
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που 
βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην 
αποδοχή της διαφορετικότητας. Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι 
η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της 
συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά 
 

ΠΡΟΣΕΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ      
1. Η προσέλευση στο σχολείο  πρέπει να είναι έγκαιρη. Οι μαθητές/τριες  πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί 

στην αυλή το αργότερο μέχρι τις  8:10 και οπωσδήποτε  πριν χτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη ώρα.  
2. Στις 8:15 κτυπά το κουδούνι για την  πρωινή συγκέντρωση  και η παρουσία των μαθητών σ’ αυτήν είναι 

υποχρεωτική. Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη προσέλευση δημιουργεί προβλήματα στη σωστή 
ενημέρωση των μαθητών και δυσχεραίνει στη συνέχεια τη διδασκαλία. 

3. Η είσοδος στην τάξη μετά από καθυστερημένη προσέλευση κατά την 1η ώρα επιτρέπεται μόνο με 
γραπτή άδεια εισόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα 
που θα εξηγεί το λόγο της καθυστέρησης και θα βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. 

4. Μετά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος οι μαθητές δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο. 
Οι πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειστές μετά την έναρξη και έως τη λήξη του ωρολογίου 
προγράμματος.  

5. Η προσκόμιση βιβλίων, τετραδίων, υλικών τεχνικών μαθημάτων, φορμών γυμναστικής, και ότι άλλο 
ορίζει ο διδάσκων καθηγητής κρίνονται  απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. 

6. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έξοδος μαθητή/τριας, από την αίθουσα διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο 
για σοβαρούς λόγους μετά από σχετική άδεια του διδάσκοντα εκπαιδευτικού. Για την επιστροφή του/της 
στην αίθουσα πρέπει να φέρει έγγραφη άδεια εισόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

7. 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, έχοντας φροντίσει να 
πάρουν μαζί τους τα απαραίτητα για το διάλειμμα αντικείμενα. 

8. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, χωρίς επίβλεψη εκπαιδευτικού.  
9. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση  τροφίμων  και ποτών, στην αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 
10. Το αθλητικό υλικό του Σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε με την άδεια και την 

επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Οι μαθητές ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπάλες για να 
παίζουν στα διαλείμματα 

11. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές/τριες περιμένουν οδηγίες από τη διεύθυνση του 
σχολείου. 

12. Μαθητής/τρια που θέλει να απουσιάσει σε ενδιάμεση ώρα, ή να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη 
λήξη του ωρολογίου προγράμματος θα πρέπει να ζητήσει γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του 
σχολείου, αφού προηγηθεί  επικοινωνία του σχολείου με τον κηδεμόνα. 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Α. ΜΑΘΗΤΕΣ 
1. Οι μαθητές/τριες σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους των μελών της σχολικής κοινότητας και 

αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων 
2. Δεν καθυστερούν κατά την πρωινή τους προσέλευση στο σχολείο, καθώς και κατά την είσοδό τους στην 

τάξη, μετά τα διαλείμματα. 
3. Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν και να προσπαθούν, να 

έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. 
4. Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών/τριων,  θα λύνονται με τη διαμεσολάβηση των 

Συμβούλων Σχολικής Ζωής, του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια -αν αυτό κρίνει ο 
καθηγητής ή ο/η μαθητής/τρια, εφ’ όσον δεν επιλυθούν- από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

5. Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι προσβολές και 
γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά κοινωνικά μη αποδεκτή. 

6. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική 
παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη 
της Διεύθυνσης του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων 
απομακρύνσεων και πάντως   μετά από 3 απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή 5 
συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 



7. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται προσέρχονται τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 
απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του 
σχολείου. 

8. Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές/τριες στις αίθουσες διδασκαλίας. Όσο ο 
καιρός το επιτρέπει οι μαθητές θα βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, οι μαθητές 
μπορούν να παραμένουν στο διάδρομο του ισογείου του σχολείου, προσέχοντας να μην προκληθούν 
ζημιές ή τραυματισμοί. 

9. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων συμμορφώνονται στις υποδείξεις των εφημερευόντων 
εκπαιδευτικών και απευθύνονται σε αυτούς αν αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. 

10. Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου 
ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας. 

11. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά, 
και να μην προξενούνται φθορές. Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα 
εποπτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές. 

12. Οι ζημιές-καταστροφές που γίνονται επί της σχολικής περιουσίας αποκαθίστανται από εκείνους που 
ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για την πρόκληση τους ή από τη μαθητική κοινότητα. 

13. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν συστήματα 
επεξεργασίας ήχου και εικόνας απαγορεύεται ρητά στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα  με σχετική 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας(Φ25/103373/Δ1/22-06-2018) 

14. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (καθηγητές και μαθητές) σε κάθε χώρο του σχολείου. 
15. Ο χώρος των περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών,  θεωρείται σχολικός γι’ αυτό και η 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων πρέπει να είναι όπως και μέσα στο σχολείο. 
16. Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση πρέπει να χαρακτηρίζει τους/τις μαθητές/τριες. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα λαμβάνονται τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα. 
 
Β.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να 

εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των 
στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους 
διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό 
πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Στις 
περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη. 
3. Κάθε εκπαιδευτικός  θα πρέπει να ακούει με προσοχή, να βοηθάει και να ενθαρρύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες που του αναφέρουν κάποιο πρόβλημα και να προωθεί την επίλυσή του. 
4. Διατηρούν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι οποίες διέπονται από ευγένεια και σεβασμό, 

ώστε να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά. 
5. Απομακρύνουν τους μαθητές, από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
6. Εφόσον είναι δυνατόν, από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται 

από την απουσία άλλων εκπαιδευτικών και απασχολούν/επιτηρούν  τους μαθητές και τις μαθήτριες με 
τον πλέον πρόσφορο τρόπο, για την ασφάλεια των μαθητών.. 

7. Για την καλύτερη ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών/τριων, καταρτίζεται πρόγραμμα 
από τους διδάσκοντες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, το οποίο κοινοποιείται στους 
γονείς των μαθητών. 

 
 Εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί 

1. Επιτηρούν και προστατεύουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
2. Προστατεύουν τους μαθητές από εξωσχολικούς  
3. Βοηθούν στη σύνταξη των μαθητών κατά την πρωινή συγκέντρωση, σε συνεργασία με τον 

καθηγητή της Φυσικής Αγωγής και τους λοιπούς καθηγητές που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα 
4. Φροντίζουν για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών κατά την είσοδο τους στην αίθουσα μετά το 

χτύπημα του κουδουνιού.  
 
Υπεύθυνος τμήματος 
1. Παρακολουθεί τη φοίτηση των μαθητών, καταχωρίζει τις απουσίες τους στο πληροφοριακό σύστημα 

myschool και επικοινωνεί-ενημερώνει τον κηδεμόνα μαθητή.  
2. Σε περίπτωση απουσίας τριών συνεχόμενων ημερών ή πραγματοποίησης 30 συνολικά απουσιών 

επικοινωνεί άμεσα και ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες (ηλεκτρονικό μήνυμα ή SMS ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις με επιστολή), πληροφορείται το λόγο των απουσιών και ενημερώνει τη Διεύθυνση του 
σχολείου. 



3. Σε περίπτωση μεταβολής του συνολικού αριθμού απουσιών ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή 
μέσα στις 5 πρώτες μέρες του μήνα με ηλεκτρονικό μήνυμα ή SMS ή επιστολή. 

4. Όταν πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης και της 
τελευταίας, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και γίνονται ενέργειες 
παιδαγωγικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητες  

5. Υποστηρίζει συστηματικά τους μαθητές και δημιουργεί θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα. Εντοπίζει 
έγκαιρα τα όποια προβλήματα (οικογενειακά, οικονομικά, συναισθηματικά) των μαθητών ώστε να 
αντιμετωπίζονται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται από το σχολείο. 

 
Γ. ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

1. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της 
επίδοσης των παιδιών τους. 

2. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα  το Σχολείο, για τυχόν απουσία του παιδιού 
τους καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση 

3. Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων  από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί 
τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών. 

4. Οι γονείς οφείλουν και οι ίδιοι να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν 
την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. 

5. Η καλή συνεργασία των γονέων /κηδεμόνων των μαθητών με τους διδάσκοντες του σχολείου είναι 
βασικός παράγοντας του θετικού και υποστηρικτικού κλίματος που χρειάζονται οι μαθητές και 
επενδύουμε σ’ αυτό. 

6. Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), sms και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη χρήση 
του κλασσικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να συμπληρώσουν τα 
στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο και οπωσδήποτε αν δεν έχουν email να 
δημιουργήσουν. 

 
Δ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική. Γι’ αυτό οι 
γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον Σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή 
τους σ’ αυτόν. 
 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
1. Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο Γυμνάσιο  είναι 114 και 

δεν υπάρχει  η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 
2. Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως Επαρκής, όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει 

τις 114 
3. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις απουσιών, οι οποίες καταχωρούνται, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομισθεί τα απαραίτητα προβλεπόμενα εκ του νόμου 
δικαιολογητικά.  

4. Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως Ανεπαρκής, όταν οι απουσίες του υπερβαίνουν τις 114. 
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. 
 
Στην παρούσα συγκυρία δεσμευόμαστε ότι υιοθετούμε όλα τα μέτρα για την υγειονομική ασφάλεια 
της εκπαιδευτικής κοινότητας λόγω COVID 19 και της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  

 
 

 

Αποκλίσεις των μαθητών από τους ανωτέρω κανόνες, θα θεωρούνται σχολικά 
παραπτώματα και θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 
 

 

Το σχολείο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του μόνο εάν η Διεύθυνση του 
σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι γονείς / κηδεμόνες συνεργάζονται με 

βάση την εμπιστοσύνη. 
 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός, συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε 
συνεργασία με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων. 

 


