
ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΝΑΛΑΚΗΟΤ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

1. OΡΑΜΑ -ΑΠΟΣΟΛΖ -ΦΗΛΟΟΦΗΑ 

Τν ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΝΑΛΑΚΗΟΤ αθνινπζώληαο αξρέο θαη αμίεο, έρεη σο ζηόρν 

ηελ πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε θάζε παηδηνύ μερσξηζηά κε ηξόπν 

βησκαηηθό, ζε έλα παηδνθεληξηθό πεξηβάιινλ. Δπηδηώθεη λα εκπλεύζεη ηελ αγάπε γηα 

κάζεζε, ηελ απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα. Ζ αηνκηθή 

ηδηνζπγθξαζία θαη ηδηνζπζηαζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ν εξεπλεηηθόο 

ηξόπνο απνηεινύλ έλλνηεο ζπλπθαζκέλεο κε ηε θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ.  

Βαζηθέο αμίεο ζηηο νπνίεο είκαζηε πξνζεισκέλνη: 

  Δπηζπκία γηα κάζεζε  

  Καιιηέξγεηα πξνζσπηθόηεηαο 

  Απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ 

  Σεβαζκόο θαη ππεπζπλόηεηα  

Γηα ηνλ ζθνπό απηό: 

  Καιιηεξγνύκε ηελ επηζπκία γηα κάζεζε ζηνρεύνληαο ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνύ ζε έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ ελζαξξπληηθό θαη αζθαιέο, όπνπ θάζε παηδί 

αηζζάλεηαη αζθάιεηα ,είλαη ππεξήθαλν γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ, ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά 

ζηε κάζεζή ηνπ θαη θαηαθηά ηε γλώζε. 

  Δλζαξξύλνπκε θάζε παηδί λα θηάζεη ζην ύςηζην ζεκείν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 

αλαγλσξίδνληάο ηνπ, ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ εαπηνύ ηνπ. 

  Αλαγλσξίδνπκε κε ζεβαζκό, ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

πνηθίιεο εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε κηαο θνηλόηεηαο , ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

 Πξνάγνπκε ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ ελζπλαίζζεζε ιεηηνπξγώληαο 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν. 

 

2. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Ο «Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο», από ηνύδε Δ.Κ.Λ., απνηειεί ηε 

βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Ζ απνδνρή ηνπ 

εθ κέξνπο όισλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηηθή ζπιινγηθή δσή κε ζηόρν ηελ 

απνζηνιή ηνπ Σρνιείνπ. Δίλαη ζύκθσλνο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο  



 

θαη νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. θαη ησλ θαηηόλησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζώο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ζεζκηθώλ θνξέσλ. Παξάιιεια όκσο, αλαδεηθλύεη ην 

πιαίζην ησλ αξρώλ θαη ησλ αμηώλ πνπ πξεζβεύεη ην Σρνιείν καο. Με ηνλ ηξόπν 

απηόλ δεκηνπξγνύκε έλα "πεηζαξρεκέλν" αιιά ηαπηόρξνλα ειεύζεξν πεξηβάιινλ, 

όπνπ νηθνδνκείηαη ν απηνζεβαζκόο θαη ε απηνεθηίκεζε. Τν πεξηβάιινλ απηό νδεγεί 

ζηνλ ζεβαζκό θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ θαη επηηπγράλεηαη ν απηνέιεγρνο θαη ε 

απηνγλσζία, απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ σξίκαλζε κηαο 

πξνζσπηθόηεηαο. Ο Δ.Κ.Λ. έρεη αλνηρηό ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαη 

λα αλαζεσξείηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. 

3. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΣΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 
 
Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αξρίδεη ζηηο 11 Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Μαΐνπ 

ηνπ επόκελνπ έηνπο. Καηά ηελ πξώηε εκέξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηειείηαη 

αγηαζκόο θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ελ γέλεη ηνπ Σρνιείνπ. Από 

ηελ επόκελε εκέξα εθαξκόδεηαη ην πξνβιεπόκελν δηδαθηηθό σξάξην θαη ην 

εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα.  

 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

  

1.   Οη ώξεο δηδαζθαιίαο είλαη 32 ώξεο ηελ εβδνκάδα (2  7σξα  θαη  3  6σξα). 

2. Σν δηδαθηηθό έηνο ρσξίδεηαη ζε δύν ηεηξάκελα 

 Α΄ ηεηξάκελν:  11 Σεπηεκβξίνπ έσο 20 Ηαλνπαξίνπ. 

 Β΄ ηεηξάκελν:  21 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Μαΐνπ.  

 

   

Μεηά ην ηέινο ησλ ηεηξακήλσλ, ρνξεγνύληαη νη έιεγρνη Πξνόδνπ ησλ 

καζεηώλ ζηνπο θεδεκόλεο θαη ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνύ έηνπο απνζηέιινληαη νη 

Τίηινη Σπνπδώλ ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Λύθεηα.  

Παξαηίζεληαη νη δηαθνπέο, νη αξγίεο θαη νη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο, όπσο 

νξίδνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Τα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δελ 

ιεηηνπξγνύλ: 
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Σα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο 

Σελ 28ε Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή) 

Σελ 17ε Ννεκβξίνπ 

Από 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ) 

Σελ 30ή Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ. 

Σελ Καζαξή Γεπηέξα 

Σελ 25 Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή) 

Από ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο 

Πάζρα) 

Σελ 1ε Μαΐνπ 

Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 

Από 01 Ηνπιίνπ κέρξη 31 Απγνύζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) 

Σελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνύρνπ ηεο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία γηα ην 

ζρνιείν καο είλαη ε ενξηή ηνπ Αγίνπ Γνλάηνπ, πνιηνύρνπ ηεο «Η.Μ. 

Παξακπζίαο, Φηιηαηώλ, Γεξνκεξίνπ θαη Πάξγεο». Δνξηάδεηαη δε απηή, σο 

ζηαζεξή ενξηή ηελ 30ή Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο. 

. ηηο εζληθέο ενξηέο ην ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειώζεηο ηηο νπνίεο 

δηνξγαλώλεη ν Γήκνο, κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. 

 

Τα καζήκαηα ελδέρεηαη λα δηαθνπνύλ ή λα ιεηηνπξγήζνπλ  επηπιένλ εκέξεο γηα 

εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο ή άιισλ αξκόδησλ επ’ 

απηώλ θξαηηθώλ θνξέσλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη απξόβιεπησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλόησλ. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

Οη καζεηέο ηνπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΑΝΑΛΑΚΗΟΤ δηδάζθνληαη θαζεκεξηλά ηα 

καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, όπσο απηά νξίδνληαη από ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο. 

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

Με ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο αλαθνηλώλεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο ε αθξηβήο ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. Οη καζεηέο νθείινπλ λα 

ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ην σξάξην ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξνζέιεπζε 

ησλ καζεηώλ ζην Σρνιείν γίλεηαη κε ηα ιεσθνξεία ή κε ηαμί ιίγε ώξα πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Οη γνλείο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο ζηνλ  



 

ρώξν ηνπ Σρνιείνπ, νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηελ ώξα πξνζέιεπζεο θαη 

αλαρώξεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηελ θαιύηεξε αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Σρνιείνπ. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ωξνινγίνπ 

Πξνγξάκκαηνο, άξρεηαη κε ηελ θξνύζε ηνπ θώδσλνο, ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε 

(αλαθνηλώζεηο, νδεγίεο, πξνζεπρή ) θαη ηελ, ελ ζπλερεία, είζνδν ησλ καζεηώλ ζηηο 

νηθείεο αίζνπζεο ,εθηόο αλ νδεγίεο αξκνδίσλ θνξέσλ ή θαηξηθά θαηλόκελα δελ 

επηηξέπνπλ ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ,όινπ ηνπ ζρνιείνπ(καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ) 

 Με ηε ιήμε ηεο θάζε δηδαθηηθήο ώξαο, ν εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη γηα ηελ 

νκαιή απνρώξεζε ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη θαηεπζύλνληαη ζην πξνθαζνξηζκέλν 

ρώξν πξναπιηζκνύ. 

Οη καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνύλ θαη δηδάζθνληαη όια ηα εγθύθιηα καζήκαηα, 

ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα όινπο, δελ επηιέγνπλ πνηα καζήκαηα ζα 

παξαθνινπζήζνπλ, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ, κε απζηεξέο πξνϋπνζέζεηο, ιόγνη 

απαιιαγήο από απηά. Σε πεξίπησζε απαιιαγήο από κάζεκα, ν καζεηήο/ηξηα 

παξαθνινπζεί άιιν κάζεκα ηεο απηήο ηάμεσο ή απαζρνιείηαη κε πιηθό θηινκάζεηαο 

κε ηελ επζύλε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, ή εθεκεξεύνληα εθπαηδεπηηθνύ. 

Σην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο νη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη 

ππνρξεσηηθά κε ρξήζε αζιεηηθήο ελδπκαζίαο(θόξκα-ππνδήκαηα).Σην κάζεκα ησλ 

Δθαζηηθώλ νη καζεηέο θέξνπλ ππνρξεσηηθά θύιια(Μπιόθ δσγξαθηθήο) θαζώο θαη ην 

αλαγθαίν πιηθό γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 

Οη καζεηέο/ηξηεο θέξνπλ ζην ζρνιείν ππνρξεσηηθά θαη κόλνλ απηά ηα νηθεία 

βηβιία ηνπ Ζκεξήζίνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο, όπσο θαη ηα ζπλνδεπηηθά 

(ηεηξάδηα,κνιύβη,ζηπιό θ.ι.π.)  

Πξνζέιεπζε 

Τα καζήκαηα αξρίδνπλ θαζεκεξηλά ζηηο 08:10. Ζ πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν 

πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, δειαδή πξηλ από ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ. Ζ πξσηλή 

παξάηαμε, ε πξνζεπρή, νη αλαθνηλώζεηο θ.ι.π. απνηεινύλ κέξνο ηνπ ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Ακέζσο κεηά νη καζεηέο/ηξηεο πεγαίλνπλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

Οη απνπζηνιόγνη ζεκεηώλνπλ ζην απνπζηνιόγην ηνπο απόληεο θαη ην παξαδίδνπλ 

ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο. 

 



 

Αξγνπνξίεο 

Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ ην σξάξην ηνπ θαζεκεξηλνύ ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη θάζε άιινπ είδνπο ζρνιηθώλ εθδειώζεσλ. Σε θάζε 

πεξίπησζε αξγνπνξίαο ή απνπζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνπο θεδεκόλεο ηνπο. Δηδηθόηεξα, νη πξσηλέο 

θαζπζηεξήζεηο πξνθαινύλ ζνβαξό πξόβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ην 

ιόγν απηό ε ζπρλή επαλάιεςή ηνπο απνηειεί παξάπησκα θαη ειέγρεηαη. 

Μαζεηήο/καζήηξηα ,πνπ πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα ζην ζρνιείν, κεηά ηελ 

ελαξθηήξηα ζπγθέληξσζε, εκθαλίδεηαη ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

παξακέλεη, εθηόο αηζνύζεο δηδαζθαιίαο, γηα ηελ πξώηε ώξα ηνπ Ωξνινγίνπ 

Πξνγξάκκαηνο, έρνληαο ρξεσζεί απνπζία, εθηόο αλ ε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε 

νθείιεηαη ζε αίηηα επεμήγεηα( π.ρ. θαζπζηέξεζε κεηαθνξηθνύ κέζνπ). 

 Οη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ελεκεξώλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από 

ηνπο/ηηο ππεύζπλνπο/εο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ηκεκάησλ γηα ηηο επαλαιακβαλόκελεο ή 

ζπζηεκαηηθέο αξγνπνξίεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Ζ έμνδνο, θαηά ηελ ώξα δηεμαγσγήο 

καζεκάησλ, από ηελ ηάμε, επηηξέπεηαη κόλν γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν ή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο γηα ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε άδεηα από ηνλ 

δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθό ή ηελ Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ. 

 

Απνρώξεζε 

Ζ κεζεκβξηλή  απνρώξεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ην ζρνιείν γίλεηαη 

ακέζσο κεηά ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ γηα ηε ιήμε ηεο έθηεο  ή ηεο έβδνκεο 

δηδαθηηθήο ώξαο  ή αλάινγα κε ην πξόγξακκα ηεο θάζε ηάμεο. Δλδηακέζσο, ππάξρεη 

δπλαηόηεηα απνρώξεζεο καζεηή/ηξηαο από ην ζρνιείν κόλν εθόζνλ πξνζθνκίζεη 

ζρεηηθό ζεκείσκα ππνγεγξακκέλν από ηνλ θεδεκόλα, όπνπ ζα αηηηνινγείηαη 

επαξθώο ε πξόσξε απνρώξεζε ή εάλ ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα (πγείαο ή 

παξόκνην ζέκα). Παξάιιεια, ζηελ πεξίπησζε απηή ελεκεξώλνληαη νη θεδεκόλεο 

από ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν/ε καζεηήο/ηξηα θεύγεη από ην ζρνιείν, αθνύ 

ελεκεξώζεη ηνλ/ηελ απνπζηνιόγν ηεο ηάμεο θαη ηνλ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθό ηεο 

δηδαθηέαο ώξαο. Σε θακία άιιε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο καζεηή/ηξηαο 

από ην ζρνιηθό ρώξν ρσξίο άδεηα από ηε Γηεύζπλζε. 



Καηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη εθαξκνγήο ηνπ Ωξνινγίνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο εκέξαο, όινη/όιεο νη καζεηέο/ηξηεο παξακέλνπλ εληόο ηνπ 

Σρνιείνπ θαη είλαη αδηθαηνιόγεηε νπνηαδήπνηε απνκάθξπλζε, ζηηγκηαία ή νιηγόιεπηε, 

από απηό. 

 
6. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 
Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ γίλεηαη είηε κε ηα ιεσθνξεία, είηε κε ηαμί όηαλ 

επηβάιιεηαη, είηε από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Ζ αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηώλ πξνο θαη από ην ζρνιείν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απνηειεί 

ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ.  

 
 

Μεηαθνξά κε ζρνιηθά ιεσθνξεία 
Ζ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θξνληίδεη ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Δ. Πξέβεδαο. Τα δξνκνιόγηα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο 

κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ νξηζηηθνπνηνύληαη θαη αλαθνηλώλνληαη ζηελ αξρή ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο θαη ηζρύνπλ κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθό έηνο. Τν Σρνιείν 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ ή ησλ ζηάζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ δξνκνινγίσλ νη γνλείο ησλ καζεηώλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζύλε λα 

θξνληίδνπλ ώζηε ηα παηδηά ηνπο λα βξίζθνληαη έγθαηξα ζην ιεσθνξείν – ηνπιάρηζηνλ 

πέληε ιεπηά λσξίηεξα ζηελ θαζνξηζκέλε ζηάζε θαη ώξα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπλέπεηα 

ζε θαζεκεξηλή βάζε απνηειεί δείγκα ζεβαζκνύ θαη δηεπθνιύλεη ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ ν καζεηήο/ηξηα απνπζηάδεη από ην ζρνιείν, θξνληίδεη 

ν ίδηνο λα ηνπ παξαδίδνληαη ηα καζήκαηά ηνπ από ζπκκαζεηή/ηξηά ηνπ.   

 

Αζθάιεηα θαη ζπκπεξηθνξά καζεηώλ ζην ιεσθνξείν 

Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ιεσθνξείν νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνπο 

θαλόλεο ρξήζεο ηνπ, γηα ηνπο νπνίνπο ελεκεξώλνληαη ηόζν θαηά ηελ έλαξμε όζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη λα επηδεηθλύνπλ απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. 

Σπκπεξηθνξέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε επγέλεηαο θαη ζεβαζκνύ ειέγρνληαη από ηε δηεύζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ. Σπγθεθξηκέλα: 



Μέζα ζην ιεσθνξείν νη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα αιιάδνπλ κόλνη ηνπο 

ζέζεηο θαη πξέπεη λα θάζνληαη εθεί, όπνπ θάζηζαλ αξρηθά, θνξώληαο πάληα ηε δώλε 

αζθαιείαο. 

Γηα ιόγνπο αζθαιείαο δελ επηηξέπεηαη κέζα ζην ιεσθνξείν ην θαγεηό, ηα 

αλαςπθηηθά, ην λεξό, νη ηζίριεο θαζώο επίζεο δελ επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ 

ζηπιό, κνιύβηα, παηρλίδηα θαη αηρκεξά αληηθείκελα εθηόο ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηζάληαο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζην ιεσθνξείν απνηειεί πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

δσήο θαη νη ίδηνη έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ απνθπγή εληάζεσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δξνκνινγίνπ. 

7. ΥΡΖΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
 

Ζ Σρνιηθή Βηβιηνζήθε  ιεηηνπξγεί σο πξνέθηαζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ππόινηπν ζρνιηθό νξγαληζκό, κε απνζηνιή ηελ  

 

εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

Σθνπόο είλαη λα έξζεη ην παηδί θνληά ζηε ινγνηερλία, αιιά θαη λα ην βνεζήζεη ζηελ 

ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα εηδηθά θαη εγθπθινπαηδηθά, δεκηνπξγώληαο κηα 

«θνπιηνύξα» θηιαλαγλσζίαο. 

Ζ Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί σο ζεκείν πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία πνπ 

αλαδεηεί ν καζεηήο θαη ζαλ εξγαζηήξην άζθεζεο ζηελ θξηηηθή ζθέςε πνπ απαηηεί ε 

ζύγρξνλε θνηλσλία. Καζώο ε εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ επηβάιιεη ηελ 

απξόζθνπηε θαη ειεύζεξε αλαδήηεζε ηεο γλώζεο από ηνλ καζεηή, ε Βηβιηνζήθε 

απνηειεί κέζν θαη αθξνγσληαίν ιίζν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οξίδεηαη ππεύζπλνο 

εθπαηδεπηηθόο ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο 

 

Καλόλεο Υξήζεο Βηβιηνζήθεο 
Οη καζεηέο/ηξηεο 

Zεηνύλ ηε βνήζεηα ηνπ ππεύζπλνπ, αλ ςάρλνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν θαη δελ ηνλ 

βξίζθνπλ.  

Αθνινπζνύλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζηνλ δαλεηζκό. Ο θαζέλαο δαλείδεηαη κόλν γηα 

ηνλ εαπηό ηνπ θαη νθείιεη λα επηζηξέςεη ην βηβιίν εληόο 14εκεξώλ. 

Τν πιεξνθνξηαθό πιηθό ηεο ζπιινγήο (ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θ.α.) δελ 

πξνβιέπεηαη λα δαλείδεηαη, παξά επηηξέπεηαη ε επηηόπηα ρξήζε.  

Δίλαη ππεύζπλνη γηα ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ή πνπ έρνπλ δαλεηζηεί. 

Υπνγξακκίζεηο ή ζεκεηώζεηο ζηα βηβιία δελ επηηξέπνληαη. 



Αληηθαζηζηνύλ βηβιίν, ην νπνίν ράζεθε ή θαηαζηξάθεθε ελώ βξηζθόηαλ ζηελ θαηνρή 

ηνπο. 

Αθήλνπλ κε ηάμε ζε ρώξν πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηα βηβιία πνπ 

επηζηξέθνπλ, ρσξίο λα ηα αλαηνπνζεηνύλ κόλνη ηνπο ζηα ξάθηα. 

Παξαδίδνπλ απηνπξνζώπσο ζηνλ ππεύζπλν ην βηβιίν πνπ έρνπλ δαλεηζηεί, γηα λα 

έρνπλ ην δηθαίσκα άιινπ δαλεηζκνύ.  

Σέβνληαη ηνλ εμνπιηζκό, ηνλ ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη όινπο ηνπο παξαπάλσ 

όξνπο γηα λα δηαηεξνύλ ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κέιε ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

8. ΥΡΖΖ .Δ.Π.Δ.Ζ.Τ. (ρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) 
 

Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, όζνλ 

αθνξά ζηε ζσζηή ρξήζε, ηελ αξηηόηεηα θαη ηελ θαζαξηόηεηα. Οθείινπλ: 

λα εηζέξρνληαη ζηνλ ρώξν ρσξίο θαγώζηκα θαη πνηά. 

λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ νξηζηεί ρσξίο λα κεηαθηλνύληαη ζε 

άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνπο ππνινγηζηέο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε ξύζκηζε κόλν κεηά από νδεγία ηνπ ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

λα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ηνλ εμνπιηζκό, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο θαη ρσξίο λα κεηαθηλνύλ ή λα κεηαθέξνπλ ην πιηθό απηό εληόο ή εθηόο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

λα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν εθείλα ηα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

λα κελ αλαθαινύλ ινγηζκηθό από ην δηαδίθηπν, νύηε λα θάλνπλ ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, εθηόο θη αλ απηά απνηεινύλ πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό θη έρνπλ εγθξηζεί από ηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηηθό. 

λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ εθαξκνγέο νη νπνίεο αλαδεηνύλ πεηξαηηθό ινγηζκηθό 

ζε νκόηηκα δίθηπα δηακνηξαζκνύ αξρείσλ.  

λα κελ γξάθνπλ επί ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ζξαλίσλ. 

λα κελ πξνθαινύλ ζόξπβν πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εξγαζία ησλ άιισλ 

ρξεζηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

λα κεηαρεηξίδνληαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο αλ ηνπο παξέρεηαη από ην 

Σρνιείν γηα κία ζεηξά ππεξεζηώλ (e-mail, Moodle, Domain θ.ι.π.) σο απόξξεην θαη 

απζηεξά πξνζσπηθό.  

 

 



 

9. ΥΡΖΖ .Δ.Φ.Δ. (ρνιηθό εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ) 

Τν εξγαζηήξην είλαη ρώξνο ππεύζπλεο εξγαζίαο. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ νη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο παξαθάησ θαλόλεο: 

λα εηζέξρνληαη ζην εξγαζηήξην κόλν ζπλνδεπόκελνη από ηνλ ππεύζπλν 

εθπαηδεπηηθό. 

λα εηζέξρνληαη ζηνλ ρώξν ρσξίο θαγώζηκα θαη πνηά.  

λα γλσξίδνπλ θαη ηεξνύλ ζην εξγαζηήξην ηνπο θαλόλεο θαη ηηο νδεγίεο 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ νξηζηεί, ρσξίο λα κεηαθηλνύληαη ζε 

άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο όηαλ ηνπο ππνδεηθλύεηαη. 

λα δηαηεξνύλ ηνλ ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζαξό θαη ζηεγλό. 

10. ΥΡΖΖ ΑΗΘΟΤΩΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή ρξήζε, ηελ αξηηόηεηα θαη ηελ 

θαζαξηόηεηα. Οθείινπλ: 

λα εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο ρσξίο θαγώζηκα θαη πνηά.  

λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο έρνπλ νξηζηεί, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ( ν 

θαζέλαο ζε μερσξηζηό ζξαλίν), ρσξίο λα κεηαθηλνύληαη ζε άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο 

παξά κόλν αλ απηό δεηεζεί θαη επηηξαπεί από ηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθό. 

Γηα κόληκε αιιαγή ζέζεο δεηείηαη άδεηα από ηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηηθό 

ηκήκαηνο.  

λα κελ γξάθνπλ επί ησλ θαζηζκάησλ θαη ησλ ζξαλίσλ. 

λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ δηνξζσηηθό. 

λα ζπκπεξηθέξνληαη επγεληθά θαη λα ππαθνύνπλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

λα δηαηεξνύλ ηνλ ρώξν ηεο αίζνπζαο θαζαξό θαη ζηεγλό, όπσο ηνπο 

παξαδίδεηαη θάζε πξσί.  



 

11. ΔΜΦΑΝΗΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Ζ εκθάληζε ησλ καζεηώλ νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη από απιόηεηα, 

θνζκηόηεηα θαη εππξέπεηα. Ζ απνθπγή επίδεημεο θαη πξόθιεζεο είλαη δείθηεο 

παηδείαο, θνηλσληθήο αγσγήο θαη αξκόδεη ζηε καζεηηθή ηδηόηεηα. 

12. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη 

γνλείο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηεο Α΄ ηάμεο ην 

Αηνκηθό Γειηίν Υγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Υ.Μ.) σο ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό 

παξαθνινύζεζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Τν κάζεκα γίλεηαη ζην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ή ζηνλ 

αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη νη καζεηέο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Οθείινπλ επίζεο λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο 

θαζαξηόηεηαο. Γελεπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο. 

13. ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

Οη γνλείο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζην Σρνιείν ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ καζεηή πνπ ελδέρεηαη λα απαηηνύλ εηδηθή κεηαρείξηζε ή 

παξαθνινύζεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο. Σε πεξίπησζε κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο, θαη κε 

ζηόρν ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, νη γνλείο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξώζνπλ ην ζρνιείν θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηελ αλάξξσζε ηνπ 

παηδηνύ ηνπο, κε ηαηξηθή βεβαίσζε. 

14. ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ/ΣΡΗΩΝ 

Άκεζνο θαη αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ησλ θαλόλσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο 

ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη λα βνεζεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο λα 

απνθηήζνπλ ππεπζπλόηεηα, απηνπεηζαξρία θαη ζεβαζκό πξνο ηνπο θαλόλεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πξέπεη λα δηέπεηαη από ζεβαζκό ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ ηνπο, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη 

βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ. Γελ αξκόδεη ζε θαλέλα κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο ε άζθεζε θάζε είδνπο βίαο, ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο ή άιιεο 

κνξθήο, ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή αληηκεηώπηζεο  ηνπ εθθνβηζκνύ, πνπ εθαξκόδεηαη 

ζην ζρνιείν. 



 

Γεληθνί θαλόλεο 

Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην Σρνιείν νη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη, 

λα ζπλελλννύληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαλόλσλ θνζκηόηεηαο, ηνλ θαλνληζκό ηνπ Σρνιείνπ θαη ηνπο λόκνπο 

ηεο Πνιηηείαο. Οη όπνηεο παξαβάζεηο ζπλππνινγίδνληαη ζην ραξαθηεξηζκό ηεο 

δηαγσγήο ηνπο. Γηα ηηο παξαβάζεηο πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία θπξώζεηο πνπ 

μεθηλνύλ από ηελ επίπιεμε θαη θιηκαθώλνληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ 

παξαπηώκαηνο σο ηελ απνβνιή θαη ηελ αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Ηδηαίηεξα ζνβαξά παξαπηώκαηα 

Τν ζρνιείν ζεσξεί ηα παξαθάησ παξαπηώκαηα ησλ καζεηώλ σο ζνβαξέο 

παξαβάζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ θαη ηα αληηκεησπίδεη αλαιόγσο: 

 α. Καηνρή ζην ζρνιείν νπνηνπδήπνηε επηθίλδπλνπ νξγάλνπ ή 

απαγνξεπκέλεο νπζίαο.  

β. Καηαζηξνθή, θινπή ή παξακόξθσζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ 

Σρνιείνπ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ή κέζν. 

 γ. Καηαζηξνθή ή θινπή αηνκηθήο πεξηνπζίαο καζεηή.  

δ. Κάζε εζθεκκέλε πξάμε πνπ έρεη σο ζθνπό ή ζπλέπεηα ηε δηαηάξαμε ηεο 

ηάμεο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ. 

Οη ζθνπνύκελεο θζνξέο ή νη εμ ακειείαο, βαξύλνπλ ηνλ καζεηή/ηξηα θαη 

απνθαζίζηαληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ γνλέα ή ηνπ αζθνύληα ηελ 

θεδεκνλία ηνπ καζεηή/ηξηαο 

πκπεξηθνξά ζηελ ηάμε 

 Με ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ νη καζεηέο/ηξηεο πξνζέξρνληαη άκεζα ζηελ 

ηάμε θαη θάζνληαη πάληα ζηελ νξηζκέλε ζέζε ηνπο, πνπ έρεη θαηαγξαθεί θαη 

ζην ζρεηηθό δηάγξακκα ηεο αίζνπζαο, ην νπνίν ζπληάζζεηαη ππό ηελ επνπηεία 

ηνπ θαζεγεηή ζπκβνύινπ ηνπ ηκήκαηνο. Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα είλαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξηλ ηελ είζνδν ζε απηήλ ηνπ δηδάζθνληα. 

Με ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή είλαη έηνηκνη γηα ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο. 



 Γηα λα κεηαθηλεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο κέζα ζηελ αίζνπζα γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν ή γηα λα απνπζηάζνπλ, δεηνύλ άδεηα από ηνλ θαζεγεηή ηνπο. 

 Δίλαη όινη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ πίλαθα, ησλ ζξαλίσλ θαη γεληθά 

ηεο αίζνπζαο, πξνεμαξρόλησλ ησλ επηκειεηώλ ηνπ ηκήκαηνο. 

 Τν κάζεκα ηειεηώλεη κε ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ, αιιά δελ απνρσξεί 

θαλείο πξηλ δώζεη ηελ άδεηα ν θαζεγεηήο. 

 Σε πεξίπησζε αξγνπνξίαο καζεηή/ηξηαο, νπνηαδήπνηε ώξα, πξέπεη λα 

πεξάζεη νπσζδήπνηε από ην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. 

 Τν αζθαιέο θαη επράξηζην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε είλαη επηζπκία όισλ. Γελ 

πξέπεη όκσο νη καζεηέο/ηξηεο λα μεπεξλνύλ ηα όξηα ηεο εππξέπεηαο. Γηα λα 

κηιήζεη θάπνηνο καζεηήο ζηελ ηάμε, ζεθώλεη ην ρέξη θαη πεξηκέλεη λα ηνπ 

δνζεί ν ιόγνο. 

 Ζ απζάδεηα θαη ε αγέλεηα αμηνινγνύληαη αξλεηηθά θαη αληηκεησπίδνληαη 

αλαιόγσο. 

 

Κηλεηά ηειέθσλα 

 Απαγνξεύεηαη, κε δηαξθώο ηζρύνπζα Ννκνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο  ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ρνιείν. Ζ κε ζπκκόξθσζε, επηζύξεη 

θπξώζεηο. 

 Απαγνξεύεηαη επίζεο ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε θαηαγξαθηθήο ζπζθεπήο  

εηθόλαο ή θαη ήρνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε θαηνρή νπνηνπδήπνηε πιηθνύ από ηελ ζρνιηθή δσή, 

πνιιώ δε κάιινλ ε  ρξήζε ή δεκνζηνπνίεζε απηνύ ζε άιινπο 

καζεηέο/ηξηεο ή ηξίηνπο ή ζε δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Πέξαλ ησλ 

ζπλεπεηώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, ν/ε/νη ρξήζηεο/ηεο ηέηνηνπ 

πιηθνύ είλαη ππεύζπλνη θαη ππόινγνη θαηά Νόκνλ, ελώπηνλ αξκνδίσλ 

αξρώλ. 

Δάλ ζπληξέρεη νπνηνζδήπνηε ιόγνο επηθνηλσλίαο καζεηή/ηξηαο κε ηνπο 

νηθείνπο ή αληίζηξνθα, απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη, από ηα δηαζέζηκα 

ηειέθσλα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 



 

Κάπληζκα 

Τν θάπληζκα απαγνξεύεηαη απζηεξά ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δπίζεο, ην θάπληζκα απαγνξεύεηαη ζε νπνηαδήπνηε εκεξήζηα ή πνιπήκεξε εθδξνκή 

θαη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα ηεο Σρνιηθήο Εσήο (π.ρ. ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε καζεηηθά 

ζπλέδξηα, ξεηνξηθνύο αγώλεο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειώζεηο, δηαγσληζκνύο, 

θ.ά.) πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. 

Κπιηθείν 

Τν θπιηθείν ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο καζεηέο κόλν θαηά ηα δηαιείκκαηα. Σε 

νπδεκία πεξίπησζε επηηξέπεηαη ζηνπο    καζεηέο λα βξίζθνληαη ζην θπιηθείν ζε ώξα 

καζήκαηνο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θέξνπλ θαγεηό από ην ζπίηη ηνπο, ζε θακία 

πεξίπησζε όκσο δελ επηηξέπεηαη λα εμέξρνληαη από ην ζρνιείν ή λα παξαγγέιλνπλ 

γηα αγνξά ηξνθίκσλ από γεηηνληθά θαηαζηήκαηα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ξνθεκάησλ θαθέ ή ελεξγεηαθώλ πνηώλ. 

15. ΥΟΛΗΚΔ ΔΚΓΡΟΜΔ 

Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο είλαη ε νξγαλσκέλε από ην ζρνιείν νκαδηθή κεηάβαζε 

ζε ηόπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή ή κεγάιε απόζηαζε από ηε ζρνιηθή κνλάδα κε 

ραξαθηήξα θνηλσληθνπνηεηηθό, ςπραγσγηθό, παηδαγσγηθό θαη εθπαηδεπηηθό. 

Σπλδπάδνπλ ηε κάζεζε θαη ελεκέξσζε κε ηε δηαζθέδαζε, ηελ «απόδξαζε» από ηε 

ξνπηίλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ καζεηώλ/ηξησλ θαη 

καζεηώλ/ηξησλ – θαζεγεηώλ/ηξησλ, πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πην 

νκαιή θαη δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Παξάιιεια, πνιιαπιέο 

πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη εθπαίδεπζεο, εθηόο ησλ θπζηθώλ ζπλόξσλ ηνπ ζρνιείνπ, 

ελζσκαηώλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη ζρνιηθέο εθδξνκέο εγθξίλνληαη 

από ηνπο Σπιιόγνπο ησλ Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ/ηξησλ ή/θαη από ηε Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. 

 

 



 

 Γηαθξίλνληαη ζε: 

 ρνιηθνύο πεξηπάηνπο: Πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε (5) ζπλνιηθά θαηά έηνο 

θαη δε γίλνληαη πεξηζζόηεξνη από έλαλ (1) κέζα ζηνλ ίδην κήλα. 

 Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο: Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ, δηάξθεηαο κίαο 

ή πεξηζζόηεξσλ ζρνιηθώλ σξώλ, είλαη δπλαηό λα γίλνληαη πξνγξακκαηηζκέλα 

ζε ρώξνπο επηζηεκνληθήο, ηζηνξηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

αλαθνξάο, ζε κνλάδεο παξαγσγήο, αμηνζέαηα θ.η.ι. 

 Δθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο: Πξαγκαηνπνηείηαη κία (1) εκεξήζηα εθδξνκή, 

ρσξίο δηαλπθηέξεπζε, νπνηεδήπνηε κέζα ζην δηδαθηηθό έηνο θαη πνιπήκεξεο 

εθδξνκέο όπσο πξνβιέπεηαη. 

Γηα όιεο ηηο εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο απαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ 

θεδεκόλα. Γηα ηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη ηνπο πεξηπάηνπο ρσξίο ρξήζε 

κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαηαρσξνύληαη 

ηόζεο απνπζίεο όζεο νη ώξεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εκέξαο, αλεμάξηεηα 

αλ ππάξρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή δήισζε ηνπ γνλέα/θεδεκόλα. 

16. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινύλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζύλεο. Σην έξγν ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε, ε δηδαζθαιία θαη ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ. 

Αθόκε ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα είλαη θαζνδεγεηηθόο 

 θαη ε επίδξαζή ηνπο θαζνξηζηηθή. Δθηόο από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, 

δηαπαηδαγσγνύλ κε ην παξάδεηγκα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπλέπεηα. Δλζαξξύλνπλ 

θαη  πξνσζνύλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπο ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο αλαπηύζζνληαο εηιηθξηλή ζεξκή ζπλεξγαζία θαη δείρλνληαο αγάπε 

θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ καζεηή, αιιά θαη ζηαζεξόηεηα θαη επηκνλή ζε θαλόλεο θνηλά 

απνδεθηνύο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηαμία κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 

ζηνλ ζρνιηθό ρώξν. Οη εθπαηδεπηηθνί απαξαίηεην είλαη λα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ καζεηώλ/ηξησλ ηνπο, γηα  ηελ θαιύηεξε 

ζηήξημε θαη θξνληίδα γηα ηελ πξόνδό ηνπο, θαζώο θαη ζε ζέκαηα πγείαο ηνπο, ώζηε 

λα πξνζαξκόδνπλ αλάινγα ηελ επζύλε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο. Τεξνύλ πάληα 

ερεκύζεηα πξνο ηξίηνπο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ, ηηο  

 



 

ζπδεηήζεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζρνιηθέο 

επηδόζεηο, ζπκπεξηθνξά, ζέκαηα δηαγσγήο, βαζκνινγίεο, εμεηάζεηο θιπ. 

17. ΔΝΗΥΤΖ ΘΔΣΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΕΖΣΖΜΑΣΩΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 
Ζ δεκηνπξγία ελόο ζεηηθνύ θιίκαηνο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, θαζώο θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

είλαη ε πξώηηζηε θξνληίδα ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ώζηε λα απνηξέπνληαη νη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνιακβάλνληαη θαηλόκελα ζπγθξνύζεσλ. Δπηζπκία όισλ 

είλαη νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ θαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο 

αξεηέο ηεο απηνπεηζαξρίαο, ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο επγέλεηαο, ώζηε λα απνθεύγνληαη 

νη ζπλέπεηεο πνπ θξίλνληαη παηδαγσγηθά θαηάιιειεο ζε θάζε πεξίπησζε. Κπξίαξρε 

ζέζε ζε απηό έρεη ν εθπαηδεπηηθόο. Οη βαζηθέο αξρέο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ 

είλαη νη αθόινπζεο: 

Σηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο 

θαη αζθάιεηαο. 

Θεηηθή ελίζρπζε, σο ηξόπνο ζηήξημεο ειέγρνπ ηνπ καζεηή/ηξηαο πνπ δελ 

κπνξεί κόλνο ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ. 

 

Δπηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ζπλαδέιθνπο θαη εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην κε ην Κ.Δ.Σ.Υ. κε ζθνπό ηελ 

αλεύξεζε ιύζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Δλεκέξσζε ηνπ γνλέα από ηνλ εθπαηδεπηηθό, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο γηα ηελ από θνηλνύ αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

Δθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε ηνπ γνλέα κε ηνλ 

Γηεπζπληή, θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθώλ θαζνδήγεζεο 

ηεο ηάμεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό απνηεινύλ ηα βαζηθά κέζα ελίζρπζεο ζεηηθνύ 

θιίκαηνο θαη πξόιεςεο ησλ δεηεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Τα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδνληαη κε ζπλέπεηα 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηδηαηηεξόηεηα θάζε πεξηζηαηηθνύ, αιιά πάληα δηαρσξίδνληαο 

ηελ πξάμε από ην ίδην ην παηδί. 

 

 



 

18. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

Τν Σρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηώθεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ. Ο Σύιινγνο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

ησλ καζεηώλ. Τν εθιεγκέλν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε 

Γηεύζπλζε θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Σρνιείνπ ζεβόκελν πιήξσο ηνλ Καλνληζκό θαη ηηο 

αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ θηινζνθίαο. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σπιιόγνπ ηζρύνπλ όια όζα πξνβιέπεη ν λόκνο γηα ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

19. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΓΟΝΔΗ ‐ ΚΖΓΔΜΟΝΔ  ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΔ 

ΤΝΑΝΣΖΔΗ 

Οη γνλείο ελεκεξώλνληαη από ηνπο θαζεγεηέο/ηξηεο ηαθηηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο. Κάζε κέινο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ νξίδεη πξσηλέο ώξεο 

εκεξώλ, πνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, θαη γλσζηνπνηνύληαη κέζσ 

ηνπ Γηεπζπληή ζηνπο θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, θαηά ηελ νπνία δέρεηαη όζνπο γνλείο 

επηζπκνύλ λα ην ζπλαληήζνπλ. Δίλαη απηνλόεην όηη, όηαλ ππάξρεη αλάγθε, ην ζρνιείν 

επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηνπο γνλείο αιιά θαη νη γνλείο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε ηε Γηεύζπλζε ή ζπγθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο. Οη γνλείο 

ππνρξενύληαη λα ελεκεξώζνπλ ην ζρνιείν γηα ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ( e-mail) ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα ελεκεξώλνληαη. Ζ ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ γίλεηαη θπξίσο κε απνζηνιή e-mail θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ: 

20. ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Ο παξώλ εζσηεξηθόο θαλνληζκόο, απνηεινύκελνο από  είθνζη (20) 

άξζξα ζπληάρζεθε κε ζηόρν λα ξπζκίζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο 

δσήο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επηαμία θαη ε νκαιόηεηα, λα δηεπθνιύλεηαη ην 

εθπαηδεπηηθό έξγν θαη λα εληζρύεηαη ε παξερόκελε εθπαίδεπζε. Γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη 

ε από κέξνπο ηνπο ζπλεηδεηή απνδνρή ησλ θαλόλσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ε 

πξόζπκε βνύιεζε λα ηνπο ηεξήζνπλ. Τν Σρνιείν δηαηεξεί νπνηεδήπνηε ην δηθαίσκα 

λα ζπκπιεξώζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη άξζξα θαη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ, εθόζνλ ην 

θξίλεη επηβεβιεκέλν ή ζθόπηκν. Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πεξηερόκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ κεηά ηελ αξρηθή ηνπ έγθξηζε, ε Γηνίθεζε ηνπ Σρνιείνπ έρεη ηελ  



 

ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη έγθαηξα όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Ο 

θαλνληζκόο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΚΑΝΑΛΑΚΗΟΥ, ώζηε λα 

είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκνο ζε όινπο.  

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζπληάζζεηαη ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, εθπξνζώπνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαζώο 

θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ δεθαπεληακεινύο  καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ απόθαζε εγθξίλεηαη από ηνλ πληνληζηή/ηξηα ηεο ΠΔ.ΓΗ.Δ.Κ. 

Ζπείξνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζύλε ηνπ ρνιείνπ θαη από ηνλ 

νηθείν Γηεπζπληή ηεο Γ.Γ.Δ. Πξέβεδαο 

Ο παξώλ Δ.Κ.Λ. έρεη δηάξθεηα ελόο έηνπο θαη επηθαηξνπνηείηαη κε ηελ 

έλαξμε ηνπ επνκέλνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

Ο εζσηεξηθόο θαλνληζκόο απνηειεί αδξό ζεζκηθό πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δελ αληηθαζηζηά ή ππνθαζηζηά 

Νόκνπο, Δγθπθιίνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

Κάζε ηη άιιν, αθνξώλ ζε ζέκαηα ζρνιηθήο δσήο, ην νπνίν δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό, πξνβιέπεηαη από ην 

ηζρύνλ ζεζκηθό θαη Ννκνζεηηθό πιαίζην. 

 

 

 


