
                                     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2022-23 

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο από τις 8.00π.μ  και το αργότερο μέχρι τις  8.15 π.μ. Η 

είσοδος του σχολείου θα κλείνει στις  8.20. Δεν επιτρέπεται η είσοδος  των μαθητών στην 

τάξη εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από επικοινωνία του κηδεμόνα με τη 

Διεύθυνση του σχολείου. Η καταγραφή των απόντων  γίνεται στην αρχή της διδακτικής ώρας 

από τον διδάσκοντα ο οποίος παραλαμβάνει την 1η ώρα το απουσιολόγιο και το παραδίδει 

στον απουσιολόγο.  

 Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο χωρίς προηγούμενο 

σχετικό αίτημα που θα υποβάλει ο ίδιος ο κηδεμόνας τηλεφωνικά  και σχετική  άδεια εξόδου 

από την διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση ασθένειας, ενημερώνεται άμεσα ο 

κηδεμόνας και διευθετείται η αναχώρηση του παιδιού. 

Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που 

διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα και για το λόγο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους 

μαθητές και εξέρχεται μετά το τέλος της διδακτικής ώρας  με το χτύπημα του κουδουνιού  ο 

καθηγητής κλειδώνει την τάξη και τους απομακρύνει από τον όροφο βοηθώντας  τον 

εφημερεύοντα  να ελέγχει το χώρο. 

 Οι αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν κλειδωμένες. Οι 

μαθητές οφείλουν να αποχωρούν από τις τάξεις τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι του 

διαλείμματος και κατόπιν υποδείξεως του/της διδάσκοντος/διδάσκουσας, έχοντας 

φροντίσει να πάρουν μαζί τους τα απαραίτητα για το διάλειμμα αντικείμενα 

Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου καθώς και η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων  και όλων των συσκευών ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης στο χώρο του 

σχολείου εκτός αν ο διδάσκων ζητάει από τους μαθητές να χρησιμοποιείται ως παιδαγωγικό 

μέσο. 

Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής μαθητή από τον διδάσκοντα και απομάκρυνσης του  από 

την τάξη  ο απουσιολόγος φέρνει το μαθητή στο γραφείο της Δ/νσης  και στο διάλειμμα ο 

διδάσκων γράφει την ποινή στο ποινολόγιο και αιτιολογεί επαρκώς. 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού στις αίθουσες 

διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 Οι μαθητές/τριες  οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τους  

καθηγητές  αλλά και τους συμμαθητές τους και αντίστροφα. 

 Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών/τριών λύνονται με τη 

διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, αν αυτό  δεν είναι 

εφικτό, από τη Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με το Σύμβουλο σχολικής ζωής. 

 Οι μαθητές θα πρέπει να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο αλλά και να σέβονται  τη  

σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και τη λοιπή  υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, 

ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της  περιουσίας του σχολείου πρακτικά 

αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες  του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το 



μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της  δημόσιας περιουσίας. Σε περίπτωση φθοράς της 

σχολικής περιουσίας ή απώλειας χρηματικών ποσών, το ζήτημα αντιμετωπίζεται κατά 

περίπτωση. 

 Το σχολείο στηρίζει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες των μαθητών και μαθητριών για 

το βάψιμο των αιθουσών του και την περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου σε συνεργασία 

με τους γονείς τους. Με τη συμβολή του Σχολικού Συμβουλίου θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν περισσότερες δυνατότητες βελτίωσης του σχολικού χώρου. 

Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν την καθαριότητα και την υγιεινή τους 

Οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και δεν 

απομακρύνονται από αυτό .Στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο κηδεμόνας και 

υπάρχουν κυρώσεις για το μαθητή κατά περίπτωση. 

Σε περίπτωση ασθένειας του μαθητή εκτός σχολείου ενημερώνεται η Διεύθυνση του 

σχολείου και ο μαθητής παραμένει  σε απομόνωση  κατ’οικον   μέχρι την έκδοση 

αποτελέσματος και το σχολείο λειτουργεί κανονικά. 

Το σχολείο είναι χώρος μάθησης αλλά και ανάπτυξης προσωπικότητας και δεξιοτήτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται και μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διδακτικών επισκέψεων αλλά και 

ενημερώσεων από ειδικούς επιστήμονες. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


