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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Το ςχολείο ωσ μια μικρι κοινωνία οφείλει να τθρεί οριςμζνουσ κανόνεσ που 

απορρζουν από τθν νομοκεςία, τισ αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ του 

ςχολείου και διζπουν τθν ςχολικι ηωι.   

Τα παιδιά οφείλουν να ςζβονται το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για 

μάκθςθ και τθν υποχρζωςθ των εκπαιδευτικϊν να διδάξουν. Επομζνωσ, 

αποφεφγουν ενζργειεσ που εμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι του μακιματοσ και 

των ςχολικϊν εκδθλϊςεων. 

Χρθςιμοποιοφν κόςμια γλϊςςα, ςζβονται τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τα 

προςωπικά τουσ αντικείμενα, τθν περιουςία του ςχολείου και επιλφουν 

οποιαδιποτε διαφορά με τον διάλογο. Η χειροδικία, θ αυτοδικία, θ άςκθςθ 

ψυχολογικισ βίασ είναι δείγμα χαμθλοφ πολιτιςμοφ και δεν βοθκά τθν ομαλι 

λειτουργία του ςχολείου.   

Η διαφφλαξθ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου και θ αιςκθτικι 

τουσ αναβάκμιςθ δθμιουργεί ευχάριςτο κλίμα, φανερϊνει υψθλό επίπεδο 

πολιτιςμοφ και προωκεί ςυνκικεσ μεγιςτοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Η τιρθςθ των κανόνων λειτουργίασ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν 

αποφυγι ςυγκροφςεων και αρνθτικοφ κλίματοσ. Υπενκυμίηονται  οι κανόνεσ που 

πρζπει να ακολουκεί ο κάκε μακθτισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

1. Οι μακθτζσ οφείλουν να προςζρχονται εγκαίρωσ και να παρευρίςκονται ςτθν 

πρωινι ςυγκζντρωςθ του ςχολείου (ώρα 8:15 πμ.). 

2. Μετά τθν πρωινι προςζλευςθ δεν επιτρζπεται θ ζξοδοσ από το ςχολείο οφτε θ 

αποχϊρθςθ από αυτό χωρίσ τθν άδεια του Διευκυντι. 

3. Συνιςτάται ςτουσ μακθτζσ να μθν φζρουν μαηί τουσ χριματα, περιςςότερα από 

αυτά που τουσ είναι απαραίτθτα. Διαφορετικά, θ απϊλειά τουσ βαρφνει τουσ ίδιουσ 

και τουσ γονείσ. 

4. Δεν επιτρζπεται ςτουσ μαθητζσ να ζχουν ςτην κατοχή τουσ εκτόσ από κινητά 

τηλζφωνα και οποιαδήποτε άλλη ςυςκευή ή και παιχνίδι που διαθζτει ςφςτημα 

επεξεργαςίασ δεδομζνων εικόνασ και ήχου (π.χ. ρολόι ή ςτυλό με κρυφή κάμερα) 

εντόσ του ςχολικοφ χώρου. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ που ο μακθτισ ζχει ςτθν 

κατοχι του κινθτό τθλζφωνο υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του 

εντόσ του ςχολικοφ χϊρου να το ζχει εκτόσ λειτουργίασ, και μζςα ςτθν τςάντα του. 

Κάκε παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω τιμωρείται. 

5. Οι μακθτζσ οφείλουν να διατθροφν κακαροφσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου, να τθροφν 

με επιμζλεια τουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ. Οποιαδιποτε φκορά τιμωρείται και 

τα ζξοδα αποκατάςταςθσ βαρφνουν το γονζα ι κθδεμόνα. 

6. Δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα ςτουσ χώρουσ του ςχολείου. 

7. Σφμφωνα με τα ςχετικά Π.Δ. «περί χαρακτθριςμοφ φοίτθςθσ των μακθτϊν» θ 

φοίτθςθ των μακθτϊν είναι απαράβατο κακικον τουσ, αλλά και ευκφνθ 

αποκλειςτικι των κθδεμόνων τουσ. 



Γι’ αυτό ςασ παρακζτουμε τισ βαςικζσ διατάξεισ που ιςχφουν: 

Α) Επαρκήσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ και επομζνωσ ο μακθτισ παίρνει μζροσ ςτισ 

εξετάςεισ του Ιουνίου όταν το ςφνολο των απουςιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει 

τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114).  

Ανεπαρκήσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι όταν το ςφνολο των απουςιών του 

μαθητή υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114). 

Οι μακθτζσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ, είναι υποχρεωμζνοι 

να επαναλάβουν τη φοίτηςη ςτην ίδια τάξη. 

Β) Πωσ ενημερώνεται ο κηδεμόνασ 

1) Ο κθδεμόνασ ευκφνεται για τθν τακτικι φοίτθςθ του μακθτι και πρζπει να 

προςζρχεται ςτο ςχολείο για να ενθμερϊνεται υπεφθυνα για τθ φοίτθςι του. 

2) Ο κθδεμόνασ ενθμερϊνεται για τισ απουςίεσ του μακθτι είτε με e-mail 

(θλεκτρονικό ταχυδρομείο) είτε με sms (τθλεφωνικό μινυμα) είτε επιςτολι από 

τον υπεφκυνο κακθγθτι, όπωσ και τθλεφωνικι επικοινωνία. Για το λόγο αυτό ο 

κθδεμόνασ οφείλει να δϊςει ςτο ςχολείο τα τθλζφωνα (οικίασ και κινθτό), τθ 

διεφκυνςθ κατοικίασ του, όπωσ και το e-mail του.   

Σε κάκε περίπτωςθ παρακαλοφνται οι κθδεμόνεσ να επικοινωνοφν με τθ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου ςτο τθλζφωνο 2105902859. 

Πρζπει να τονιςτεί ότι το ςχολείο αποδίδει μεγάλθ ςθμαςία-ςτθν αίςκθςθ 

ευκφνθσ των παιδιϊν αλλά και ςτθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ.  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  


