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Κανονιςμόσ χολικισ Ηωισ
Με τον όρο " ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΗΩΘΣ" εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων που αποτελοφν
προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ και ομαλι λειτουργία του ςχολείου. Θ εξαςφάλιςθ του κατάλλθλου
παιδαγωγικοφ κλίματοσ, εγγυάται τθ γόνιμθ ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ςτο
πλαίςιο τθσ ιςότθτασ, του αμοιβαίου ςεβαςμοφ και του εποικοδομθτικοφ διαλόγου. Το ςχολείο οφείλει να
προςφζρει γνϊςθ, να αναπτφςςει τθν κριτικι ικανότθτα, να εμπνζει αξίεσ. Θ ςχολικι κοινότθτα είναι μια
οργανωμζνθ ομάδα, μικρογραφία τθσ κοινωνίασ. Οι κανόνεσ για τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ
διαπαιδαγωγοφν τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ, ϊςτε να ενταχκοφν ομαλά ςτθν κοινωνία ωσ πολίτεσ. Θ
δθμοκρατικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ προχποκζτει κατανομι ρόλων και ευκυνϊν, όρια και
κανόνεσ.
Επειδι το ςχολείο αποτελεί μια δθμοκρατικά οργανωμζνθ κοινωνία, θ διαμόρφωςθ του κανονιςμοφ είναι
ςφμφωνθ με το υπάρχον νομικό πλαίςιο και ςτθρίηεται ςτθ ςυνεργαςία όλων των φορζων τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ. (εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων). Πιο ςυγκεκριμζνα, για τθ διαμόρφωςθ του κανονιςμοφ
αυτοφ ςυνεργάςτθκαν οι Διευκυντζσ, οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ και οι γονείσ του 10ου Γυμναςίου,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ “Βαςικζσ αρχζσ κανονιςμοφ λειτουργίασ των ςχολείων” του Υπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
Επειδι όμωσ θ λειτουργία του Σχολείου δεν βαςίηεται μόνο ςε γραπτοφσ κανόνεσ αλλά ςτθ ηωντανι
επικοινωνία των μελϊν τθσ μακθτικισ κοινότθτασ, είμαςτε πρόκυμοι (Διευκυντισ και Κακθγθτζσ) να δϊςουμε
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε κζματα που περιλαμβάνονται ι όχι ςτον παρόντα κανονιςμό και απαςχολοφν
τουσ μακθτζσ ι τουσ γονείσ τουσ.

Θ Διεφκυνςθ και οι Εκπαιδευτικοί:
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν, οι ςχζςεισ τουσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ εκπαιδευτικισ ιεραρχίασ κακορίηονται από τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία.
Τόςο θ Διεφκυνςθ όςο και οι εκπαιδευτικοί με τθ ςυμπεριφορά τουσ οφείλουν να καλλιεργοφν κλίμα
αμοιβαίασ κατανόθςθσ, ςυνεργαςίασ, εκτίμθςθσ, εμπιςτοςφνθσ και ενςυναίςκθςθσ, να
χρθςιμοποιοφν δικαιοςφνθ χωρίσ διακρίςεισ. Διαπαιδαγωγοφν με το παράδειγμα και τθν κακθμερινι
τουσ παρουςία αποτελϊντασ πρότυπο για τουσ μακθτζσ/ τισ μακιτριεσ και δεν αποδίδουν
απαξιωτικοφσ χαρακτθριςμοφσ για κανζνα μακθτι. Αυτό βζβαια ςθμαίνει παράλλθλα ςεβαςμό των
αρχϊν αυτϊν και εκ μζρουσ των μακθτϊν και διάκριςθ τθσ ελευκερίασ από τθν αςυδοςία.

Δεν χρθςιμοποιοφν κινθτά τθλζφωνα τθν ϊρα του μακιματοσ οφτε ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όπου
ςυνωςτίηονται μακθτζσ. Τζλοσ προςζρχονται νωρίσ ςτθν τάξθ, το αργότερο 5 λεπτά μετά το
διάλειμμα, δίνοντασ το καλό παράδειγμα ςτουσ μακθτζσ τουσ. Σο ςχολείο λειτουργεί ςυλλογικά και
οι όποιεσ αποφάςεισ ςτο φλλογο Διδαςκόντων λαμβάνονται με γνϊμονα τθν αρχι τθσ
πλειοψθφίασ, που είναι υψίςτθ δθμοκρατικι αρχι. Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτο ίδιο
τμιμα είναι απαραίτθτο να ςυηθτοφν και να ςυνεργάηονται για τθ διδαςκαλία τθσ κακοριςμζνθσ από
το Υπουργείο φλθσ και για τθν αντιμετϊπιςθ επιλιψιμων ςυμπεριφορϊν εκ μζρουσ των μακθτϊν.
Οι εκπαιδευτικοί φροντίηουν για τθν αςφάλεια των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ
ςτο ςχολείο και κατά τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων που γίνονται με ευκφνθ του ςχολείου.
Ιδιαίτερθ φροντίδα καταβάλλεται κατά τθν είςοδο και τθν αποχϊρθςθ των μακθτϊν και κατά τθ
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διάρκεια των διαλειμμάτων. Γι’ αυτό χρειάηεται να δίνεται μεγάλθ προςοχι ςτο κζμα τθσ
εφθμερίασ.
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να τθροφν εχεμφκεια ςε ό,τι αφορά τισ αποφάςεισ του ςυλλόγου των
διδαςκόντων, τισ ςυηθτιςεισ και εκτιμιςεισ ςχετικά με τθ ςχολικι επίδοςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθ
διαγωγι των μακθτϊν, τθ βακμολογία ςτισ εξετάςεισ και, γενικά, για όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν
το ςχολείο.
Ενκαρρφνουν τθν ενεργό και ιςότιμθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα και προςπακοφν να
αναδείξουν τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ αυτϊν.
Οφείλουν να ενθμερϊνονται και να τθροφν τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, να ςζβονται τθ διοικθτικι
ιεραρχία και να ςυνεργάηονται ςτενά με το Διευκυντι του ςχολείου, το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και
τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ.
Όροι φοίτθςθσ /προςζλευςθσ-αποχϊρθςθσ
• Το ςχολείο λειτουργεί 8.15ϋ - 14.00ϋ ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ
απουςιϊν ςτο διδακτικό ζτοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 114.
• Οι μακθτζσ /μακιτριεσ προςζρχονται ζγκαιρα ςτο χϊρο του ςχολείου (10ϋ πριν χτυπιςει το
κουδοφνι), παραμζνουν ςτο προαφλιο μζχρι το χτφπθμα του κουδουνιοφ, παρευρίςκονται ςτθν
πρωινι ςυγκζντρωςθ, ςυντάςςονται και παρακολουκοφν/ ςυμμετζχουν με θςυχία και τάξθ. Σε
περίπτωςθ κακοκαιρίασ ειςζρχονται ςτισ τάξεισ, όπου γίνεται θ πρωινι ςυγκζντρωςθ. Εφόςον
κακυςτεριςουν, πρζπει πρϊτα να περάςουν από τθ Διεφκυνςθ, προκειμζνου να πάρουν τθν
άδεια να ανζβουν ςτθν τάξθ τουσ εκκζτοντασ το λόγο που κακυςτζρθςαν. Εάν δεν γίνουν δεκτοί
ςτθν τάξθ παίρνουν απουςία, που δεν μπορεί να δικαιολογθκεί.
• Εάν μακθτισ/μακιτρια χρειαςτεί να αποχωριςει νωρίτερα από το χϊρο του Σχολείου για ςοβαρό
λόγο, αυτό είναι δυνατό μόνο αν ζχει ειδοποιθκεί από τθ Διεφκυνςθ ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του.
Αυτζσ οι απουςίεσ δεν είναι δυνατόν να δικαιολογθκοφν.
• Άδεια απουςίασ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ δίνεται μόνο από τθ Διεφκυνςθ.
• Όταν χτυπά το κουδοφνι για διάλειμμα όλοι αποχωροφν από τθν αίκουςα, κατεβαίνουν ςτθν αυλι
(ι όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι απαγορευτικζσ ςτο αίκριο, και ςτο ιςόγειο) και οι αίκουςεσ
κλειδϊνονται. Αυτά γίνονται για λόγουσ αςφαλείασ. Αν κάποιοσ ξζχαςε κάτι ςτθν αίκουςα ηθτάει το
κλειδί από τον εφθμερεφοντα κακθγθτι του 1ου ορόφου - ιςογείου.
• Μετά το διάλειμμα προςζρχονται ζγκαιρα. Σε περίπτωςθ που ο κακθγθτισ/θ κακθγιτρια
κακυςτεριςει περιςςότερο από 5ϋ είναι υπεφκυνοσ ο/θ πρόεδροσ τθσ τάξθσ να παρουςιαςτεί ςτθ
Διεφκυνςθ και να ενθμερϊςει. ε περίπτωςθ απουςίασ κακθγθτι οι μακθτζσ κα ενθμερϊνονται με
προφορικι ανακοίνωςθ και κα λαμβάνονται απουςίεσ κανονικά τθν ϊρα αυτι ωσ ϊρα
απαςχόλθςθσ.
•Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ ποτϊν και τροφίμων μζςα ςτισ αίκουςεσ-εργαςτιρια
•Θ κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ μακθτϊν/ μακθτριϊν ςε ενδιάμεςθ διδακτικι ϊρα δεν
επιτρζπεται. Ο μακθτισ/ θ μακιτρια μπορεί να γίνει δεκτόσ/ι ςτθν τάξθ κατά τθν κρίςθ του
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διδάςκοντα/ τθσ διδάςκουςασ ι με ςθμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ. Μόνο ς’ αυτι τθν περίπτωςθ δεν
παίρνει απουςία.
• Μετά το ςχόλαςμα ςτο ςχολείο ειδικά αν γίνει νωρίτερα οι μακθτζσ/ μακιτριεσ δεν επιτρζπεται
να παραμζνουν ςτο χϊρο του για λόγουσ αςφάλειασ.
• Εφόςον για κάποιο λόγο ζχει προγραμματιςτεί το ςχολείο να ςχολάςει νωρίτερα, οι μακθτζσ/
μακιτριεσ κα ειδοποιοφνται από τθν προθγοφμενθ μζρα με ανακοίνωςθ γραπτι ι προφορικι ι με
sms. Ωςτόςο, δυςτυχϊσ, υπάρχουν περιπτϊςεισ που ολόκλθρο το ςχολείο ι κάποιο τμιμα χρειάηεται
να ςχολάςει εκτάκτωσ (π.χ. απουςία κακθγθτι/κακθγιτριασ) νωρίτερα, χωρίσ να ζχουν
προειδοποιθκεί οι μακθτζσ/ μακιτριεσ. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, εφόςον κάποιοσ γονιόσ δεν
επικυμεί να φφγει το παιδί του νωρίτερα από το ςχολείο μόνο του, να το δθλϊνει άμεςα ςτθ
Διεφκυνςθ του χολείου.
• Οι κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο για κάκε παρεκκλίνουςα ςυμπεριφορά των παιδιϊν
τουσ και τθν επιβολι κυρϊςεων. Επίςθσ κα ενθμερϊνονται μζςω ςυςτιματοσ SMS για οποιαδιποτε
ολοιμερθ ι ωριαία αποβολι του παιδιοφ τουσ ι αναίτια απουςία (κοπάνα).
• Ζξοδοσ μακθτι/ μακιτριασ από το ςχολικό χϊρο χωρίσ άδεια αποτελεί ςοβαρό πεικαρχικό
παράπτωμα και τιμωρείται με μια (1) μζρα αποβολι. (2368/Γ2/9-1-07 εγκφκλιοσ ΥΠΕΠΘ)
• Ζξοδοσ από τθν τάξθ για ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ επιτρζπεται μόνο με δικαιολογθτικό ςθμείωμα
από τθ Διεφκυνςθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του διδάςκοντα / τθσ διδάςκουςασ (πριν τθν ζναρξθ του
μακιματοσ).
• Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο του ςχολείου οποιουδιποτε τρίτου χωρίσ τθν ζγκριςθ του
Διευκυντι ι του προσ τοφτο οριηόμενου προςϊπου(3187/εγκ. 29/1-11-96 Ειςαγγελίασ Αρείου
Πάγου).
•Όταν μακθτισ/τρια παίρνει ωριαία αποβολι οφείλει να κατεβαίνει ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ
διαφορετικά υφίςταται τισ από τον νόμο ςχολικζσ κυρϊςεισ. Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων
ωριαίων αποβολϊν ςυνεδριάηει το ςυμβοφλιο τμιματοσ για τισ περαιτζρω παιδαγωγικζσ ενζργειεσ.
υμπεριφορά - Εμφάνιςθ
• Θ μακθτικι εμφάνιςθ να χαρακτθρίηεται από κακαριότθτα, απλότθτα και ευπρζπεια όπωσ αρμόηει
ςε μακθτι.
• Ο μακθτισ/ θ μακιτρια ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ οφείλει να προςζρχεται με τθν
κατάλλθλθ ακλθτικι περιβολι, όπωσ αυτι υποδεικνφεται από τουσ κακθγθτζσ / τισ κακθγιτριεσ
Φυςικισ Αγωγισ. Είναι ςτθν κρίςθ του διδάςκοντα αν κα πάρει απουςία.
• Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/ μακθτριϊν είναι απαραίτθτο να είναι άψογθ τόςο απζναντι ςτουσ
κακθγθτζσ/κακθγιτριεσ, ςτουσ ςυμμακθτζσ/ςυμμακιτριεσ, ςτουσ υπόλοιπουσ/εσ εργαηόμενουσ/εσ
ςτο ςχολικό χϊρο όςο και ςτουσ/ςτισ περιοίκουσ και γενικότερα ςτον κοινωνικό περίγυρο κατά τισ
εξορμιςεισ εκτόσ ςχολείου (περιπάτουσ - εκδρομζσ, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ). Αυτό
ερμθνεφεται ωσ εξισ: να μθν εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι των μακθμάτων και των ςχολικϊν
εκδθλϊςεων, να υπακοφουν ςτισ οδθγίεσ των κακθγθτϊν, να είναι ευγενείσ και να χρθςιμοποιοφν
κόςμιο λεξιλόγιο, να μθν εκδθλϊνουν επικετικι ςυμπεριφορά ακόμα και ςτα πλαίςια παιχνιδιοφ.
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• Φαινόμενα

επικετικισ ςυμπεριφοράσ, bullying, χειροδικίεσ, λεκτικι και
ψυχολογικι βία, μπουγζλα κ.α ΔΕΝ γίνονται αποδεκτζσ και ΔΕΝ επιτρζπονται οπότε
τιμωροφνται, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, ανεξάρτθτα ποιοσ ξεκίνθςε τουσ καυγάδεσ
κακϊσ δεν λειτουργοφν κάμερεσ που να αποκαλφπτουν τον αίτιο. Θ τιμωρία ς’
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μπορεί να φτάςει ζωσ και ςτθν αλλαγι ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ.
•Να ςζβονται και να προςτατεφουν τθ ςχολικι περιουςία που αποτελεί περιουςία τουσ και τθν
ιδιοκτθςία των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. ε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε καταςτροφισ ο/θ υπαίτιοσ/α είναι υποχρεωμζνοσ/θ να υποςτεί τισ
ςυνζπειεσ των πράξεϊν του/τθσ πεικαρχικά αλλά και να αποκαταςτιςει τθ ηθμιά με προςωπικι ι
οικογενειακι δαπάνθ. Άλλωςτε να μθν ξεχνάμε ότι οποιαδιποτε ηθμιά γίνει τθν πλθρϊνουμε
εμείσ μζςω των φόρων-δθμοτικϊν τελϊν που πλθρϊνουμε ϊςτε να μπορεί το δθμόςιο να
ςυντθρεί τισ ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ.
• Οι μακθτζσ /μακιτριεσ οφείλουν να διατθροφν κακαροφσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (ειδικά τισ
τουαλζτεσ – κίνδυνοι μολφνςεων) και τισ αίκουςεσ: να χρθςιμοποιοφν τα καλάκια απορριμμάτων, να
μθν πετοφν ςκουπίδια, να μθν γράφουν ςε κρανία και επιφάνειεσ του ςχολικοφ χϊρου, να μθν
λερϊνουν τουσ τοίχουσ και γενικότερα να φροντίηουν τον περιβάλλοντα χϊρο διότι δεν διατίκενται
λόγω κρίςθσ τα απαραίτθτα χριματα για τθν αποκατάςταςθ τουσ.
• Οι μακθτζσ/μακιτριεσ επιφορτίηονται με τθν υποχρζωςθ να γνωςτοποιοφν ζγκαιρα ςτουσ γονείσ
τουσ τισ ανακοινϊςεισ του ςχολείου.
• Συςτινεται να μθ φζρνουν μαηί τουσ πολφτιμα αντικείμενα ι μεγάλα χρθματικά ποςά, γιατί ςε
περίπτωςθ απϊλειασ το ςχολείο δεν φζρει ευκφνθ αντικατάςταςθσ ι αναηιτθςισ τουσ. ε
περίπτωςθ που μακθτισ/ μακιτρια αφαιρζςει αντικείμενο που δεν του/ τθσ ανικει από το
ςχολικό χϊρο, κα καλείται ςε απολογία με ενδεχόμενθ ςυνζπεια τθν αλλαγι ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ.
• Κάκε μακθτισ/μακιτρια διατθρεί τθ κζςθ του μζςα ςτθν τάξθ, όπωσ αυτι ορίηεται από το πλάνο
τθσ τάξθσ ι από τον διδάςκοντα /τθν διδάςκουςα και δεν μετακινείται αυτοβοφλωσ διαφορετικά κα
τιμωρείται όπωσ προβλζπει θ νομοκεςία.
• Παραποίθςθ απουςιολογίου κακϊσ και άλλων εγγράφων υπογεγραμμζνων από γονείσ κεωρείται
ςοβαρότατο πεικαρχικό παράπτωμα και ελζγχεται. Ο απουςιολόγοσ είναι υπεφκυνοσ για το
απουςιολόγιο και το βιβλίο φλθσ.
• Οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ του
εφθμερεφοντα κακθγθτι. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μπάλασ για να μθν υπάρχουν τραυματιςμοί.
• Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου (εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ
(76017/29.7.2002). Όποιοσ καπνίηει υφίςταται τισ από τον νόμο ςχολικζσ κυρϊςεισ.

• Απαγορεφεται θ κατοχι και θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων, ςυςκευϊν λιψθσ ιχου και
εικόνασ ςτο ςχολείο. Στθν πρϊτθ παράβαςθ ειδοποίθςθ των κθδεμόνων οι οποίοι κα
παραλαμβάνουν το κινθτό του μακθτι/τριασ μια (1) θμζρα μετά. ε επόμενθ μια (1) θμζρα
αποβολι. Το ςχολείο δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ του κινθτοφ τθλεφϊνου.
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Χριςθ υπολογιςτϊν/ διαδικτφου/ εργαςτθρίων/ βιβλιοκικθσ
• Οι μακθτζσ/ μακιτριεσ να χειρίηονται τα υλικά μζςα που τουσ παρζχονται με ευπρεπι τρόπο και
να τα προφυλάςςουν από φκορζσ.
• Φκορά μθχανιματοσ ι υλικοφ εργαςτθρίου, που οφείλεται ςε μακθτι/ μακιτρια, εκτόσ από τον
αυςτθρό πεικαρχικό ζλεγχο που ςυνεπάγεται, αποκακίςταται με δαπάνθ του κθδεμόνα του.
• Θ διαδικαςία του δανειςμοφ βιβλίων γίνεται ςφμφωνα με τον κανονιςμό τθσ βιβλιοκικθσ. Να
διατθρείται το δανειςτικό υλικό ςε άριςτθ κατάςταςθ και να επιςτρζφεται εμπρόκεςμα.
• Να μθν κορυβοφν και να μθν ενοχλοφν όςο βρίςκονται ς
το χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ και να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ του/ τθσ υπευκφνου τθσ
βιβλιοκικθσ.
Κακικοντα 5 και 15 μελϊν ςυμβουλίων τάξθσ
Το Πενταμελζσ Συμβοφλιο ζχει υπό τθν εποπτεία του υπεφκυνου κακθγθτι/ τθσ υπεφκυνθσ
κακθγιτριασ του τμιματοσ τθν ευκφνθ για τθν καλι κατάςταςθ τθσ αίκουςασ, τον προγραμματιςμό
και τθν πραγματοποίθςθ των ωριαίων ςυνελεφςεων του τμιματοσ κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ του
υπεφκυνου κακθγθτι τθσ υπεφκυνθσ κακθγιτριασ για τα αναφυόμενα προβλιματα. Τα πενταμελι
ςυμβοφλια τμθμάτων και το 15μελζσ μποροφν και πρζπει να παρεμβαίνουν ενεργά ςε περιπτϊςεισ
που ςυμμακθτζσ προκαλοφν προβλιματα ςτισ τάξεισ. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και ςε
περιπτϊςεισ προβλθμάτων τθσ τάξθσ με κακθγθτι ι κακθγθτζσ, ςφμφωνα πάντα με τθν διαδικαςία
του κανονιςμοφ των μακθτικϊν κοινοτιτων.
Δ. Γονείσ - Κθδεμόνεσ
Όπου αναφζρεται ο όροσ «κθδεμόνασ του μακθτι» αποςαφθνίηεται ότι ωσ κθδεμόνασ νοείται ο
πατζρασ ι θ μθτζρα ι οποιοδιποτε από αυτοφσ φυςικό πρόςωπο, προκειμζνου μόνο περί μακθτϊν
που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.
Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα κζμα το οποίο ςχετίηεται με ζνα ςυγκεκριμζνο μακθτι και
πρόκειται να απαςχολιςει το ςχολείο, ενθμερϊνεται ςχετικά ο Γονζασ - Κθδεμόνασ, ο οποίοσ με τθ
ςειρά του κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο.
Για τθ ςυμμετοχι του μακθτι ςε οριςμζνεσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ είναι απαραίτθτο να υπάρχει
ζγκριςθ του κθδεμόνα, όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Επίςθσ το ςχολείο μπορεί να
ηθτιςει τθ γνϊμθ ι τθν ζγκριςθ του Γονζα - Κθδεμόνα για κάποιεσ άλλεσ εκδθλϊςεισ, για τισ οποίεσ
δεν υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ. Αυτι θ ςυνεργαςία εμπεριζχει ςθμαντικι ευκφνθ και πρζπει να
γίνεται με προςοχι.
Ο Γονζασ - Κθδεμόνασ δικαιοφται να ζχει πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για το μακθτι, αλλά
οφείλει και ο ίδιοσ να ενθμερϊνει το ςχολείο για κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ
ι τθ ςυμπεριφορά του μακθτι ςτο ςχολείο (κζματα υγείασ των μακθτϊν ι κζματα οικογενειακισ
και κοινωνικισ κατάςταςθσ τουσ, κ.λ.π) ι όταν πρόκειται να απουςιάςει ο μακθτισ από το
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ςχολείο. Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί κα μπορζςουν να προςαρμόςουν ανάλογα τθ ςυμπεριφορά τουσ και
να αντιμετωπίςουν με ευαιςκθςία και εχεμφκεια τα ιδιαίτερα προβλιματα.
Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των Γονζων και
Κθδεμόνων των μακθτϊν. Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων πρζπει να ςυνεργάηεται αρμονικά με
τον Διευκυντι και το Σφλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία
του ςχολείου, ςτθ διοργάνωςθ των ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων, δραςτθριοτιτων
και προγραμμάτων κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια ενόσ καλοφ, ςυνεργατικοφ κλίματοσ μεταξφ όλων
των παραγόντων τθσ ςχολικισ ηωισ. Ο Σφλλογοσ Γονζων – Κθδεμόνων, εφόςον το κρίνει απαραίτθτο,
ζχει τθ δυνατότθτα να ςυναντάται με τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου, όποτε επικυμεί.

Θ ευκφνθ για τθ μθ ζγκαιρθ προςζλευςθ και τθν αςφάλεια των μακθτϊν, που δεν προςζρχονται
και ωσ εκ τοφτου δε γίνονται δεκτοί εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, ανικει ςτουσ κθδεμόνεσ και ςε
καμιά περίπτωςθ δεν μετατοπίηεται ςτθ Δ/νςθ και ςτο φλλογο Διδαςκόντων.
Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ του μακθτι ευκφνεται εξ ολοκλιρου ο κθδεμόνασ
του. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι οφείλει να προςζρχεται ςτο ςχολείο για τθν τακτικι ενθμζρωςι
του ςχετικά με τθν επίδοςθ, επιμζλεια, φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του μακθτι ςφμφωνα με το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ που ανακοινϊνεται από το ςχολείο ςτθν αρχι του
διδακτικοφ ζτουσ και κοινοποιείται γραπτϊσ ςτουσ κθδεμόνεσ μζςω των μακθτϊν. Σφμφωνα με το
πρόγραμμα, κάκε διδάςκων ζχει τθν υποχρζωςθ να δζχεται τουσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν τθν ϊρα
που ζχει οριςκεί, για ενθμζρωςθ ςε όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ανωτζρω. Για κζματα
τρζχοντα, όπωσ π.χ. θ δικαιολόγθςθ των απουςιϊν, οι κθδεμόνεσ μποροφν να επιςκζπτονται το
ςχολείο κακθμερινά (προτιμότερθ ϊρα 10:40π.μ).
Οι γονείσ για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ πρζπει να απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και
είναι ευνόθτο ότι θ είςοδόσ τουσ ςτο Σχολείο επιτρζπεται οποτεδιποτε.
Ατομικό Δελτίο Τγείασ
Οι γονείσ-κθδεμόνεσ των μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ οφείλουν να κατακζςουν, πριν από τθν ζναρξθ των
μακθμάτων, Ατομικό Δελτίο Υγείασ του μακθτι, το οποίο ζχει ιςχφ 3ετίασ, και να ενθμερϊςουν τθν Διεφκυνςθ
του ςχολείου για τυχόν ειδικά προβλιματα υγείασ των παιδιϊν τουσ. .
Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν και οι γονείσ των μακθτϊν τθσ Β’ και Γ’ τάξθσ που θ ιςχφσ του Δελτίου τουσ ζλθξε.

Απαλλαγι από τθν παρακολοφκθςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ (ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ)
Προβλζπεται μόνο για λόγουσ υγείασ ι κάποιασ μόνιμθσ ι παροδικισ πάκθςθσ ι ειδικισ μειονεξίασ.
Για τθν απαλλαγι απαιτοφνται: Αίτθςθ του κθδεμόνα, Ιατρικι βεβαίωςθ κρατικοφ νοςοκομείου ι
αςφαλιςτικοφ φορζα.
Τα δικαιολογθτικά κατατίκενται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων ι τθν
εμφάνιςθ τθσ πάκθςθσ ι τθν επάνοδο του μακθτι ςτο Σχολείο.

10Ο Γυμνάςιο Θρακλείου

Για τθν απαλλαγι αποφαςίηει τριμελισ επιτροπι.
ΕΚΔΘΛΩΕΙ – ΕΚΔΡΟΜΕ – ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ
Θ τιρθςθ των κανόνων τθσ ευπρζπειασ και τθσ καλισ ςυμπεριφοράσ ςτουσ χϊρουσ επίςκεψθσ
(αρχαιολογικοί χϊροι, μουςεία, κζατρα, κινθματογράφοι) και διαμονισ (ξενοδοχεία) είναι
υποχρζωςθ των μακθτϊν. Δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι εκπροςωποφν τον εαυτό τουσ αλλά και το
ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
Δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ του ονόματοσ του Σχολείου για τθ διοργάνωςθ εξωςχολικϊν
εκδθλϊςεων από μακθτζσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων.
Οι μακθτζσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε εκδρομζσ, ι περιβαλλοντικζσ, εκπαιδευτικζσ, ακλθτικζσ και
άλλεσ εξορμιςεισ εκτόσ του Σχολείου, πρζπει να τθροφν κατά γράμμα τουσ κανονιςμοφσ των
εκδρομϊν και τισ εντολζσ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. Πικανι παραπτωματικι ςυμπεριφορά κατά τθ
διάρκειά τουσ μπορεί να ςυνεπάγεται τθ διακοπι τθσ ςυμμετοχισ για το μακθτι ι για ολόκλθρο το
τμιμα, αλλά και ςοβαρότερθ τιμωρία. Μετά το πζρασ των μονοιμερων και πολυιμερων εκδρομϊν θ
παραλαβι και μετακίνθςθ των μακθτϊν από το χϊρο άφιξισ τουσ γίνεται με ευκφνθ των γονζων και
κθδεμόνων τουσ.
Είναι απολφτωσ απαραίτθτο να τθροφνται με ακρίβεια οι οδθγίεσ ςχετικά με τα πάςθσ φφςεωσ
ωράρια (ϊρα αναχϊρθςθσ – επανόδου, διάρκεια ελεφκερου χρόνου, ωραρίου φπνου κλπ).
Ηθμιζσ ι ρφπανςθ πάςθσ φφςεωσ ςε λεωφορεία – ξενοδοχείο ι άλλουσ χϊρουσ κα αποκακίςτανται
οικονομικά από τουσ ίδιουσ τουσ υπαίτιουσ, οι οποίοι και κα τιμωροφνται αυςτθρά .
Πρόςβαςθ ςτα γραφεία διδαςκόντων/Διεφκυνςθσ
Οι μακθτζσ/ μακιτριεσ δεν ειςζρχονται αναίτια ςτα γραφεία των κακθγθτϊν/ κακθγθτριϊν και τθσ
Διεφκυνςθσ χωρίσ να ηθτιςουν άδεια ειςόδου. Για κζματα που αφοροφν το ςφνολο του τμιματοσ
αναλαμβάνει να τα επικοινωνιςει επιςκεπτόμενοσ/θ τα γραφεία ο/θ πρόεδροσ του τμιματοσ.
Κατά τθν παραμονι τουσ ςτα γραφεία, οι μακθτζσ/ μακιτριεσ, δεν κορυβοφν οφτε ενοχλοφν τουσ
διδάςκοντεσ/ τισ διδάςκουςεσ .
Κυλικείο
Θ προμικεια προϊόντων από το κυλικείο επιτρζπεται μόνο κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων.
Παρουςία μακθτι/μακιτριασ ςτο κυλικείο ςε ϊρα μακιματοσ ελζγχεται πεικαρχικά.
Επίλογοσ
Θ τιρθςθ του Κανονιςμοφ βοθκά τθ ςχολικι κοινότθτα να λειτουργιςει αποτελεςματικά. Όποιεσ
παρεκκλίςεισ επιφζρουν κυρϊςεισ όπωσ επίπλθξθ, αναγραφι ςτο ποινολόγιο, ωριαία αποβολι,
αποκλειςμό από εκδθλϊςεισ (όπωσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και εκδρομζσ), θμεριςια ι πολυιμερθ
αποβολι ι αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ.
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Θ ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ τθσ Σχολικισ ηωισ είναι υποχρεωτικι. Με τθν εγγραφι του ςτο
ςχολείο τόςο ο μακθτισ/ θ μακιτρια όςο και ο/θ κθδεμόνασ του/ τθσ αποδζχονται τθν τιρθςθ του
ςχολικοφ κανονιςμοφ.

