή, 

ειδοποιείται ο κηδεμόνας να τη φέρει, ώστε ο μαθητής/η μαθήτρια να μπορέσει να 

παρακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα του σχολείου. 

➢ Στις περιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης μη τήρησης του κανονισμού περί 

στολής/εμφάνισης προβλέπεται η επιβολή του παιδαγωγικού μέτρου της αποβολής των 10 

(δέκα) περιόδων για κάθε 5 (πέντε) παραβάσεις του σχετικού κανονισμού. 

➢ Σε περίπτωση που παραστεί  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΣΟΒΑΡΗ  ανάγκη μαθητής/τρια να προσέλθει 

στο Σχολείο χωρίς την προβλεπόμενη στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα 

αρχίσει η πρώτη περίοδος των μαθημάτων (ή και από την προηγούμενη ημέρα), σχετική 

γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση. 

Η συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και η πειθαρχία χαρακτηρίζουν 

ανθρώπους με υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για 

ενασχόληση με τα σπουδαία και τα σημαντικά! Για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και ΠΡΟΟΔΟ! 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ–ΔΡΑΣΗ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Δ.Δ.Κ.) 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων, το πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. είναι 

υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές και η αποτίμηση της συμμετοχής του κάθε μαθητή σε αυτό 

παρουσιάζεται σε ειδικό πιστοποιητικό αξιολόγησης  Δ.Δ.Κ., το 

οποίο δίνεται στον μαθητή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  Στο 

πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες 

που γίνονται εκτός των περιόδων διδασκαλίας και κατά τη 

διάρκεια του εργάσιμου χρόνου, όπως: 

(α) Εκπαιδευτικές   εκδρομές  και  επισκέψεις, οι οποίες 

διοργανώνονται στο πλαίσιο των ομίλων ή δραστηριοτήτων 

Δ.Δ.Κ.  

(β) Σχολικοί εορτασμοί/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  

(γ) Κοινοί εκκλησιασμοί 

(δ) Διαγωνισμοί που προκηρύσσονται με τη έγκριση του Υ.Π.Π. 

(ε) Ελεύθερες δραστηριότητες/Όμιλοι. Οι μαθητές κατατάσσονται υποχρεωτικά σε έναν όμιλο, 

αφού δηλώσουν τις προτιμήσεις τους κατά σειρά προτεραιότητας. 

(στ) Αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το σχολείο ή το Υ.Π.Π.. Στη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς οργανώνεται μια ημερίδα στίβου που εντάσσεται στο πλαίσιο των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων. 

(ζ) Μαθητικά συνέδρια που διοργανώνονται από το σχολείο ή το Υ.Π.Π. 

(η) Δραστηριότητες σε μη εργάσιμο χρόνο που γίνονται υπό την αιγίδα του Υ.Π.Π. 

(ζ) Φιλανθρωπικές δράσεις και άλλες δράσεις εθελοντικές που διοργανώνονται από το σχολείο ή 

από το Υ.Π.Π., π.χ. δενδροφύτευση, καθαριότητα, κ.τ.λ. 

 Κάθε μαθητής μπορεί επίσης να συμμετέχει προαιρετικά σε διάφορες άλλες δραστηριότητες 

(χορωδία-ορχήστρα, χορός, θέατρο, αθλητισμός, κ.τ.λ.), οι οποίες του δίνουν την ευκαιρία να 

καλλιεργήσει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του και να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του.  

Όλες οι δραστηριότητες που διοργανώνει το σχολείο (εκδρομές, συγκεντρώσεις, γιορτές, 

εκκλησιασμοί, όμιλοι, συνέδρια κ.ά.) είναι προέκταση των μαθημάτων του Σχολείου και αποτελούν 

μέρος του σχολικού προγράμματος, γι’ αυτό απαιτούν όχι μόνο τη συμμετοχή όλων αλλά και την 

ανάλογη συμπεριφορά και στάση. Μαθητής ο οποίος δε βρίσκεται στον προκαθορισμένο, κατά τον 

προγραμματισμό, χώρο ή χρόνο της οποιασδήποτε δραστηριότητας για το Τμήμα του παίρνει 

απουσία και ενημερώνεται ο Β.Δ. του Τμήματος.  

Επίσης, μαθητής ο οποίος απουσιάζει από δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. θεωρείται ότι 

σημειώνει τόσες απουσίες όσες και οι περίοδοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας και οι απουσίες 

καταχωρίζονται στο σύνολο των απουσιών του. 

Δραστηριότητες εκτός του εργάσιμου χρόνου γίνονται σε εθελοντική βάση για τους μαθητές και 

για τους εκπαιδευτικούς, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου. 

Ο μαθητής έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την αριθμητική αποτίμηση της συμμετοχής του στο 

πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχοντας πρόσβαση στον φάκελό του. 
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 ΕΚΔΡΟΜΕΣ  

Εκδρομή είναι η οργανωμένη μετάβαση μαθητών ενός σχολείου με τη χρήση μεταφορικών μέσων, 

σε τόπους που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από το σχολείο, με την επίβλεψη συνοδών 

εκπαιδευτικών και αποβλέπει σε εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.  

Οι εκδρομές οργανώνονται από το σχολείο και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του Διευθυντή. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, γίνονται δύο εκδρομές. Οι εκδρομές γίνονται κατά τον 

εργάσιμο χρόνο του σχολείου και δε διαρκούν περισσότερο από μια μέρα. 

Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις εκδρομές δεν αναρτώνται από τους μαθητές στο Διαδίκτυο. 

Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, αναμένεται οι μαθητές να έχουν άψογη συμπεριφορά και να 

τηρούν τα ακόλουθα, έτσι ώστε να μη θίγεται η εικόνα των ιδίων και του σχολείου αλλά ούτε και να 

απειλείται η ασφάλεια τους:  

Στο λεωφορείο 

• Κάθονται στη θέση τους και φέρουν τη ζώνη ασφαλείας, όταν το λεωφορείο κινείται 

• Αποφεύγουν να ακουμπούν τα πόδια τους στα καθίσματα 

• Έχουν κλειστά τα παράθυρα του λεωφορείου 

• Δε ρίχνουν οποιοδήποτε αντικείμενο ο ένας στον άλλο ή έξω από το λεωφορείο 

• Μιλούν χωρίς να φωνάζουν και γενικά συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο 

• Δεν απασχολούν τον οδηγό κατά τη διάρκεια της διαδρομής (ζητώντας π.χ. να αλλάξει σταθμό 

στο ραδιόφωνο ή να βάλει κάποιο CD) 

• Αν έχουν μαζί τους δική τους συσκευή αναπαραγωγής ήχου (π.χ. CD player ή MP3), την έχουν 

σε χαμηλή ένταση, έτσι ώστε να μην ενοχλούν τους άλλους 

• Αποφεύγουν να κάθονται στη θέση που είναι δίπλα από τον οδηγό, διότι η θέση αυτή δεν 

καλύπτεται από ασφάλεια 

• Σέβονται την ξένη περιουσία, δεν προκαλούν ζημιές και διατηρούν το λεωφορείο καθαρό 

• Η επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το λεωφορείο γίνεται μόνο όταν αυτό έχει σταματήσει 

εντελώς 

• Τηρούν τα ωράρια και είναι συνεπείς στις καθορισμένες ώρες αναχώρησης και επιστροφής 

• Δεν αλλάζουν λεωφορείο 

• Κατά την επιστροφή, πριν εγκαταλείψουν το λεωφορείο, βεβαιώνονται ότι έχουν πάρει όλα τα 

προσωπικά τους αντικείμενα. 

Στους χώρους επίσκεψης 

• Παραμένουν στον  καθορισμένο χώρο κοντά στο σύνολο των μαθητών και στον υπεύθυνο 

συνοδό καθηγητή 

• Μένουν μακριά από επικίνδυνα σημεία (ακτές, βράχους, λάκκους, χαντάκια, δρόμους με 

κίνηση κ.τ.λ.) και δεν ανεβαίνουν σε δέντρα ή υψώματα, από όπου μπορεί να πέσουν 

• Αποφεύγουν να αγγίζουν ή να επεξεργάζονται αντικείμενα που τους είναι άγνωστα και, 

πιθανόν, επικίνδυνα 

• Σέβονται τον χώρο που επισκέπτονται, τον διατηρούν καθαρό, ρίχνοντας κάθε περιττό στους 

καλάθους των αχρήστων 

• Σέβονται την ξένη περιουσία (υποστατικά, επίπλωση, φράκτες, φυτείες, δέντρα κ.τ.λ.), και δεν 

κόβουν λουλούδια ή φυτά κ.λπ. 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 30 

• Έχουν τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου (π.χ. CD player ή MP3) σε χαμηλή ένταση, έτσι ώστε 

να μην ενοχλούν τους συμμαθητές τους ή άλλους που παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο 

• Σέβονται την ιερότητα των αρχαιολογικών χώρων και δεν αγγίζουν τα εκθέματα, για να μη 

γίνουν πρόξενοι ζημιών 

• Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο στους ειδικούς χώρους που είναι καθορισμένοι από το 

Δασονομείο, μόνο με ειδική άδεια από τον υπεύθυνο Β.Δ. της εκδρομής και υπό την επίβλεψη 

του υπεύθυνου καθηγητή. Πριν αναχωρήσουν οι μαθητές, βεβαιώνονται ότι η φωτιά έχει 

σβήσει εντελώς  

• Δεν κάνουν παρέα με αγνώστους ούτε δέχονται οτιδήποτε από αυτούς  

• Σε περίπτωση ατυχήματος κάποιου συμμαθητή τους, ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο Β.Δ. 

της εκδρομής ή οποιοδήποτε καθηγητή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων  

• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οινοπνευματωδών ποτών, το κάπνισμα, το κολύμπι και η 

ενοικίαση ή επιβίβαση σε οποιοδήποτε είδος πλωτού ή άλλου μέσου. 

 

Εμφάνιση την ημέρα της εκδρομής 

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν  στην εκδρομή με εξωσχολικό ντύσιμο, η εμφάνισή τους όμως 

πρέπει να είναι κόσμια. Μπορούν να φορούν παντελόνι τζιν και φανέλα/μπλούζα, πουκάμισο, 

πουλόβερ, μπουφάν ή φόρμα ελεύθερου χρώματος. Πρέπει να αποφεύγουν το εξεζητημένο 

ντύσιμο, τα πολλά στολίδια και τις εκκεντρικές κομμώσεις. Δεν επιτρέπονται τα στενά, 

χαμηλόμεσα παντελόνια, τα σορτσάκια, τα κοντά και στενά πουκάμισα ή μπλούζες.  

Κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα στην εκδρομή 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά η αγορά ή και κατανάλωση αλκοόλ, 

καπνού, ή οποιωνδήποτε άλλων βλαβερών για την υγεία ουσιών, και κατά τη διάρκεια των 

εκδρομών.  

Απουσία την ημέρα της εκδρομής 

Μαθητής που απουσιάζει από εκδρομή του σχολείου, θεωρείται ότι σημειώνει τόσες απουσίες όσες 

και οι περίοδοι της εκδρομής, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                      

 

Το σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη για εκδρομές, πάρτι και άλλες εκδηλώσεις που 

οργανώνουν τα Συμβούλια Τάξεων, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο ή οι ίδιοι οι 

μαθητές, σε εργάσιμο ή μη χρόνο, χωρίς την έγκριση του σχολείου. 
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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 

Όλοι οι μαθητές οφείλουν να είναι παρόντες στους ενδοσχολικούς εορτασμούς. Μαθητής που 

αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται ελέγχεται πειθαρχικά.  

• Οι εορτασμοί γίνονται, συνήθως, στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης 

• Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται και να 

αποχωρούν από την αίθουσα με τάξη 

• Κάθε Τμήμα συνοδεύεται και είναι υπό την άμεση 

επίβλεψη του Υπεύθυνου καθηγητή του, εκτός αν 

αποφασιστεί διαφορετικά από τη Διεύθυνση 

• Οι μαθητές συμμορφώνονται στις οδηγίες και 

υποδείξεις των καθηγητών 

• Μαθητής που ενοχλεί ή δε συμπεριφέρεται 

κόσμια και, γενικά, δε σέβεται την όλη διαδικασία 

και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν 

παραπέμπεται από τον καθηγητή που επιτηρεί το 

Τμήμα στον υπεύθυνο Β.Δ.  

• Όλο το διδακτικό προσωπικό παρευρίσκεται στις 

εκδηλώσεις και τοποθετείται ανάμεσα στους μαθητές, ώστε να διασφαλίζεται η πειθαρχία και 

να δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα. Όλοι οι καθηγητές έχουν ευθύνη για την τήρηση της 

τάξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων ή για 

αντιμετώπισή τους  

• Όταν στις εθνικές γιορτές ή άλλη εκδήλωση ανακρούεται ο Εθνικός Ύμνος, όλοι στέκονται 

όρθιοι σε στάση προσοχής.  

ΚΟΙΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης: «Οι 

μαθητές συμμετέχουν, εκτός αν με ειδική ανακοίνωση ή απόφαση του Διευθυντή καθορίζεται 

διαφορετικά, σε κάθε εκδήλωση του Σχολείου συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εκδρομών και 

ομαδικών εκκλησιασμών». 

Μαθητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε ομαδικό εκκλησιασμό, αν το δηλώσει ο 

γονέας/κηδεμόνας του, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Μαθητής που δε συμμετέχει σε 

ομαδικό εκκλησιασμό επιβλέπεται κατά τον χρόνο του εκκλησιασμού από προσωπικό που ορίζεται 

κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του σχολείου του και ασχολείται με δημιουργικές 

δραστηριότητες και μελέτες». 

ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

Οι κοινές συγκεντρώσεις έχουν συγκεκριμένους στόχους και αποβλέπουν στην ενημέρωση των 

μαθητών για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το σχολείο.  

• Οι συγκεντρώσεις γίνονται συνήθως είτε στην  εσωτερική αυλή του σχολείου είτε στην Αίθουσα 

Πολλαπλής Χρήσης 

• Οι μαθητές ενημερώνονται για την πραγματοποίηση κοινής συγκέντρωσης με διακοπτόμενο 

κτύπημα του κουδουνιού (τρεις φορές) 

• Η παρουσία όλων στις κοινές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη και υποχρεωτική 

• Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται ελέγχεται πειθαρχικά  
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• Η προσέλευση και αποχώρηση από τον χώρο της συγκέντρωσης γίνεται γρήγορα και με τάξη  

• Κάθε Τμήμα συνοδεύεται και είναι υπό την άμεση επίβλεψη του Υπεύθυνου καθηγητή, εκτός 

αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Διεύθυνση 

• Όλο το διδακτικό προσωπικό παρευρίσκεται στις συγκεντρώσεις και τοποθετείται ανάμεσα 

στους μαθητές, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η πειθαρχία 

• Οι μαθητές συμμορφώνονται χωρίς συζήτηση στις υποδείξεις των καθηγητών τους 

• Όλοι στέκονται ή κάθονται στις θέσεις που τους ορίζονται, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, 

συζητήσεις ή σχόλια και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις/ανακοινώσεις κόσμια 

• Όταν στις συγκεντρώσεις γίνεται προσευχή ή τηρείται σιγή ή ανακρούεται ο Εθνικός Ύμνος, 

όλοι στέκονται σε στάση προσοχής 

• Μαθητής που μιλά ή η συμπεριφορά του δεν είναι η αναμενόμενη, σε οποιαδήποτε στιγμή της 

συγκέντρωσης, παραπέμπεται από τον καθηγητή που επιτηρεί το Τμήμα του στον υπεύθυνο 

Β.Δ.  

• Μαθητής που προσέρχεται στο σχολείο αργοπορημένα, ενώ πραγματοποιείται συγκέντρωση, 

δε μεταβαίνει στην αίθουσα του Τμήματός του, για να αφήσει τα πράγματά του, αλλά 

διακριτικά καταλαμβάνει τη θέση του μαζί με το Τμήμα του στον χώρο της συγκέντρωσης (αν 

αυτό θα προκαλέσει αναστάτωση, μέλος του διδακτικού προσωπικού δίνει οδηγία στον μαθητή 

να παραμείνει σε άλλη θέση). Σε περίπτωση που κατά την ώρα της προσέλευσης του μαθητή 

γίνεται προσευχή ή ανακρούεται ό Εθνικός Ύμνος ή τηρείται μονόλεπτη σιγή, αυτός παραμένει 

ακίνητος. 
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Οι μαθητές και των τριών τάξεων του Σχολείου, στο πλαίσιο των Κανονισμών Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οργανώνονται σε Μαθητικά Συμβούλια την τρίτη 

εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων. 

• Οι εκλογές για την ανάδειξη Μαθητικών Συμβουλίων διεξάγονται, αφού προηγηθεί η 

κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών από τους Υπεύθυνους των Τμημάτων καθηγητές και η 

απαραίτητη προετοιμασία, με έμφαση στις σχετικές πρόνοιες των κανονισμών για τα 

Μαθητικά Συμβούλια. 

• Η από οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης της ψήφου από τον 

εκλογέα ή ο επηρεασμός, θετικά ή αρνητικά, για οποιονδήποτε υποψήφιο απαγορεύεται. 

• Τα Συμβούλια των Τμημάτων και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο εκλέγονται κάθε χρόνο, με 

μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τους Κανονισμούς 

Λειτουργίας των Σχολείων. 

• Κάθε Τμήμα εκλέγει το δικό του Συμβούλιο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

• Το Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.) είναι πενταμελές και εκλέγεται απ’ όλους τους μαθητές του 

Τμήματος με μυστική ψηφοφορία, στην παρουσία του 

Υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και ακόμη ενός μέλους 

του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

• Τα πέντε μέλη του Σ.Τ. είναι: (α) Πρόεδρος (β) Αντιπρόεδρος   

(γ) Γραμματέας (δ) Ταμίας (ε) Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης/ 

Περιβάλλοντος και ευπρεπισμού της τάξης. 

• Το Σ.Τ. καταρτίζεται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του, στην 

παρουσία των δύο υπεύθυνων καθηγητών, με μυστική 

ψηφοφορία. 

• Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από τον υπεύθυνο της εκλογής, μεταξύ των 

ισοψηφούντων υποψηφίων.  

• O Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να εκλεγούν ανεξάρτητα από τις ψήφους που 

συγκέντρωσαν στην ψηφοφορία. 

• Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Σ.Τ. έχουν όλοι οι μαθητές των οποίων 

η διαγωγή τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως κοσμιοτάτη (ανεξάρτητα από τυχόν 

μείωση διαγωγής σε τετράμηνα). 

• Η συμπεριφορά των μελών του Σ.Τ. πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από τους 

άλλους μαθητές. 

• Μέλος του Σ.Τ. χάνει το αξίωμά του, όταν υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή όταν 

αδικαιολόγητα απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται 

με τους κανονισμούς λειτουργίας του. 

Καθήκοντα Συμβουλίου Τμήματος 

• Τα Μαθητικά Συμβούλια συνεργάζονται με τον Διευθυντή του σχολείου, τον Καθηγητικό 

Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Γονέων και υποβάλλουν εισηγήσεις για προώθηση και επίλυση 

προβλημάτων που τους αφορούν. 

• Αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις και συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια άλλων σχολείων. 
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• Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τμήματος μετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν σε αυτό 

εξετάζεται υπόθεση που αφορά μαθητή του Τμήματός του. 

• Τα Μαθητικά Συμβούλια είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, παρουσιάζουν στον Υπεύθυνο 

καθηγητή τα προβλήματα που προκύπτουν στο τμήμα και τα συζητούν μαζί του. 

• Συνέρχονται εκτός διδακτικού χρόνου, σε τακτικές συνεδρίες που ορίζουν τα ίδια τα 

Συμβούλια και ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέση με τα αναφυόμενα προβλήματα˙ τις εισηγήσεις 

αυτές παρουσιάζουν για συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του 

τμήματος ή/και ενώπιον του Υπεύθυνου καθηγητή ή/και, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον της 

Διεύθυνσης του Σχολείου. 

• Σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων, τα Σ.Τ. συγκαλούν συνεδρία του τμήματος εκτός 

διδακτικού χρόνου˙ στη συνεδρία προεδρεύει ο πρόεδρος του τμήματος. 

• Τα Μαθητικά Συμβούλια, όπως και κάθε μαθητής ξεχωριστά, συμβάλλουν με την 

αυτοπειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό, στην εξασφάλιση του κατάλληλου κλίματος για την 

αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος.  

• Τα Μαθητικά Συμβούλια συμβάλλουν στην καθαριότητα και ευπρέπεια της αίθουσας του 

τμήματος και σέβονται την περιουσία του σχολείου.  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (Κ.Μ.Σ.) εκλέγεται και λειτουργεί στα πλαίσια των Κανονισμών 

Λειτουργίας των Σχολείων και αποτελεί το κεντρικό όργανο για την προώθηση των σκοπών και 

εφαρμογή των αποφάσεων του μαθητικού συμβουλίου που προκύπτουν σε συνεργασία με τα 

συμβούλια τμήματος, τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή ή τον Διευθυντή για θέματα και προβλήματα 

που αφορούν τους μαθητές του σχολείου. 

• Τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι επτά, τρεις αντιπρόσωποι από την Γ΄ τάξη και ανά δύο από τη Β΄ και 

Α΄, οι οποίοι εκλέγονται από τα Σ.Τ. με μυστική ψηφοφορία.  

• Το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία 

και Συμβούλων, με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων μεταξύ τους. Για 

τον καταρτισμό των Κ. Μ. Σ. ψηφίζουν μόνο οι επτά αντιπρόσωποι των τάξεων που είναι μέλη 

του Κ.Μ.Σ.  

• Οι αντιπρόσωποι των τάξεων εκλέγονται σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία ανά τάξη, αμέσως 

μετά την εκλογή του συμβουλίου τμήματος, στην παρουσία του Υπεύθυνου Βοηθού Διευθυντή. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, εκλέγεται επίσης ένα μέλος από κάθε τάξη για την τριμελή 

εφορευτική επιτροπή που θα διαχειριστεί την εκλογική διαδικασία καταρτισμού σε σώμα του 

Κ.Μ.Σ. 

• Ο Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής της Γ΄ τάξης.  

• Μέλος του Κ.Μ.Σ. χάνει το αξίωμά του, όταν περιπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή 

όταν αδικαιολόγητα απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δεν 

συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Σχολείου. Την απόφαση 

για τη στέρηση του αξιώματος εισηγείται ο Καθηγητικός Σύλλογος ή το Κ.Μ.Σ. και επικυρώνει 

ο Διευθυντής. 

Καθήκοντα Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

• Το Κ.Μ.Σ. συνεδριάζει, σε διδακτικό χρόνο, μια φορά το μήνα, σε τακτικές συνεδρίες που 

ορίζει το ίδιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε έκτακτες που τις αποφασίζει,  όταν 

υπάρχει κάποιο έκτακτο θέμα. 
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• Οι πόροι του Κ.Μ.Σ. προέρχονται από συνδρομές των Τμημάτων ή και από εκδηλώσεις που 

διοργανώνει το ίδιο, με άδεια του Διευθυντή. 

• Το Κ.Μ.Σ. μετέχει με τρία μέλη του στο Συμβούλιο Διεύθυνσης του Σχολείου. 

• Ο Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. μετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σχολείου. 

• Μέλη ή εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ. μετέχουν στις διάφορες επιτροπές του καθηγητικού συλλόγου 

(επιτροπή εκδρομών, πρόνοιας, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κ.ά.), ως εκπρόσωποι της 

Μαθητικής Κοινότητας. 

• Το Κ.Μ.Σ. γενικά συνεργάζεται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, τον Καθηγητικό Σύλλογο και 

τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων των μαθητών, 

ως ατόμων ή ως μελών ενός κοινωνικού συνόλου και βοηθά ενεργά και συστηματικά στο να 

διατηρείται καθαρό το σχολείο και να τηρείται η τάξη κατά τα διαλείμματα στην αυλή, στην 

καντίνα και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 

Σε κάθε τμήμα ορίζεται, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο για το τμήμα καθηγητή, μαθητής ως 

Υπεύθυνος Απουσιολογίου. Στο διάστημα κατά το οποίο γίνεται χρήση των έντυπων 

απουσιολογίων (έναρξη σχολικής χρονιάς και όποτε χρειαστεί), ο μαθητής αυτός είναι υπεύθυνος 

για το Απουσιολόγιο/Έντυπο Διδαχθείσας Ύλης.  

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ο Υπεύθυνος 

Απουσιολογίου έχει ευθύνη, με την έναρξη κάθε διδακτικής 

περιόδου,  να ενημερώνει τον διδάσκοντα για τους 

απόντες, ώστε το Απουσιολόγιο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) να 

συμπληρώνεται σωστά. 

• Το Έντυπο Απουσιολόγιο είναι επίσημο έγγραφο. 

Επομένως ο Υπεύθυνος Απουσιολογίου έχει ευθύνη για την 

τήρησή του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που χαθεί 

το Έντυπο, φέρουν ευθύνη ο Υπεύθυνος για το 

Απουσιολόγιο και οι επιμελητές εκείνης της ημέρας και 

ελέγχονται πειθαρχικά.  

• Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί, επίσης, η παραποίηση του Απουσιολογίου και ελέγχεται 

πειθαρχικά. Για τη φύλαξη του Απουσιολογίου έχει ευθύνη ο Υπεύθυνος μαθητής. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 

Ο Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος στην αρχή του σχολικού έτους ορίζει, σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο του Τμήματος, τους επιμελητές, οι οποίοι συμβάλλουν στην καθαριότητα και την 

ευπρέπεια της αίθουσάς τους. 

• Καθήκοντα επιμελητή αναλαμβάνουν εκ περιτροπής όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές.  

• Οι επιμελητές ορίζονται ανά δύο, σύμφωνα με τον κατάλογο των μαθητών και τα καθήκοντά 

τους διαρκούν μια βδομάδα.  

• Ο κατάλογος των επιμελητών για κάθε τετράμηνο, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες, αναρτάται 

σε εμφανές σημείο στην πινακίδα του τμήματος και αντίγραφό του τοποθετείται στην έδρα. 

Επίσης, αντίγραφό του διατηρεί ο Υ.Τ. στον φάκελο του τμήματος, όπως και ο υπεύθυνος του 

τμήματος Β.Δ. 
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Οι επιμελητές 

• είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της τάξης, καθαρίζουν τον πίνακα, διατηρούν την 

πινακίδα και, γενικά, την αίθουσα καθαρή και περιποιημένη  

• φροντίζουν ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση φθορών στην αίθουσα του τμήματός τους 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, τις ημέρες κατά τις οποίες οι αίθουσες παραμένουν ανοικτές στα 

διαλείμματα (βροχή, πολύ κρύο), οι επιμελητές 

• φροντίζουν ώστε όλοι οι μαθητές του τμήματος να βγαίνουν από την αίθουσα και δεν 

επιτρέπουν σε κανένα να εισέρχεται σε αυτή  

• ανοίγουν τα παράθυρα, προκειμένου να γίνεται σωστός αερισμός της αίθουσας 

• επιτηρούν ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε κλοπή, επομένως δεν εγκαταλείπουν την 

αίθουσα˙ βεβαίως, οι μαθητές δεν πρέπει να αφήνουν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα μέσα 

στην αίθουσα 

Μαθητές που, ως επιμελητές του τμήματός τους, δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και 

μάλιστα απομακρύνονται από την αίθουσά τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, διαπράττουν 

παράπτωμα και ευθύνονται για οτιδήποτε συμβεί, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους (κλοπή, 

σπάσιμο τζαμιού, φωνές, θόρυβος, ακαταστασία). 

Το Συμβούλιο του Τμήματος, μαζί με τον Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, έχει τη 

γενική ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του επιμελητή. 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Αν για κάποιο λόγο ένας καθηγητής δεν προσέλθει έγκαιρα στην τάξη ή απουσιάζει, οι μαθητές 

παραμένουν ήσυχοι στις θέσεις τους (αν η αίθουσα είναι ανοικτή), δε θορυβούν, δεν κυκλοφορούν 

στους διαδρόμους και δεν ενοχλούν τους μαθητές άλλων τμημάτων.  

Ο Πρόεδρος του τμήματος ή άλλο μέλος του Σ.Τ., μετά την παρέλευση πέντε λεπτών, απευθύνεται 

στη Διεύθυνση για τις σχετικές οδηγίες.  

Αν έχει οριστεί καθηγητής για αναπλήρωση, οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του μαθήματος και 

περιμένουν τον καθηγητή. Σε κανένα μαθητή δεν επιτρέπεται να εξέλθει από την αίθουσα. Σε 

περίπτωση που μαθητής δε συμμορφωθεί, σημειώνεται απουσία και αναφέρεται γραπτώς στον 

Β.Δ., εφόσον η ενέργειά του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Στην περίπτωση που οι οδηγίες είναι οι μαθητές να πάνε στην αυλή, η μετακίνηση γίνεται χωρίς 

φασαρία και με απόλυτη τάξη. Οι μαθητές απομακρύνονται από τις άλλες τάξεις και, φυσικά, κατά 

την «κενή» περίοδο δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους ή σε άλλους χώρους του σχολείου, 

προκαλώντας ενόχληση στα υπόλοιπα τμήματα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η ορθή διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθείται για αντιμετώπιση και λύση 

θέματος/προβλήματος που αφορά τμήμα ή μαθητή προσωπικά, είναι η εξής:  

• Ο μαθητής ή οι μαθητές προσφεύγουν στο Συμβούλιο του τμήματος. 

• Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται του θέματος, το οποίο μπορεί να αφορά και ολόκληρο το τμήμα, 

και ενημερώνει τον Υπεύθυνο καθηγητή. 

• Ο Υπεύθυνος καθηγητής συζητεί το θέμα με το Συμβούλιο ή και με την ολομέλεια του 

τμήματος. 
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• Ο Υπεύθυνος καθηγητής, με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις και σε στενή συνεργασία με το 

Συμβούλιο, αντιμετωπίζει το θέμα/πρόβλημα. 

• Αν η φύση του θέματος/προβλήματος απαιτεί και την εμπλοκή της Διεύθυνσης, ο Υπεύθυνος 

καθηγητής απευθύνεται στον υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ., ο οποίος επιλαμβάνεται του 

θέματος/προβλήματος, ακολουθώντας την καθορισμένη διαδικασία. 

• Ο Β.Δ., αν το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι στο θέμα/πρόβλημα, αναφέρει την 

περίπτωση στον Διευθυντή του σχολείου. 

• Ο Υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να συγκαλέσει την Παιδαγωγική Ομάδα του τμήματος, όταν το 

κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας συγχρόνως τον υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος παρίσταται στη 

συνεδρία της Παιδαγωγικής Ομάδας. Εάν παραστεί ανάγκη, μπορούν να κληθούν στη συνεδρία 

και γονείς/κηδεμόνες μαθητών ή ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος. 

• Εάν το πρόβλημα αφορά τις σχέσεις του τμήματος με συγκεκριμένο καθηγητή, τότε το 

Συμβούλιο του τμήματος έρχεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή και ορίζεται χρόνος και 

χώρος για συζήτηση του θέματος. Εννοείται ότι η όλη συζήτηση γίνεται με πολιτισμένο τρόπο. 

• Για την αντιμετώπιση προσωπικού θέματος, ο μαθητής μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος, στον Σύμβουλο Επαγγελματικής Αγωγής, τον Βοηθό Διευθυντή του 

τμήματός του ή, αν είναι απόλυτα αναγκαίο, στον Διευθυντή. 

• Για την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων (οικογενειακών, συναισθηματικών, 

οικονομικών, σχολικών), οι μαθητές προτρέπονται να απευθύνονται στον Σύμβουλο 

Επαγγελματικής Αγωγής, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον χειρισμό των 

θεμάτων αυτών. Το Γραφείο Συμβουλευτικής χειρίζεται τα θέματα αυτά ως άκρως 

εμπιστευτικά και ενεργεί πάντοτε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του μαθητή. 

• Κάθε μαθητής, ατομικά ή μαζί με άλλους, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα ή παράπονα 

προς τις εκπαιδευτικές αρχές. Έγγραφα αιτήματα ή παράπονα που αναφέρονται σε 

εκπαιδευτικό λειτουργό θα πρέπει να υποβάλλονται απαραιτήτως μέσω του Διευθυντή, ο 

οποίος, αφού ακούσει και την εκδοχή του εκπαιδευτικού λειτουργού, τα διαβιβάζει στην 

αρμόδια αρχή, μαζί με τις παρατηρήσεις του, αφού ενημερώσει ταυτόχρονα και τον 

ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο εξετάζει καταγγελίες 

μόνο εφόσον έχει προηγουμένως εξαντληθεί η ενδοσχολική διερεύνησή τους. 

 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 38 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά 

ανατροφοδοτεί τη διδακτική διαδικασία, με την επιδίωξη της συνεχούς αναβάθμισης της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι συναφής με όλα όσα συμβαίνουν σε μια σχολική τάξη. Οι μαθητές 

δε μαθαίνουν αποτελεσματικά, αν δεν έχουν ανατροφοδότηση, η οποία πραγματοποιείται μέσω 

της αξιολόγησης. Γίνεται καθημερινά, με βασικό σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης του 

μαθητή αλλά και τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων. Με αυτή δεν 

αξιολογούνται μόνο οι γνώσεις αλλά και οι δεξιότητες, οι στάσεις, οι συμπεριφορές κ.ά.  

Το διαγώνισμα/γραπτή εξέταση ΔΕΝ αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση του 

μαθητή, κατά τη διάρκεια του τετραμήνου.  

Άλλα κριτήρια αξιολόγησης του μαθητή είναι: 

• Η καθημερινή εργασία στην τάξη, δηλαδή, η προσοχή, η προσπάθεια, η συμμετοχή και η 

προφορική επίδοση του μαθητή. 

• Η προθυμία του μαθητή για συμμετοχή και ανάληψη εργασιών, όπως έρευνες, συνθετικές – 

δημιουργικές εργασίες, καθώς και το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών (ποιότητα, πρωτοτυπία, 

αυθεντικότητα κ.ά.). 

• Η συνέπεια στην έγκαιρη ετοιμασία της εργασίας που δίνεται για το σπίτι. 

• Το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το μάθημα. 

• Η σωστή και επιτυχής συμμετοχή στις σχολικές δράσεις που έχουν σχέση με το μάθημα. 

• Η διάθεση για συνεργασία και η πειθαρχία που επιδεικνύει σε όλα τα θέματα που αφορούν το 

μάθημα. 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

Τα διαγωνίσματα μπορεί να είναι: 

• Απροειδοποίητα: 

❖ Ολιγόλεπτα, στο μάθημα της ημέρας 

❖ Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, στο μάθημα της ημέρας.  

• Προειδοποιημένα: 

❖ Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, στο μάθημα της ημέρας 

❖ Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, σε ενότητα, κοινά ή μη (ένα 

την ημέρα) 

❖ Η Έκθεση Ιδεών/Παραγωγή Γραπτού Λόγου θεωρείται προειδοποιημένο διαγώνισμα και 

μπορεί να είναι διάρκειας περισσότερης από μια διδακτική περίοδο.  

❖ Την ίδια ημέρα που οι μαθητές εξετάζονται σε προειδοποιημένο διαγώνισμα, άλλοι 

καθηγητές μπορούν να εξετάσουν τους μαθητές σε οποιοδήποτε μάθημα της ημέρας είτε 

προφορικά είτε γραπτά με ολιγόλεπτη άσκηση (15΄ – 20΄). 

❖ Σε κάθε τετράμηνο, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά με ένα τουλάχιστον διαγώνισμα μιας 

περιόδου σε κάθε μάθημα. 
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❖ Για καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό, τα προειδοποιημένα διαγωνίσματα και οι 

εκθέσεις ιδεών/παραγωγή γραπτού λόγου δηλώνονται οπωσδήποτε από τους διδάσκοντες 

στο Βιβλίο Διαγωνισμάτων (ηλεκτρονικά) έγκαιρα.  

❖ Οι μαθητές έχουν υποχρέωση, την ημέρα του προειδοποιημένου διαγωνίσματος, να 

προετοιμάζονται και στα άλλα μαθήματα της ημέρας.  

❖ Οι καθηγητές αποφεύγουν να πραγματοποιούν πάνω από τρία προειδοποιημένα 

διαγωνίσματα την εβδομάδα στο ίδιο τμήμα.  

Μαθητής ο οποίος τελειώνει το διαγώνισμά του δεν εγκαταλείπει την αίθουσα, αλλά 

παραμένει σε αυτή, χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους που συνεχίζουν να γράφουν. 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Όταν μαθητής απουσιάζει από διαγώνισμα, πρέπει να έχει υπόψη του τα ακόλουθα:  

• Μπορεί να εξεταστεί από τον καθηγητή, γραπτά ή προφορικά, με την πρώτη ευκαιρία, κατά 

την κρίση του καθηγητή. 

• Σκόπιμη απουσία από προειδοποιημένο ή απροειδοποίητο διαγώνισμα δεν απαλλάσσει τον 

απόντα μαθητή από την υποχρέωση να υποστεί ανάλογη εξέταση. 

• Η απουσία από προειδοποιημένο διαγώνισμα χρειάζεται να δικαιολογηθεί με ιατρικό 

πιστοποιητικό, εκτός αν ο διδάσκων το μάθημα καθηγητής πεισθεί ότι η απουσία ήταν 

δικαιολογημένη. 

• Απουσία μαθητή, κατά την περίοδο ή τις περιόδους που προηγούνται προειδοποιημένου 

διαγωνίσματος, θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί 

ικανοποιητική από τον αρμόδιο Β.Δ.  

• Μαθητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα να λάβει μέρος σε διαγώνισμα ή βρίσκεται στο 

σχολείο και δεν προσέρχεται στην τάξη κατά την ώρα του διαγωνίσματος βαθμολογείται με 

μονάδα.  

ΔΟΛΙΕΥΣΗ 

Μαθητής που αποδεδειγμένα συλλαμβάνεται να αντιγράφει κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος 

(γραπτής εξέτασης) ή γενικά παρουσιάζει ή αποπειράται να παρουσιάσει ως δική του εργασία 

συμμαθητή του ή μέρος της ή συνεννοείται προφορικά ή αλλιώς κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 

διαπράττει σοβαρό παράπτωμα, για το οποίο συνεπάγονται τα ακόλουθα: 

• Άμεσος τερματισμός του διαγωνίσματος και άμεση παράδοση του γραπτού στον καθηγητή.  

• Ο καθηγητής ή ο επιτηρητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο 

του μαθητή. Όπου είναι δυνατό επισυνάπτονται τα σχετικά τεκμήρια. 

• Βαθμολόγηση με μονάδα του γραπτού ή της εξέτασης, κατά την οποία έχει εκδηλωθεί η 

δολίευση. 

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξης του παραπτώματος της δολίευσης είναι 

δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, να ληφθούν και άλλα Παιδαγωγικά 

Μέτρα. 

• Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, εκλαμβάνεται ως δολίευση. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

• Μετά τη διόρθωση του διαγωνίσματος ο καθηγητής έχει υποχρέωση, με βάση τους 

Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων, να επιστρέψει το διαγώνισμα στους μαθητές και να 

επεξηγήσει τις απαντήσεις στην τάξη.  

• Οι μαθητές οφείλουν να δείξουν το διαγώνισμα στους γονείς/κηδεμόνες τους, για ενημέρωση. 

• Οι γονείς/κηδεμόνες, με τη σειρά τους, πρέπει απαραίτητα να υπογράψουν πάνω στο γραπτό, 

ως απόδειξη ότι έχουν λάβει γνώση.  

• Όλα τα γραπτά επιστρέφονται υπογραμμένα στον καθηγητή, το αργότερο μέσα σε τρεις 

ημέρες από την ημέρα που έχουν παραδοθεί.  

• Απώλεια εξεταστικού δοκιμίου με υπαιτιότητα του μαθητή ή πλαστογράφηση υπογραφής 

γονέα/κηδεμόνα ή παραποίηση/αλλαγή στοιχείων πάνω στο γραπτό, συνιστούν σοβαρό 

παράπτωμα το οποίο συνεπάγεται λήψη παιδαγωγικών μέτρων.  

• Οι καθηγητές έχουν υποχρέωση να επιδεικνύουν τα διαγωνίσματα στους γονείς/κηδεμόνες, 

όταν τους ζητηθεί.  
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ 

 

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία χαρακτηρίζεται η επίδοση τετραμήνου των μαθητών 

γυμνασιακού κύκλου των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η οποία αναγράφεται στο 

δελτίο προόδου είναι: 

(i)     Αποτυχία:   1 - 9 

(ii)    Σχεδόν Καλά:   10 - 12 

(iii)   Καλά:   13 - 15 

(iv)   Πολύ Καλά:   16 - 18 

(v)    Άριστα:   19 – 20 

Με την ίδια κλίμακα βαθμολογούνται και οι γραπτές εξετάσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ/ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και στις τρεις τάξεις Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, 

Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικά (Α΄τάξη: Βιολογία, Β΄-Γ΄τάξεις: Φυσική, Χημεία, Βιολογία). 

Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής, δηλαδή η βάση, είναι «Σχεδόν Καλά» 10. 

Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς τον Ιούνιο, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος 

των βαθμών των δύο τετραμήνων. 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης: 

• Μαθητής του οποίου η ετήσια επίδοση είναι κάτω του δέκα (10) σε μαθήματα που δεν 

εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι 

υποχρεωμένος να παρακαθήσει σε εξετάσεις τον Ιούνιο και σε αυτά τα μαθήματα. 

• Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου, 

παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και ο βαθμός της 

εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός του έτους. 

• Μαθητής ο οποίος υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους 

παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Ιουνίου. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η 

προφορική γίνονται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από τον Διευθυντή του 

Σχολείου. 

• Μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην ανεξέταση του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος 

των βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι τουλάχιστον δέκα (10), με την 

προϋπόθεση ότι ο βαθμός στη γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον έξι (6). 

Μαθητής παραμένει στάσιμος στις ανεξετάσεις Ιουνίου, αν  

(α)  αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ή 

(β)  αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα ή 
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(γ)  αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του  δεύτερου δεκαπενθημέρου Ιουνίου ή  

(δ) υστερήσει σε μάθημα που μετέφερε από την προηγούμενη τάξη και απορριφθεί σε αυτό και  

στην ανεξέταση του Ιουνίου. 

Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της 

περίπτωσης του κάθε μαθητή ξεχωριστά και ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη απόφασή 

του, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή μέχρι και δύο (2) μονάδες στην περίπτωση (α) σε ένα 

μάθημα και στην περίπτωση (β) σε ένα ή δύο μαθήματα, ώστε ο μαθητής να αποφύγει τη 

στασιμότητα.  

• Μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α΄ στη Β΄ τάξη και από τη Β΄ στην Γ΄ τάξη, 

στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου, εφόσον δεν παραμένει στάσιμος.  

• Μαθητής της Γ΄ τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο, εφόσον συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 

08 (οκτώ) σε ένα ή δύο μαθήματα στις ανεξετάσεις του Ιουνίου, με την προϋπόθεση ότι δεν 

παραμένει στάσιμος. Νοείται ότι στη γραπτή ανεξέταση συγκεντρώνει τουλάχιστον έξι (6). 

• Μαθητής που επιθυμεί να βελτιώσει τον βαθμό έτους σε μαθήματα για τα οποία δεν 

προβλέπεται γραπτή εξέταση, δικαιούται να παρακαθήσει σε γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο στα 

μαθήματα αυτά. Προς τούτο, απαιτείται η γραπτή δήλωση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου 

μαθητή πριν από τη διακοπή των μαθημάτων. Ο βαθμός του γραπτού συνυπολογίζεται στην 

εξαγωγή του βαθμού της χρονιάς. 

• Οι βαθμοί Β΄τετραμήνου για όλα τα μη εξεταζόμενα στο τέλος του έτους μαθήματα 

ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διακοπή των 

μαθημάτων.  

• Οι βαθμοί του Β΄ τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανακοινώνονται γραπτώς στους 

μαθητές την τελευταία ημέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων της χρονιάς. 

• Για τους μαθητές που δικαιολογημένα κατά την κρίση του καθηγητικού συλλόγου δεν 

προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση τον Ιούνιο, το σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά 

εξέτασης αμέσως μετά την πρώτη σειρά εξέτασης. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται γραπτώς και 

διατηρούν την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων. 

• Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης οι μαθητές που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται 

στην κανονική γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και οι μαθητές που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους 

φοίτησης. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτώς χωρίς να διατηρούν τη βαθμολογία των 

τετραμήνων. 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ 

Μαθητής Γυμνασίου θεωρείται ότι αριστεύει, όταν ο μέσος όρος της 

αναλυτικής βαθμολογίας (βαθμοί τετραμήνων και βαθμοί γραπτών των 

εξεταζόμενων μαθημάτων) είναι τουλάχιστο 18 ½. 
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ 

Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή. Η επιβολή παιδαγωγικών μέτρων θεωρείται 

φυσική συνέπεια της πράξης του μαθητή και σε καμιά περίπτωση δεν είναι εκδήλωση απόρριψής 

του.  

Η επιβολή των μέτρων αποβλέπει στη συμμόρφωση, βελτίωση και ενίσχυση της προσωπικής 

υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του μαθητή, αλλά λειτουργεί και αποτρεπτικά για τους 

άλλους. Ταυτόχρονα, η επιβολή των μέτρων συμβάλλει και στη διασφάλιση, μέσα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και 

αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η διαγωγή τετραμήνου και η διαγωγή έτους των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε 

τετραμήνου και στο τέλος της σχολικής χρονιάς αντίστοιχα, με απόφαση του Καθηγητικού 

Συλλόγου, ως ‘Κοσμιοτάτη’, ‘Κοσμία’, ‘Καλή’, ‘Επίμεμπτη’, ‘Κακή’, χωρίς να δίνεται αριθμητική 

βαθμολογία. 

Μείωση διαγωγής 

Σε περίπτωση μείωσης της διαγωγής μαθητή  

• οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού Συλλόγου 

• αν η συμπεριφορά του μαθητή επηρεάζεται από διαπιστωμένα ψυχολογικά προβλήματα ή 

σοβαρά προβλήματα υγείας ή σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, ο Διευθυντής καλεί τον 

οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο, για να συζητήσει μαζί 

του τη συγκεκριμένη περίπτωση και ζητεί από αυτόν 

γραπτή έκθεση την οποία και θέτει ενώπιον του 

Καθηγητικού Συλλόγου, πριν από τη λήψη απόφασης 

• ο Καθηγητικός Σύλλογος δύναται να καλέσει τον 

εκπαιδευτικό ψυχολόγο και να συζητήσει μαζί του τη 

συγκεκριμένη περίπτωση και ο τελευταίος υποβάλλει γραπτή έκθεση, αν το κρίνει αναγκαίο 

• ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να εξετάσει και θέμα αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, σε 

περίπτωση μαθητή του οποίου η συμπεριφορά χαρακτηρίστηκε ως επίμεμπτη ή κακή. 

 

 

 

 

 

Κανένα κακό δε συμβαίνει στον 

άνθρωπο που έβαλε θεμέλιο της 

σοφίας τη σωφροσύνη και την 

εγκράτεια. 

Ξενοφών 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ 

Κανονισμός  22(2) 

Παιδαγωγικά μέτρα και αντίστοιχα όργανα επιβολής τους είναι: 

(1) Παιδαγωγικός διάλογος: Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής 

Α΄, Διευθυντής 

(2) Παρατήρηση: Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, 

Διευθυντής 

(3) Επίπληξη: Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής 

(4) Κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, για 

μικροπαραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει, με την οποία δεσμεύεται ότι δε θα επαναλάβει 

το παράπτωμα και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς˙ τη συμφωνία υπογράφει επίσης, αν 

κριθεί απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό, ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή: Διδάσκων 

καθηγητής 

(5) Η απομάκρυνση από την τάξη με τη συνοδεία του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου 

τμήματος και παραπομπή στη Διεύθυνση˙ ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια τεκμηριώνει γραπτώς 

τους λόγους απομάκρυνσης του παιδιού από την τάξη, υποβάλλοντας σχετική γραπτή 

αναφορά στη Διεύθυνση του σχολείου. Η περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού 

αναλαμβάνεται από τον οικείο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες του 

μαθητή 

(6) Αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για φθορά 

περιουσίας του σχολείου ή και άλλων: Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, 

Διευθυντής˙ αυτό το παιδαγωγικό μέτρο μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με άλλο 

παιδαγωγικό μέτρο 

(7) Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των 

ικανοτήτων/ δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας. Πραγματοποιείται 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων, υπό την επίβλεψη 

προσωπικού που ορίζεται κατά περίπτωση από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού μέτρου: 

Β.Δ., Β.Δ. Α΄, Διευθυντής, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Καθηγητικός Σύλλογος 

(8)  Αποβολή μέχρι δύο ημέρες: Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄  

(9)  Γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς/κηδεμόνες για αλλαγή 

Τμήματος: Παιδαγωγική Ομάδα 

(10)  Αλλαγή Τμήματος ( γίνεται μόνο μια φορά): 

Καθηγητικός Σύλλογος 

(11) Αποβολή 1-4 μέρες: Διευθυντής 

(12) Αποβολή 1-6 μέρες: Πειθαρχικό Συμβούλιο 

(13) Αποβολή 1-8 μέρες: Καθηγητικός Σύλλογος 

(14) Αποβολή για πάντα από το σχολείο στο οποίο φοιτά, για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, 

με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο: Καθηγητικός Σύλλογος 

Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα πέραν της μιας ημέρας, αφού 

ενημερωθούν αμέσως από τη Διεύθυνση οι γονείς/κηδεμόνες του, υποχρεούται να 

παραμένει στο σπίτι. Σε περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική αδυναμία των 

γονέων/κηδεμόνων να επιβλέπουν τον μαθητή, ο μαθητής παραμένει στο σχολείο υπό 

την επίβλεψη του εκάστοτε οριζόμενου εκπαιδευτικού, ο οποίος εμπλέκει τον μαθητή 

σε δημιουργική δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο. 

Η πειθαρχία και η τάξη σώζει, ενώ η 
απειθαρχία και η αταξία πολλούς ως 
τώρα έχει καταστρέψει. 

Ξενοφών 
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ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ / ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Κανονισμοί  20, 22 και 29 

Παραπτώματα / Συμπεριφορές 
Προτεινόμενα 

Παιδαγωγικά Μέτρα 

1)  Φοίτηση  

Εμφάνιση   

Γενική  

Συμπεριφορά 

(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη 1, 2, 3, 4, 7, 8 

(β)  Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς 

άδεια ή αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο 
1, 2, 3, 4, 7, 8 

(γ)  Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση 

χωρίς άδεια 
1, 2, 3, 4, 7, 8 

(δ)  Έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια 1, 2, 3, 4, 7, 8 

(ε) Ψευδείς δηλώσεις-παραποίηση και / ή καταστροφή 

σχολικών εγγράφων 
1, 2, 3, 4, 7, 8 

(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από 

τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση 
1, 2, 3, 4, 7, 8 

(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθήματος ή 

άλλων σχολικών εκδηλώσεων 
1, 2, 3, 4, 5 7, 8 

(η) Κινητά τηλέφωνα 

ή άλλα παρόμοια 

ηλεκτρονικά μέσα 

        

(i) Παρουσία κινητού 

τηλεφώνου, εκτός ώρας 

διαλείμματος (τάξη/ 

συγκέντρωση/εκδήλωση) 

1, 2, 3, 4, 7, 8 

(ii)  Ενεργοποίηση κινητού 

τηλεφώνου, εκτός ώρας 

διαλείμματος (τάξη/ 

συγκέντρωση/εκδήλωση) 

1, 2, 3, 4, 7, 8 

(iii) Χρήση κινητού 

τηλεφώνου κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, εκτός 

ώρας διαλείμματος (τάξη/ 

συγκέντρωση/εκδήλωση) 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 

(iv) Παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων με τη χρήση 

κινητού τηλεφώνου 

11, 12, 13, 14  

Νοείται ότι σε όλες τις πιο 

πάνω περιπτώσεις (η)(i-iv), ο 

εκπαιδευτικός αφαιρεί το 

κινητό τηλέφωνο από τον 

μαθητή, αφού αυτό 

απενεργοποιηθεί, παραδίνεται 

στη Γραμματεία του σχολείου 

και του επιστρέφεται με τη 

λήξη των μαθημάτων της 

ημέρας 

 

(θ) Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στον σχολικό 

χώρο, σε ώρα λειτουργίας του σχολείου πλην της 

προσέλευσης και αποχώρησης στο ή από το σχολείο 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 11  

(ι) Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή 

άλλη σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο χρόνο.  
4, 7, 8, 11, 12  

(κ) Αδικαιολόγητη, χωρίς άδεια, συναναστροφή με 

εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου 

1, 2, 3, 4, 7, 8 

 

(λ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια 

γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου, 

διαγωνίσματος και γραπτού σχολικού διαγωνισμού 

1, 2, 3, 4, 7, 8 
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Παραπτώματα / Συμπεριφορές 
Προτεινόμενα 

Παιδαγωγικά Μέτρα 

 
(μ) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων και άλλων 

εμπορικών δραστηριοτήτων 
7, 8, 11, 12 

2) Κάπνισμα και χρήση  

οινοπνευματωδών 

ποτών στον  

σχολικό χώρο ή σε  

σχολικές εκδηλώσεις 

(α) Κάπνισμα 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 

 
(β) Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών 

στον σχολικό χώρο, σε σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες 
συναφείς δραστηριότητες των σχολείων 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 

3) Αδικήματα κατά της 

περιουσίας που 

αφορούν σχολείο ή 

το προσωπικό 

σχολείου ή τους 

μαθητές ή σχολικό 

λεωφορείο, τα οποία 

έγιναν κατά τη 

διάρκεια εργάσιμου 

ή μη εργάσιμου 

χρόνου 

(α) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός του σχολικού 

χώρου 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 

(β) Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων 

συνθημάτων 
1, 2, 3, 4, 7, 8 

(γ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός σχολικού 

χώρο. 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 

(δ) Διάρρηξη/απόπειρα διάρρηξης  

(ε) Εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού  6, 7, 8, 11, 12  

4) Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στον σχολικό χώρο ή 

σε σχολικές εκδηλώσεις 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 

13. 

5) Αδικήματα 

(α) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική 

συμπεριφορά ή/και λεκτική, συμπεριλαμβανομένης 

της διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11   

 

(β) Σεξουαλική παρενόχληση 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 

(γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 

(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο 
1, 2, 3, 4, 5, 7 , 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 

(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως 12, 13, 14 

6) Παράνομη κατοχή – χρήση εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών 

φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός αν χρησιμοποιούνται 

αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή.  

1, 2, 3, 4 , 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

 

Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε από τα ως άνω παραπτώματα του 

πίνακα, αν κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο, ζητείται η άποψη του υπεύθυνου 

τμήματος ή και του Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής ή/και του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου.  

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκτέλεσης του ίδιου παραπτώματος από μαθητή, το αρμόδιο όργανο που 

διαχειρίζεται το σχετικό παιδαγωγικό μέτρο, αν κρίνει αναγκαίο, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο άμεσα 

επόμενο όργανο για λήψη απόφασης. 

Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα, ο Διευθυντής 

αποφασίζει, τηρουμένων των πιο πάνω αναλογιών, για το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί και θα τύχει 

διαχείρισης η κάθε περίπτωση. 

Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 

• Για τα παραπτώματα και τις συμπεριφορές που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα μπορούν 

να ληφθούν οποιαδήποτε από 

τα προτεινόμενα μέτρα, χωρίς 

κατ’ ανάγκη να ακολουθείται η 

σειρά με την οποία 

Από τη στιγμή που κάποιος έχει συναίσθηση του 
κακού που έκαμε, από τότε αρχίζει η διαδικασία της 
βελτίωσής του. 

 Πυθαγόρας  
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αναφέρονται και αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η συμπεριφορά του μαθητή στο σύνολό της.  

• Ο αναφερόμενος/καταγγελλόμενος μαθητής έχει το δικαίωμα να ακουστεί τόσο πριν από τη 

λήψη απόφασης αναφορικά με την ενοχή του ή μη, όσο και πριν του επιβληθεί η ποινή, με 

σκοπό τον μετριασμό της. Σε περίπτωση που το παράπτωμα επισύρει το μέτρο της αποβολής, ο 

καταγγελλόμενος μαθητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει όπως παρευρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης του παραπτώματος ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ή, αν η καταγγελία 

υποβλήθηκε από αυτόν, τότε ο μαθητής μπορεί να επιλέξει άλλον καθηγητή.  

• Πριν από τη λήψη του παιδαγωγικού μέτρου «αποβολή 1 – 8 ημέρες» και «αποβολή για πάντα 

από το σχολείο στο οποίο φοιτά, με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο», ο Καθηγητικός 

Σύλλογος καλεί τον μαθητή και τον γονέα/κηδεμόνα του για να ακούσει τη θέση, τις εξηγήσεις 

και τα επιχειρήματά τους. Επίσης, ο Καθηγητικός Σύλλογος ή και ο γονέας/κηδεμόνας μπορούν 

να ζητήσουν γραπτή έκθεση από τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ή 

και τον οικείο Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο.  

• Ο μαθητής στον οποίο επιβλήθηκε το παιδαγωγικό μέτρο μιας ή περισσότερων ημερών, αλλά 

παραμένει στο σχολείο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, έχει δικαίωμα να 

ζητήσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού αυτού 

μέτρου, τη μετατροπή του παιδαγωγικού μέτρου αυτού σε κοινωφελή σχολική ή και κοινωνική 

δραστηριότητα μετά από έγκριση του Διευθυντή ή του καθηγητικού συλλόγου αν το 

παιδαγωγικό αυτό μέτρο επιβλήθηκε από τον καθηγητικό σύλλογο και στις περιπτώσεις αυτές 

δεν σημειώνονται απουσίες.  

 

      



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 48 

Μην βγάζεις απόφαση καμία 

αν δεν ακούσεις τον λόγο και 

των δυο πλευρών. 

Πλάτων 

ΘΕΣΜΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ – ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σε κάθε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 

το Διευθυντή ή εκπρόσωπό του Βοηθό Διευθυντή Α΄ ή Βοηθό Διευθυντή που ορίζεται στην αρχή 

της χρονιάς, ως Πρόεδρο, έναν καθηγητή που εκλέγεται από τον καθηγητικό σύλλογο στην αρχή 

της χρονιάς, τον Υπεύθυνο του τμήματος του παραπεμπόμενου μαθητή, τον πρόεδρο του ΚΜΣ ή 

εκπρόσωπό του και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του τμήματος του μαθητή που παραπέμπεται. 

• Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει ως παρατηρητής ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

του σχολείου ή εκπρόσωπός του από το διοικητικό συμβούλιο, ο 

οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Συνδέσμου˙ ο παρατηρητής δεν 

λαμβάνει μέρος ούτε παρευρίσκεται στην ψηφοφορία. 

• Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται, από τον Διευθυντή, 

περιπτώσεις σοβαρής μορφής παραβατικότητας. 

• Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 

τα μισά μέλη του συν ένα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική 

ψηφοφορία αποφασίζεται, αν το ζητήσει η πλειοψηφία των 

παρόντων μελών.  

• Πριν την εκδίκαση της κάθε περίπτωσης, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ζητά να 

έχει γραπτή ενημέρωση από τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. 

Επίσης, μπορεί να ζητήσει, αν το απαιτήσει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή, να έχει γραπτή 

ενημέρωση από τον οικείο Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, εφόσον ο μαθητής παρακολουθείται ήδη 

από αυτόν. 

• Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρέχει στον μαθητή την ευκαιρία 

να εκθέσει τα γεγονότα και να αναπτύξει τα επιχειρήματά του, αφού ενημερώσει 

προηγουμένως τον μαθητή ή τον γονέα/κηδεμόνα του για την εναντίον του μαθητή 

καταγγελία. Ο γονέας/κηδεμόνας του καταγγελλόμενου μαθητή καλείται να εκφράσει την 

άποψή του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

• Το Πειθαρχικό Συμβούλιο τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών του και ενημερώνει τον 

Καθηγητικό Σύλλογο για τις αποφάσεις του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός 

περιόδου δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, εκτός αν η υπόθεση είναι πολύπλοκη, οπότε 

ολοκληρώνεται σε περίοδο που δεν ξεπερνά τις τριάντα εργάσιμες ημέρες και εν πάση 

περιπτώσει πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης απαρτίζεται από τον Διευθυντή, τους Βοηθούς Διευθυντές Α΄, τους 

Βοηθούς Διευθυντές και μέχρι τρεις εκπροσώπους του καθηγητικού συλλόγου και τρεις 

εκπροσώπους του Μαθητικού Συμβουλίου.  
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• Συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά τον μήνα υπό την προεδρία του Διευθυντή και οι αποφάσεις 

του καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. 

• Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και βοηθά τον Διευθυντή στο έργο του. 

• Επιλαμβάνεται έκτακτων γενικών και ειδικών προβλημάτων που αφορούν στην οργάνωση, 

διοίκηση και ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, φυσικός 

κηδεμόνας του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι 

κηδεμόνας, εφόσον οι γονείς του μαθητή κατοικούν στην πόλη ή κωμόπολη όπου βρίσκεται το 

σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, ορίζεται κηδεμόνας από τους γονείς με γραπτή δήλωσή τους στη 

Διεύθυνση του σχολείου κατά την εγγραφή του μαθητή. 

Υποχρεώσεις γονέων/κηδεμόνων 

Οι γονείς/κηδεμόνες 

• προσέρχονται μαζί με τους μαθητές, για να τους εγγράψουν και με την υπογραφή τους 

αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το σχολείο, που απορρέουν από την ιδιότητά τους 

• όταν κληθούν από τον Διευθυντή, προσέρχονται στο σχολείο για ζητήματα που αναφέρονται 

στους κηδεμονευομένους τους και οφείλουν να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με το 

σχολείο, για την παρακολούθηση του ήθους, της φοίτησης, της 

διαγωγής  και της επίδοσης των μαθητών. Μετέχουν στις 

συγκαλούμενες από τον Διευθυντή ειδικές συγκεντρώσεις 

γονέων/κηδεμόνων. Λαμβάνουν γνώση και μελετούν με 

προσοχή τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που στέλνει το 

σχολείο 

• κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών που βρίσκονται 

κάτω από την κηδεμονία τους, παρακολουθούν τους μαθητές με 

το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν 

την τακτική φοίτησή τους στο σχολείο, την επιμέλεια, τη 

συμπεριφορά και το ήθος τους. Οτιδήποτε προσέξουν σχετικό, το γνωστοποιούν στον 

Διευθυντή του σχολείου, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, με 

στόχο τη βελτίωση του μαθητή 

• μεριμνούν για την τήρηση των σχολικών κανονισμών και διατάξεων από τους μαθητές. Σε 

περίπτωση παρεκτροπής, επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του σχολείου για κοινά μέτρα 

διόρθωσης 

• ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν τη φοίτηση, την 

επίδοση και τη συμπεριφορά του παιδιού τους 

• οφείλουν να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκληση του σχολείου, στην εξέταση 

παραπτωμάτων του μαθητή που κηδεμονεύουν˙ συμμετέχουν στις κοινές παιδαγωγικές 

συναντήσεις γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικού προσωπικού που οργανώνονται από το 

σχολείο και θεωρούνται απαραίτητες, με σκοπό την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για το 

παιδαγωγικό έργο του σχολείου και για τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι 

ενημερωμένοι γονείς/κηδεμόνες συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος 

προς όφελος των μαθητών 

• ειδοποιούν τη Διεύθυνση του σχολείου για την αιτία τυχόν απουσίας των παιδιών που 

κηδεμονεύουν 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 50 

• φροντίζουν για την έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων των 

μαθητών προς το σχολείο, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις σχετικές αποφάσεις του 

αρμόδιου σώματος 

• για οποιοδήποτε αίτημά τους, απευθύνονται στο γραφείο της Διεύθυνσης.  

• οφείλουν να ενημερώνουν το συντομότερο και γραπτώς το σχολείο για τυχόν αλλαγή της 

διεύθυνσης διαμονής ή/και  των τηλεφώνων επικοινωνίας τους, καθώς και για τυχόν αλλαγή 

της κηδεμονίας του παιδιού. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο 

χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία μαζί τους, παρ’ ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην 

αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του σχολείου. Τα θέματα όμως της 

παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και γενικότερα το 

κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του 

Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων.  

 


