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Κανονισμοό ς Λειτουργιόας του Σχολειόου 

Αγαπητοί, γονείς και κηδεμόνες  

Αγαπητοί μαθητές, μαθήτριες 

Το σχολείο ως μικρόκοσμος της κοινωνίας, αλληλεπιδρά με αυτή αντανακλώντας τα προβλήματα αλλά και τις 
προόδους της.  Οραματιζόμαστε το σχολείο μας ως χώρο αρμονικής συνύπαρξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ένα 
περιβάλλον συνεργασίας, διαλόγου, ανάπτυξης γνωστικών και δημιουργικών δεξιοτήτων, κοινωνικών σχέσεων και 
δημοκρατικών δράσεων. 

Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να σας κάνουμε κοινωνούς των βασικών κανόνων λειτουργίας της σχολικής μας 
κοινότητας, που όλα τα μέλη της έχουν ευθύνη να σέβονται με τις πράξεις τους και τη συμπεριφορά τους. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Το ωράριο του σχολείου είναι 8:15 με 14:10, η προσέλευση των μαθητών οφείλει να είναι έγκαιρη τόσο στην πρωινή 

συγκέντρωση όσο και στην τάξη.  Κατά τις ώρες λειτουργίας του, η πόρτα παραμένει κλειστή και μόνο με άδεια επιτρέπεται 
η είσοδος ή η έξοδος μαθητών.  Επίσης, η αποχώρηση πριν τη λήξη επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς, τεκμηριωμένους 
λόγους και μόνο με άδεια.  Οι απουσίες αυτές προσμετρώνται. 

• Δεν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσιες.  Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής αν οι απουσίες δεν ξεπερνούν τις 114.  
Εγκύκλιος καθορίζει την μη προσμέτρηση απουσιών για συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

• Η έγκαιρη προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών για εγγραφή, αλλαγή στοιχείων ή των βεβαιώσεων που σχετίζονται με 
τις ανάγκες των μαθητών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.  Ως γονέας ή 
κηδεμόνας έχετε την ευθύνη για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης και την πρόοδο τους.  Επίσης, έγγραφα όπως 
βεβαιώσεις φοίτησης, παραδίδονται σε τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης χορήγησής τους.  

• Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών έχουν καταστροφικές επιδράσεις στη σωματική και πνευματική 
υγεία.  Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται ρητά (Ν 4419/2016).  Τα κινητά τηλέφωνα και όλες οι συσκευές καταγραφής ήχου 
και εικόνας απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στο σχολείο.  Σε περίπτωση ανάγκης, είναι διαθέσιμο το τηλέφωνο του 
σχολείου 210 9 6 2 4 8 7 4. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
• Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι να προσέρχονται στην τάξη έγκαιρα και να έχουν όλα τα υλικά γαι την διδακτική πράξη 

όπως βιβλία, τετράδια, στυλό και αθλητική ένδυση για την γυμναστική.  Στο μάθημα συμμετέχει ενεργά όλη η τάξη, 
σέβεται ο ένας τον άλλο, και συνεισφέρει στο ήρεμο κλίμα, με συζήτηση και διάλογο.  Η τάξη συνεργάζεται και επιλύει 
προβληματικές καταστάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες, όπως οι γενικές συνελεύσεις και η συνέλευση τμήματος. 

• Η καθαριότητα του χώρου που εργαζόμαστε σχετίζεται με την υγεία, τη διάθεση και την αποδοτικότητά μας.  Γι αυτό δεν 
τρώμε ή πίνουμε ροφήματα εντός της τάξης μας.  Σεβόμαστε το σχολείο μας και το διατηρούμε καθαρό και χρηστικό.  
Οποιαδήποτε σκόπιμη φθορά στους σχολικούς χώρους προσβάλει όλη την κοινότητα και είναι κατακριτέα.  Φροντίζουμε 
την αισθητική των χώρων και συνεργαζόμαστε για καλλιτεχνικές δράσεις.  Φροντίζουμε την ατομική μας υγιεινή και την 
εμφάνισή μας να είναι ευπρεπής ώστε να ταιριάζει με τη ζωή της σχολικής κοινότητας. 

• Κάθε άσκηση λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν έχει θέση στη σχολική 
κοινότητα.  Οι μαθητές συζητούν συμβουλευτικά κάτι που τους προβληματίζει με τον υπεύθυνο τμήματος, τον σχολικό 
ψυχολόγο ή άλλον καθηγητή τους ατομικά, ή ομαδικά στη τάξη.   

• Η παρουσία του καθένα μας στις δραστηριότητες του σχολείου, στις γιορτές και εκδηλώσεις ή στις εκπαιδευτικές 
επισκέψεις δείχνει τον σεβασμό μας στην προσπάθεια μελών του σχολείου μας.  Οι διδακτικές επισκέψεις είναι μέρος της 
μαθησιακής διαδικασίας. Γιαυτό είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή σε αυτές απαιτεί έγγραφη αιτιολόγηση από τον 
κηδεμόνα. 

 
Έλαβα γνώση   Ημερομηνία    Ο /Η κηδεμόνας 
 
Αναλυτικά όλες οι διατάξεις, σχετική νομοθεσία, ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 
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