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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 

1. Οη ιέμεηο «καζεηήο», «ηειεηφθνηηνο» «εθπαηδεπηηθφο» «θαζεγεηήο» ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλεμαξηήησο θχινπ, εθηφο εάλ ρξεηάδεηαη αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο. 

2. Με ηε ιέμε «γνλείο» λννχληαη νη γνλείο ή νη έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα ησλ καζεηψλ-

καζεηξηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ησλ χγρξνλσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε.  

 

 

 Α. Δηζαγσγή  

 

Με ηνλ φξν "θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο" ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ καο. Οη ζπλζήθεο απηέο απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, αλνρή θαη αλαγλψξηζε. ην πιαίζην απηφ ν φξνο 

"ζρνιηθή πεηζαξρία" απνθηά δεκνθξαηηθό πεξηερόκελν θαη αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ 

πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ καζεζηαθνχ νξγαληζκνχ καο.  

Η ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία θαη ε 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Η δεκνθξαηηθή 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη θαλφλεο, φξηα, θαηαλνκή ξφισλ θαη 

επζπλψλ, ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο νκάδαο. Δηδηθά ζην ζρνιείν καο ε ηζνπέδσζε πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη επηκειψο. Κάζε καζεηήο είλαη κηα μερσξηζηή θαη αλεπαλάιεπηε 

πξνζσπηθόηεηα, πνπ δηθαηνχηαη λα ηελ εθθξάδεη θαη λα ηελ αλαπηχζζεη ειεχζεξα κέζα ζηελ 

νκάδα. Δπίζεο, ν καζεηήο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη αηνκηθή αλαγλψξηζε θαη πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε κε ηνπ δηθνχο ηνπ ξπζκνχο θαη ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Παξάιιεια, φκσο, έρεη 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ καζεηή σο κέινπο ηεο 

νκάδαο. Έηζη θαηαμηψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ λένπ, απνθηά θνηλσληθή ππφζηαζε θαη 

θαιιηεξγεί ζπιινγηθή ζπλείδεζε ζπλδπάδνληαο ηελ ειεπζεξία κε ηελ θνηλσληθή επζχλε.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ζρνιηθφο θαλνληζκφο δελ έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε κνξθή ελφο απινχ 

θαζεθνληνινγίνπ, αιιά ζπλδέεηαη δπλακηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επνρή θαη πξνζπαζεί 

λα ελζσκαηψζεη φρη κφλν ηελ νξγαλσηηθή άπνςε ηεο ζρνιηθήο πεηζαξρίαο αιιά θαη ηελ 

παηδαγσγηθή. Δπνκέλσο, ν θαλνληζκφο δε ζεσξεί ηε ζρνιηθή πεηζαξρία σο απηνζθνπό 

αιιά κέζν παηδαγσγηθό γηα ηελ νκαιή ζρνιηθή δσή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θάζε αηόκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξνζαξκφδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε 

θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη θάζε θνξά απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή καο θαη κε 
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ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πεηζάξρεζεο, δίδνληαο έκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη όρη ζηε 

ζεξαπεία.  

Ωο εθ ηνχηνπ, νη αθφινπζνη Καλφλεο θαζνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ θαη είλαη ελαξκνληζκέλνη πξνο ηελ Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Πνιηηείαο. Ο ζεβαζκφο ησλ Καλφλσλ Λεηηνπξγίαο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ ην ρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη λα εθπιεξψζεη 

ηελ απνζηνιή ηνπ σο καζεζηαθφο νξγαληζκφο.  

Σν ρνιείν ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαζηήζεη ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο θνηλσλνχο απηψλ 

ησλ θαλφλσλ, ζεσξψληαο φηη ε πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ζα ηνπο βνεζήζεη, ψζηε λα 

ζηεξίμνπλ θαιχηεξα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην ρνιείν καο  γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφ θαιχηεξε αγσγή ησλ καζεηψλ. Υσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, φπνηα 

παηδαγσγηθή πνιηηηθή θαη αλ αθνινπζεζεί, ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα είλαη ηα 

αλακελφκελα. 

 

Ζ εγγξαθή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ζεκαίλεη ηελ άκεζε θαη άλεπ όξσλ απνδνρή ηνπ 

εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ, ν νπνίνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη νδεγεί ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Β. Ζ Σαπηόηεηά καο 

  

Βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ησλ χγρξνλσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε είλαη 

ε ιεηηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη ζε θάζε καζεηή/-ηξηα ηελ 

επθαηξία πνιχπιεπξεο γλψζεο, αλάπηπμεο πγηνχο απηνεθηίκεζεο θαη δηακφξθσζεο κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο κε αλεπηπγκέλεο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.  

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ρνιείνπ καο ζπλαξηάηαη κε ηηο 

παξαθάησ αμηαθέο παξαδνρέο πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, ην ρνιείν καο σο καζεζηαθφο νξγαληζκφο:  

√ Πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο πξφζβαζε θαη δπλαηφηεηα απφθηεζεο, άζθεζεο θαη 

εθαξκνγήο ελφο ζπλφινπ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζα ηνπο 

πξνεηνηκάζνπλ λα δήζνπλ ζηε ζεκεξηλή πεξίπινθε θνηλσλία. 

√ Δλδηαθέξεηαη θαη πξνσζεί ηηο αμίεο ηεο αξηζηείαο θαη ησλ πςειψλ επηδηψμεσλ. 

√ Δίλαη δεκνθξαηηθφ, δίθαην θαη ηζφηηκν σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ ηνπ. 

√ Αλαπηχζζεη θαη ελδπλακψλεη ζηνπο καζεηέο ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο αμηνζχλεο. 
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√ Βνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο απηνλνκία θαη 

παξάιιεια λα ηνπο αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηεο θνηλσλίαο πξνζθνξάο. 

√ Πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.  

Οη ζθνπνί απηνί ζπλαξηψληαη κε ηελ πίζηε ηνπ ζρνιείνπ ζε βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη 

εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ είλαη θαη ηα πηζηεχσ καο: 

 Κεληξηθή καο ζέζε είλαη όηη ε εθπαίδεπζε είλαη έξγν δσήο, κηα αληίιεςε πνπ  

απνθξπζηαιιψλεηαη ζηνπο εμήο πέληε βαζηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ππιψλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Γπκλάζηφ καο:  

α) λα καζαίλεηο πώο λα καζαίλεηο 

β) λα καζαίλεηο λα γλσξίδεηο, 

 γ) λα καζαίλεηο λα πξάηηεηο,  

δ) λα καζαίλεηο λα είζαη,  

ε) λα καζαίλεηο λα δεηο (θαη καδί κε ηνπο άιινπο). 

. Πηζηεχσ καο, είλαη ε θηινζνθία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο ηζνηηκίαο, πνπ 

ζεσξεί ηνλ θάζε καζεηή κνλαδηθή αλεπαλάιεπηε πξνζσπηθφηεηα, αληηκεησπίδνληαο κε 

επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ  ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, ηηο θιίζεηο ηνπ θαη ηα ηαιέληα ηνπ.  

Η ζρνιηθή δσή είλαη κηα ραξνύκελε θαη θαξπνθόξα εκπεηξία ε νπνία δηακνξθψλεηαη  κε 

ηε βησκαηηθή δηδαζθαιία θαη ην παξάδεηγκα, ηε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζήισζε ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο θνηλσλίαο καο.  

Πηζηεχνπκε φηη ε απνζπαζκαηηθή γλώζε καο θαζηζηά αλίθαλνπο λα βξνύκε ην δεζκό 

αλάκεζα ζηα κέξε θαη ηηο νιόηεηεο. Απαηηείηαη γλψζε ηέηνηα πνπ λα καο θάλεη ηθαλνχο λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηα πξάγκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Γη’ απηφ θαη πηζηεχνπκε ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ζπλδένληαο ηε ζρνιηθή δσή κε ηε θαζεκεξηλφηεηα κε επέιηθηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Απνθεχγεηαη ν εγθπθινπαηδηζκφο, δεκηνπξγψληαο κεζνδνινγίεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε γεληθώλ κνξθώλ ζθέςεο θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο βαζηθήο 

νπζηαζηηθήο γλψζεο.

Η ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε πεηζαξρία σο άζθεζε θαη κέζν 

δηακόξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο 

απηνεθηίκεζεο, ζηε βησκαηηθή απφθηεζε αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ, κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηνλ ζεβαζκφ ηήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ άιισλ, ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη 

πξνζθνξάο, θαη βέβαηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Ζ νκαδηθή άκηιια είλαη πξνυπφζεζε  ελίζρπζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ». Ωο εθ 

ηνχηνπ θαιιηεξγείηαη ζηνπο καζεηέο ε αίζζεζε ηεο αιιειεγγχεο κέζα απφ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία, ηε ρξήζε πνηθίισλ βνεζεηηθψλ κέζσλ ηεο λέαο 
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ηερλνινγίαο πνπ επλννχλ ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.  

 Έρνπκε ηελ άπνςε φηη ζηε ξεπζηή επνρή καο ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα παξακέλεη 

αλειαζηηθή αιιά πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ δηαξθψο παξνπζηάδνληαη. 

Γηαθνξεηηθά ζα έρεη μεζηξαηίζεη ηειείσο απφ ην βαζηθφ ηεο ζθνπφ, πνπ είλαη ν άλζξσπνο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ην ζρνιείν καο  είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ καζαίλεη θαη θαηλνηνκεί 

ζπλερώο: δίδεη έκθαζε ζηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ, ζηε δηαξθή 

αμηνιφγεζε, ζηε ζχγθιηζε κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηε ζπκπφξεπζε κε ηελ 

Δπξψπε, ζπκκεηέρνληαο ζε εζληθά θαη επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Πεηξακαηίδεηαη κε ην λέν, εξεπλψληαο θαη ζπλζέηνληαο. Αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο 

πξνβιεςηκφηεηαο κε αξρέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν λα αληηκεησπίδεη ην ηπραίν, ην 

απξνζδφθεην θαη ην αβέβαην. Σν ζρνιείν είλαη αλνηθηφ ζηε θνηλσλία, ζπλεξγαδφκελν κε 

επηζηεκνληθνχο θαη επξχηεξνπο θνηλσληθνχο θνξείο.    

Γ. Οξγάλσζε ηνπ ρνιείνπ 

  Γ η ε ύ ζ π λ ζ ε  η ν π  Γ π κ λ α ζ ί ν π  θαη Λπθείνπ 

Η Γηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Αλαπιεξσηή 

Γηεπζπληή. Δίλαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην παηδαγσγηθφ έξγν πνπ επηηειείηαη ζ' απηήλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ. 

   ύ ι ι ν γ ν ο  Γ η δ α ζ θ ό λ η σ λ  

Ο χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ρνιείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζ' απηφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Πξφεδξνο ηνπ 

πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ.  

o Απνθαζίδεη γηα ηελ πξναγσγή, απφιπζε, παξαπνκπή ζε επαλεμέηαζε ή απφξξηςε 

ησλ καζεηψλ ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ηε 

βαζκνινγία, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

o Αζρνιείηαη κε ηα παξαπηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη θαηά πεξίπησζε επηβάιιεη  ζηνπο 

καζεηέο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνηλέο. ην ηέινο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ηνπο θαη ηεο 

θνίηεζήο ηνπο, ηεθκεξηψλνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλα θαη 

νπσζδήπνηε αηηηνινγεκέλα. 

Απνθαζίδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ, πεξηπάησλ, εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ή 

καζεηηθψλ εθδειψζεσλ είηε σο ζψκα είηε κέζσ ησλ επηηξνπψλ ηνπ. 

  Γ ξ α κ κ α η ε ί α  η ν π   ρ ν ι ε ί ν π   
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Η Γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

θείκελε λνκνζεζία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο δσήο ηνπ ζρνιείνπ. 

πλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηειεί 

γξαθηθέο θαη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Παξ` φια απηά δελ επεκβαίλεη ζηε δηνηθεηηθή δσή ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ, ηε δσή ησλ καζεηηθψλ 

θνηλνηήησλ θιπ. 

 

 

 

  Π α η δ α γ σ γ η θ έ ο   π ζ θ έ ς ε η ο  

Οη Παηδαγσγηθέο πζθέςεηο είλαη άηππεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηδαζθφλησλ πνπ πινπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ  

ρξφλνπ γηα φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη απνζθνπνχλ: 

(α) ηελ αληηκεηψπηζε παηδαγσγηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη πεηζαξρηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ηκήκαηνο ή ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ. 

(β) ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηε δηακφξθσζε εληαίαο αληηκεηψπηζεο ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο νξηζκέλσλ καζεηψλ ή πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

(γ) ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε κηαο ζπληζηακέλεο άπνςεο-ζέζεο γηα θάζε καζεηή, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία εθείλα ηεο αθαδεκατθήο θαη πεηζαξρηθήο ηνπ εηθφλαο, ηα νπνία 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή εκπεηξία θαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ 

κε ηε ζπκβνιηθή γιψζζα ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ κνλνιεθηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ηεο Γηαγσγήο. Η 

εθηίκεζε απηή ηίζεηαη ππ' φςε φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Σκήκα, ηεο Γηεχζπλζεο θαη - κέζσ 

ησλ Καζεγεηψλ πκβνχισλ – ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, φπνηε απηφ ζεσξείηαη ρξήζηκν ή 

αλαγθαίν.  

Οη Παηδαγσγηθέο πζθέςεηο απνηεινχλ έλα ηζρπξφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν ηζφηηκεο θαη 

ζπλεξγαηηθήο εθηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ, αδπλακηψλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπληειεί 

ηα κέγηζηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη αθαδεκατθνχ 

έξγνπ. 

  Κ α ζ ε γ ε η ή ο  –   ύ κ β ν π ι ν ο  ( α θ ν ξ ά  η η ο  η ά μ ε η ο  

Γ π κ λ α ζ ί ν π )  

Γηα κηθξή νκάδα καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ νξίδεηαη έλαο Καζεγεηήο - χκβνπινο, ν νπνίνο 

αζρνιείηαη κε ηα αθαδεκατθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ηνπο (1-5 καζεηέο). Λεηηνπξγεί σο 

ζχλδεζκνο θαη ζπληνλίδεη ηελ επηθνηλσλία καζεηψλ, θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ. Σα θαζήθνληα 

ηνπ Καζεγεηή – πκβνχινπ αλαιχνληαη εηδηθφηεξα ζε επφκελε παξάγξαθν.  

  Τ π ε ύ ζ π λ ν ο  Κ α ζ ε γ ε η ή ο  Σ κ ή κ α η ν ο  
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Γηα θάζε ηκήκα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ νξίδεηαη έλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο ν 

νπνίνο είλαη ν γεληθφο επηβιέπσλ ηνπ ηκήκαηνο κε ζπληνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ Τπεπζχλνπ Καζεγεηή – Σκήκαηνο αλαιχνληαη εηδηθφηεξα ζε επφκελε 

παξάγξαθν.   

   π κ β ν ύ ι η ν  Σ κ ή κ α η ν ο  

Σν πκβνχιην Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα θαη ηνλ 

ππεχζπλν θαζεγεηή ηκήκαηνο ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Σν πκβνχιην 

Σκήκαηνο ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ αλαθχπηεη ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηκήκαηφο ή 

θαη ηάμεο θαη εθφζνλ ην ζπγθαιέζεη ν Γηεπζπληήο.  

Γ. Λεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ 

  Έ λ α ξ μ ε  – Λ ή μ ε  κ α ζ ε κ ά η σ λ  

Σα καζήκαηα αξρίδνπλ θαλνληθά ηελ 12ε επηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ην Μάην/Ινχλην ηνπ 

επνκέλνπ έηνπο. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαθνηλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

  Χ ξ ά ξ η ν  ι ε η η ν π ξ γ ί α ο  

Σν Γπκλάζην θαη Λχθεην ιεηηνπξγεί πέληε εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή).Σα 

καζήκαηα αξρίδνπλ ζηηο 8:15 γηα φιεο ηηο ηάμεηο θαη ηειεηψλνπλ ην αξγφηεξν σο ηηο 16:05 

αλάινγα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα. Δλδερφκελεο κεηαβνιέο ή δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ σξαξίνπ, 

θαζψο επίζεο θαη νη εκέξεο αξγηψλ θ.α., γλσζηνπνηνχληαη εγθαίξσο ζηνπο γνλείο. 

  Δ ν ξ η έ ο  –  Α ξ γ ί ε ο  

Σν Γπκλάζην θαη Λχθεην αξγεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηα δεκφζηα 

ζρνιεία, θαηά ηηο παξαθάησ εκέξεο:  

 

1. άββαηα θαη Κπξηαθέο 

2. Σελ 28
ε 
Οθησβξίνπ 

3. Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 7
ε
 Ιαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ) 

4. Σελ Καζαξή Γεπηέξα 

5. Σελ 25
ε
 Μαξηίνπ 

6. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα) 

7. Σελ 1
ε
 Μαΐνπ  

8. Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

9. Απφ 22 Ινπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) θαη 

10. Σελ 26
ε
 Οθησβξίνπ, εκέξα ενξηήο ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, πνιηνχρνπ ηεο πφιεο ηεο 

Ναππάθηνπ. 
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   ρ ν ι η θ ό  Π ξ ό γ ξ α κ κ α   

Σν πξφγξακκα καζεκάησλ γηα ην Γπκλάζην θαη Λχθεην πεξηιακβάλεη φζα πξνβιέπεη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη είλαη εληζρπκέλν κε επηπξφζζεηεο 

εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Αηησιναθαξλαλίαο ψξεο δηδαζθαιίαο, 

γλσζηηθά αληηθείκελα, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζχγρξνλα ζέκαηα παηδείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δίδεηαη έκθαζε ζηα αθφινπζα: 

 Καηλνηφκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ πξνάγνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ηελ 

απηελέξγεηα ηνπ καζεηή θαη ηελ βησκαηηθή κάζεζε. 

 Η δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο κέζα απφ πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εηζαγάγνπλ ην καζεηή επέιηθηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ηεο 

ςεθηαθήο επνρήο 

 Λεηηνπξγία Οκίισλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηνπο νπνίνπο, νκάδεο καζεηψλ κε ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα θαη θιίζεηο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο, αζρνινχληαη κε 

αληηθείκελα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. Σα ζεκαηηθά αληηθείκελα ησλ Οκίισλ 

δηακνξθψλνληαη αλά ηεηξάκελν ππφ ηελ επνπηεία ησλ Αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ (αθνξά ηηο ηάμεηο Γπκλαζίνπ).    

 Δθκάζεζε δχν ππνρξεσηηθά Ξέλσλ Γισζζψλ: Αγγιηθά θαη επηινγή κεηαμχ 

Γεξκαληθώλ θαη  Γαιιηθώλ. 

 Οξγάλσζε πνιιψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Οη 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο βνεζνχλ ην καζεηή λα γλσξίζεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε 

ηνπ πεηξακαηηζκνχ, λα παξαηεξεί, λα κεηξάεη, λα αλαιχεη θαη λα εξκελεχεη δεδνκέλα, 

λα ρεηξίδεηαη ζπζθεπέο θαη λα θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο.  

 πζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο καζεκαηηθψλ 

θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ, γιψζζαο, πιεξνθνξηθήο θαη θαιιηηερληθψλ.  

 Δμαηνκηθεπκέλε εληζρπηηθή δηδαζθαιία πξνο φινπο ηνπο καζεηέο.  

 Δθπφλεζε εξγαζηψλ απφ νκάδεο καζεηψλ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαιπηηθήο 

θαη ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, 

αιιειεγγχεο θαη νκαδηθφηεηαο.  

 Οξγαλσκέλεο κνξθσηηθέο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία θ.ά. 

 πκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηνλ εζσζρνιηθφ αζιεηηζκφ (ηίβν, Κνιχκβεζε 

αηνκηθά αζιήκαηα, Μπάζθεη, Βφιετκπνι , Υάληκπνι, Πνδφζθαηξν, Σέληο, Πηλγθ 

πνλγθ, Ρπζκηθή γπκλαζηηθή, Δλφξγαλε γπκλαζηηθή, Καξάηε θ.ά. ).  

 πκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη ζε εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο κε ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εθδειψζεηο θαη ζηνπο ζεζκνχο ηνπ ρνιείνπ (π.ρ ζεζκφο 

Κνηλσληθήο δσήο). 

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

δηδαθηέαο χιεο γίλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ γηα άξηηα παηδεία θαη εθπαίδεπζε. 

Η κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κε έλα 
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πινχζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη κε ηε ρξήζε επνπηηθνχ-ηερλνινγηθνχ πιηθνχ ελψ νξηζκέλα 

καζήκαηα γίλνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο (π.ρ. νη θπζηθέο επηζηήκεο δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα). 

  Ξ έ λ ε ο  Γ ι ώ ζ ζ ε ο  

Αγγιηθά 

Η δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηε δηάξζξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαηέρεη πξψηηζην ξφιν. Η πνξεία εμέιημεο ηεο δηδαθηέαο χιεο παξαθνινπζείηαη θαη 

ζπληνλίδεηαη ζε νξηδφληηα βάζε (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην) θαη εζηηάδεη ζε 

επηθεληξσκέλνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζπλαξηψληαη αθελφο κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο καζεηψλ νκνηνγελψλ ηκεκάησλ, αθεηέξνπ, κε ηελ απφθηεζε δηπισκάησλ 

γισζζνκάζεηαο. 

Σα Αγγιηθά είλαη ε θχξηα μέλε γιψζζα ηνπ ρνιείνπ γη’ απηφ θαη δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

εληαηηθή δηδαζθαιία ηεο ζε επίπεδα, πξνζεγγίδνληαο ηελ μέλε γιψζζα κέζα απφ ηελ 

Δπηζηήκε, ηελ Ιζηνξία, ηελ Οηθνινγία θαη ηε Γεσγξαθία, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο λα επηθνηλσλνχλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά. Γηδάζθνληαη εμάιινπ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα επηιεγκέλα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ κε βάζε ην γλσζηηθφ ηνπο 

αληηθείκελν θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπο, φρη κφλν πξνζθέξνληαη γηα άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα αιιά θαη αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

 Γεύηεξε Ξέλε Γιώζζα    

ε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, νη καζεηέο δηδάζθνληαη θαη δεχηεξε μέλε 

γιψζζα. Οη καζεηέο επηιέγνπλ κεηαμχ Γαιιηθψλ θαη Γεξκαληθψλ απφ εηδηθνχο θαζεγεηέο / 

ηξηεο.  

  Π ι ε ξ ν θ ν ξ η θ ή  

Η εηζαγσγή ζην ζρνιείν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη 

πιένλ αλαγθαηφηεηα πνπ επηηάζζεη αθελφο, ηελ αθφκε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ 

κε ηε ρξήζε ηνπο – ζπγθξηηηθά κε ηε θνίηεζή ηνπο ζην δεκνηηθφ, αθεηέξνπ, ηε δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Οη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ δηεπηζηεµνληθφ εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο ζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά ζεκαηηθά πεδία θαη κέζν θαζεκεξηλήο πξνζέγγηζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(επηζηεκνληθήο, ελεκεξσηηθήο, ςπραγσγηθήο, πνιηηηζηηθήο), κειεηψληαο θαη πξνηείλνληαο 

θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη ςεθηαθά πξντφληα.   

Η θηινζνθία πνπ δηέπεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα θαιιηεξγήζεη 

µηα λέα παηδαγσγηθή αληίιεςε  (δηεπθνιχλνληαο λένπο ελεξγεηηθνχο ηξφπνπο  κάζεζεο) θαη 

λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο: 

 λα απνθηήζνπλ µηα αξρηθή αιιά ζπγθξνηεκέλε θαη ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή, µέζα ζε  µηα πξννπηηθή ηερλνινγηθνχ 

αιθαβεηηζµνχ θαη αλαγλψξηζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο,   
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 λα αλαπηχμνπλ επξχηεξεο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο,  δενληνινγίαο,  

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη δηάζεζεο γηα ελεξγνπνίεζε θαη 

δεκηνπξγία ηφζν ζε αηνµηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζία µε άιια άηνµα ή 

σο µέιε µηαο νµάδαο. 

 

 

  Β η β ι η ν ζ ή θ ε  

Η ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη κέξνο ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γπκλαζίνπ 

θαη Λπθείνπ. Οη θχξηνη ζηφρνη είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ειεχζεξν αλάγλσζκα, ηε 

ινγνηερλία, ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 

   ρ ν ι η θ έ ο  δ ξ α ζ η ε ξ η ό η ε η ε ο  

πλέρεηα ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ν ζεζκφο ησλ Οκίισλ, νη 

εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο, νη εθθιεζηαζκνί, νη ζξεζθεπηηθέο, επεηεηαθέο, κνξθσηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο. 

Μέζσ φισλ απηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο καο λα θαηαθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο, λα δηεπξχλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αμηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Η 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη νπζηαζηηθή θαη απαξαίηεηε.  

 

  Φ π ρ ν π α η δ α γ σ γ η θ ό  Σ κ ή κ α  

ηα χγρξνλα Δθπαηδεπηήξηα Κνηξψλε ιεηηνπξγεί ςπρνπαηδαγσγηθφ ηκήκα πνπ ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηε Γηεχζπλζε, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. 

Κχξην έξγν ηνπ είλαη: 

 Η αμηνιφγεζε ησλ λέσλ καζεηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζηα Δθπαηδεπηήξηα.  

 Η αμηνιφγεζε καζεηψλ πνπ έρνπλ εηδηθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο ηθαλφηεηεο ζε 

καζήκαηα, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θ.α., κεηά απφ ζρεηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο γνλείο. 

 Γεληθφηεξε πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. 

ην πιαίζην εηζαγσγήο λέσλ καζεηψλ εθαξκφδεηαη ην ζηάδην ηεο «Παηδαγσγηθήο 

Δθηίκεζεο» ησλ ππνςήθησλ καζεηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο καδί ηνπο, κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, ζπλζέηνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ην εμαηνκηθεπκέλν καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε 

δηαζθάιηζε κηαο επηηπρεκέλεο έληαμεο θαη καζεζηαθήο πνξείαο  θαη ε δηακφξθσζε ελφο 

θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή έλα επξχ 

θάζκα εξεζηζκάησλ θαη ζεκαληηθέο πξνζιακβάλνπζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπ θαη λα ηνπ επηηξαπεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη απηφλνκα, λα 
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αιιεινεπηδξά θαη λα θνηλσληθνπνηείηαη κε αζθάιεηα. Παξάιιεια, ζπλεθηηκάηαη ε 

ζπκπιήξσζε κίαο Πεξηγξαθηθήο Έθζεζεο απφ ηνπο γνλείο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο 

πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ καζεηή.  

 

Σα Δθπαηδεπηήξηα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ εηζαγσγή καζεηή ζην               

Γπκλάζην θαη Λχθεην ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ, εάλ θξηζεί φηη νη δνκέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε 

κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ καζεζηαθήο ζηήξημεο, ή νη ζπλνιηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηεο ηάμεο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, δελ αληαπνθξίλνληαη  ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο,  ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο αλάγθεο ηνπ 

ππνςήθηνπ καζεηή.   

 

  Α ζ ι ε η η θ έ ο  Γ ξ α ζ η ε ξ η ό η ε η ε ο  

Η Φπζηθή Αγσγή θαη ν Αζιεηηζκφο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη 

παηδαγσγηθήο ηνπ ζρνιείνπ καο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαπαηδαγψγεζε, ζηε δηακφξθσζε 

ραξαθηήξα θαη ζηε γλψζε γηα ηε δηα βίνπ άζθεζε ησλ καζεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξαγκαηνπνηνχκε πξφγξακκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα 

ησλ εθήβσλ.  

Η παξνπζία ησλ καζεηψλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο basketball,volleyball, handball, 

πνδφζθαηξν, θνιχκβεζε( γηα ηελ ηηο ηάμεηο Α θαη Β Γπκλαζίνπ), tennis, ping pong, αζιήκαηα 

ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ, ξπζκηθή γπκλαζηηθή, ηζηηνπινΐα, παξαδνζηαθφο θαη κνληέξλνο 

ρνξφο, θαξάηε θ.α είλαη πνιχ δπλακηθή. 

   

Δ. ρνιηθή δσή- Θέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 
καζεηέο 

 

  Δ γ γ ξ α θ έ ο    

Η εγγξαθή ησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο πνπ μεθηλά ην επηέκβξην, γίλεηαη ηνλ Ινχλην. 

Μαζεηέο, ησλ νπνίσλ ε εγγξαθή δελ έγηλε ηελ πεξίνδν ηνπ Ινπλίνπ – γηα ιφγνπο 

πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο – κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ζηελ Α Λπθείνπ: 

Δγγξάθνληαη αξρηθά νη καζεηέο πνπ  έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην 

Γπκλάζην ησλ χγρξνλσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε, θαζψο θαη απφθνηηνη άιισλ Γεκνηηθψλ 

θαη Γπκλαζίσλ εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο.  
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Γηα ηελ εγγξαθή λέσλ καζεηώλ ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην απαηηείηαη απνδεηθηηθφ 

κεηεγγξαθήο θαζψο θαη αίηεζε εγγξαθήο ηνπ γνλέα. 

Η εγγξαθή ηνπ καζεηή πξνϋπνζέηεη εμόθιεζε ησλ δηδάθηξσλ θαη ινηπώλ νθεηιώλ 

ηνπ πξνεγνύκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

  Σ α  Γ η θ α η ώ κ α η α  η ν π  κ α ζ ε η ή  

Οη καζεηέο θάζε ειηθίαο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν έρνληαο δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη 

κεηαθέξνληαο ζηηο απνζθεπέο ηνπο δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ θνξηίν. Καηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ε δηαθνξεηηθφηεηα έρεη θπξίσο νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε, αιιά ζηελ πνξεία 

πξνζηίζεηαη θαη ε επξχηεξε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν θνηλσληθφ, ην θπζηθφ θαη ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξνζδηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ παξαπέξα εμέιημε. Η επίδξαζε απηή 

αζθείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο άκεζα ή έκκεζα, ζπζηεκαηηθά ή δηάρπηα. Γη' απηφ γεληθφηεξα ην 

πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο δσήο δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

θαιιηεξγεί απξηαλνχο πνιίηεο ειεχζεξνπο, ππεχζπλνπο, κε ελεξγφ ζπκκεηνρή, θνηλσληθή 

επαηζζεζία θαη επζχλε. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Όινη νη καζεηέο είλαη ίζνη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο. 

 Κάζε καζεηήο έρεη ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή, αλεπαλάιεπηε πξνζσπηθφηεηα, ηελ νπνία 

ζέβνληαη φινη. 

 Ο θάζε καζεηήο δηαθξίλεηαη γηα ηηο μερσξηζηέο θιίζεηο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηα 

ηαιέληα ηνπ, ζηνηρεία ηα νπνία αμηνπνηνχληαη θαη θαιιηεξγνχληαη κέζα απφ 

πνιππνίθηιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Οη καζεηέο κπνξνχλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, αθνχ πξψηα έρνπλ επεμεξγαζηεί ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο κε ηνπο Τπεπζχλνπο πκβνχινπο Καζεγεηέο. 

 Οη καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο (ζρνιηθά έληππα, π.ρ. 

πεξηνδηθφ, εθεκεξίδα, θπιιάδηα γηα ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, δηαιέμεηο, 

ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο, εθζέζεηο, επηζθέςεηο, εθδξνκέο, γηνξηέο θ.η.ι. ηα νπνία 

αμηνπνηνχλ σο βήκα έθθξαζεο, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο) 

 Οη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έγγξαθα, ηα δηαηάγκαηα θ.η.ι. 

πνπ ηνπο αθνξνχλ. Η δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ απνθαζίδεη γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ελεκέξσζεο. 

 Όινη νη καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα γηα ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζηα φξγαλα πνπ νξίδεη 

ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. 

 Ο καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα απνινγεζεί, αλ παξαπεκθζεί γηα παξάπησκα ζην 

χιινγν Καζεγεηψλ.  

 Μαζεηήο κε Υ. νξζφδνμνο ν νπνίνο δελ επηζπκεί λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ κπνξεί λα απαιιαγεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ.    
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  Ο η  Τ π ν ρ ξ ε ώ ζ ε η ο  η ν π  κ α ζ ε η ή  

Η ζπκκφξθσζε ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δσή κέζα ζην ρνιείν είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Οη θαλφλεο απηνί απνξξένπλ είηε απφ ηε ζρνιηθή 

λνκνζεζία είηε απφ εζσηεξηθέο ξπζκίζεηο. θνπφ έρνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ καζεηψλ ηφζν ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο φζν θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο θνξείο ηνπ 

ρνιείνπ. Πξνζπάζεηα φισλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ήξεκν θαη πγηέο καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θάζε καζεηήο ζα κπνξεί αβίαζηα λα δηακνξθψλεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε θαη 

ην δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα δηδαζθαιία.  Γηα ην ιφγν απηφ θέξνληαη κε 

εππξέπεηα, ζεβαζκφ θαη επγέλεηα πξνο φινπο ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαζψο επίζεο θαη πξνο φια ηα πξφζσπα πνπ βνεζνχλ ην 

ρνιηθφ έξγν θαη ελ γέλεη ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπνπο πνπ ηηκνχλ ηνπο ίδηνπο σο 

άηνκα, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα ιχλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε ζπλελλφεζε θαη δηάινγν, ρσξίο 

λα θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε βίαο. Η ρεηξνδηθία, ε απηνδηθία, ε άζθεζε ζσκαηηθήο ή 

ςπρνινγηθήο βίαο απφ άηνκα ή νκάδεο απνηεινχλ ζνβαξφηαηα παξαπηψκαηα θαη 

ειέγρνληαη πεηζαξρηθά κε πνηλέο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζε 

απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ην ρνιείν. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή θαη παξαγσγηθή δηεμαγσγή ηεο. 

Η θαζεκεξηλή εξγαζία, φηαλ αλαηίζεηαη σο ζπκπιήξσκα, πξέπεη λα εηνηκάδεηαη κε 

ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

 Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο θαη ζηηο επεηεηαθέο- 

κνξθσηηθέο- πνιηηηζηηθέο- αζιεηηθέο εθδειψζεηο, πνπ νξγαλψλεη ην ρνιείν. 

 Οη καζεηέο θξνληίδνπλ γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ, 

ζέβνληαη ην ζρνιηθφ ρψξν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πεξηνπζία ησλ άιισλ.  Η 

ζπλεξγαζία φισλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα δηαηεξεζεί έλα επράξηζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηάιιειν γηα εξγαζία θαη κάζεζε. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ απηνχ 

νη καζεηέο νθείινπλ:  

α. Να ζέβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ.  

β. Να κε ξππαίλνπλ κε ζθνππίδηα ηνλ αχιεην ρψξν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

θαιάζηα ησλ αρξήζησλ.  

γ. Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αλαθχθισζεο ξίρλνληαο ηα άρξεζηα ραξηηά θαη ηα 

άδεηα θνπηηά ησλ αλαςπθηηθψλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ έρνπκε ζην ζρνιείν 

καο. 

δ. Να κε γξάθνπλ ζε ζξαλία θαη ηνίρνπο.  
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ε. Να θξνληίδνπλ ηελ θαιαίζζεηε εκθάληζε ησλ αηζνπζψλ.  

ζη. Να κε θέξλνπλ ζηηο αίζνπζεο θαγεηά ή αλαςπθηηθά.  

Κάζε θζνξά αλαθέξεηαη ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή θαη ν καζεηήο πνπ ηελ 

πξνθάιεζε ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ ίδην. Σν ρνιείν απνδίδεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζ’ απηνχο ηνπο θαλφλεο, γηαηί ζεσξεί φηη ε παξαβίαζή ηνπο 

πξνζβάιιεη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Η παξαπνίεζε απνπζηνινγίνπ, βεβαηψζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ απνηειεί 

ζνβαξφηαην παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη απζηεξέο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Αλάινγα κε 

ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη αθφκα θαη αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο θαη ην ζεβαζκφ ηνπο ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Πξέπεη λα απνθεχγνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ην θχξνο ησλ 

καζεηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη λα πεξηθξνπξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ. 

 Απαγνξεχεηαη ξεηά ην λα θέξλνπλ ζην ζρνιηθφ ρψξν φ,ηη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θηλεηά ηειέθσλα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ξαδηφθσλα 

θ.α.,  ηα νπνία κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ή 

παξαθσιχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη απφ αίζνπζα ζε αίζνπζα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηάμε θαη ρσξίο αξγνπνξία θαη λα απνθεχγνπλ ηηο ζνξπβψδεηο θαη 

ελνριεηηθέο εθδειψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 

 Οη βνεζεηηθνί ρψξνη (ηνπαιέηεο) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί γηα ιφγνπο πγείαο 

αιιά θαη εππξέπεηαο. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα γηα ηελ 

πξφιεςε αηπρεκάησλ. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παίδνπλ θαη λα θηλνχληαη ζηνπο 

ρψξνπο πνπ ηνπο έρνπλ ππνδεηρζεί. Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ, 

ησλ Γεπέδσλ θαη ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηνί απφ ηνπο καζεηέο.  

 Καηά ηηο εμφδνπο απφ ην ρνιείν, νη καζεηέο ππαθνχνπλ ζηνπο ζπλνδνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα.  

 ηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθήο , Υεκείαο , 

Βηνινγίαο θαη Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

ππεπζχλνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ εθάζηνηε εξγαζηεξίνπ. 

 Σν θάπληζκα απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ χγρξνλσλ 

Δθπαηδεπηεξίσλ Κνηξψλε. Η παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο επηθέξεη 

ζηνπο καζεηέο πνηλέο (απνβνιή) κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζη ή ησλ δηαγσληζκάησλ νη καζεηέο πξέπεη λα πεηζαξρνχλ κε 

ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο ρσξίο λα δπζηξνπνχλ. Η απφπεηξα αληηγξαθήο κε 
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νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ηνπ γξαπηνχ θαη βαζκνιφγεζή ηνπ κε 

κεδέλ (0). ηε ζπλέρεηα ν καζεηήο ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα θέξλνπλ νη καζεηέο ζην ρνιείν εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη 

έληππα ή ειεθηξνληθά κέζα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή. 

Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο θσηνγξάθηζε, βηληενζθφπεζε ή ερνγξάθεζε ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ρνιείνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο. Η παξάβαζε απηψλ ησλ 

θαλφλσλ ειέγρεηαη κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα. 

 Σπρεξά Παηρλίδηα: Απαγνξεχνληαη απζηεξά θαη ειέγρνληαη πεηζαξρηθά. 

 πκπεξηθνξά ζην θπιηθείν: Οη καζεηέο πξέπεη λα ηεξνχλ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα 

λα εμππεξεηνχληαη. Φαηλφκελα παξαβίαζεο ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο θαη 

παξνπζίαο ζην θπιηθείν ζε ψξεο εθηφο ησλ δηαιεηκκάησλ ειέγρνληαη πεηζαξρηθά. 

 Οη καζεηέο απαγνξεχεηαη λα ηξψλε ή λα πίλνπλ ξνθήκαηα θαη αλαςπθηηθά ζε ψξα 

καζήκαηνο. Σα θάζε είδνπο θαγεηά, αλαςπθηηθά θαη ξνθήκαηα εθφζνλ δελ 

θαηαλαισζνχλ ζην δηάιεηκκα, νη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα θπιάζζνπλ γηα 

λα ηα θαηαλαιψζνπλ ζην επφκελν δηάιεηκκα. 

  Δ π η κ ε ι ε η έ ο  

 Δπηκειεηέο αλαιακβάλνπλ φινη αλεμαίξεηα νη καζεηέο θαη νη νπνίνη νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο, απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή 

θαη ηα νλφκαηά ηνπο γξάθνληαη θαζεκεξηλά ζην απνπζηνιφγην. Οη επηκειεηέο 

νξίδνληαη αλά δχν θαη αλά εβδνκάδα θαη ε θαηάζηαζε ησλ επηκειεηψλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο είλαη αλαξηεκέλε επίζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

αίζνπζαο. 

 Με ην θηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ γηα δηάιεηκκα κε ηελ επζχλε ησλ επηκειεηψλ θαη ηνπ 

θαζεγεηή αδεηάδεη ε αίζνπζα θαη αλνίγνληαη ηα παξάζπξα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν 

ζσζηφο αεξηζκφο ηεο αίζνπζαο. 

 Πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο,  θαζψο θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηεο κε ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

καζεκάησλ.  

 Οη νξηδφκελνη σο επηκειεηέο νθείινπλ λα βξίζθνληαη – νπσζδήπνηε ν έλαο απφ ηνπο 

δχν – ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαηά ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ, κεξηκλψληαο ψζηε 

νη καζεηέο λα βγαίλνπλ έμσ απφ ηελ αίζνπζα.  Οθείινπλ δε λα θξνληίδνπλ λα είλαη 

θιεηζκέλε ε αίζνπζα, φηαλ γίλνληαη καζήκαηα ζε άιινπο ρψξνπο. 

 Τπνδεηθλχνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα δηαηεξνχλ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

θαζαξή, ψζηε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλεηαη ζε έλα αλζξψπηλν πεξηβάιινλ.  

 Πξνζηαηεχνπλ απφ δνιηνθζνξέο ηελ αίζνπζα θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο. 

 Πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ καζεηψλ θαη είλαη ππεχζπλνη γη’ απηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ή ηεο απνπζίαο ηνπ δηδάζθνληνο.  
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 Σε γεληθή επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηελ έρεη ην 5κειέο 

πκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεχζπλνπο  Καζεγεηέο Σκήκαηνο.  

  Α π ν π ζ η ν ι ό γ ν η  

 Απνπζηνιφγνο νξίδεηαη ν καζεηήο πνπ δηαθξίλεηαη γηα ην ήζνο θαη ηελ επίδνζή ηνπ. 

ηελ Α’ Γπκλαζίνπ απνπζηνιφγνο νξίδεηαη κε βάζε ην απνιπηήξην Γεκνηηθνχ θαη ζηελ 

Α’ Λπθείνπ κε βάζε ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. 

 Παξαιακβάλεη ην απνπζηνιφγην θαη ην βηβιίν χιεο απφ ην Γξαθείν θαζεγεηψλ. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή ζπκπιήξσζή ηνπ δειηίνπ απνπζηψλ, κε 

ηα νλφκαηα ησλ απφλησλ καζεηψλ.  

 Φξνληίδεη ψζηε λα ππνγξάθεη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ 

απνπζηνινγίνπ. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ δειηίνπ απνπζηψλ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

γεληθά γηα ηε θχιαμή ηνπ. 

 Γελ επηηξέπεη δηνξζψζεηο ζην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ, κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο. Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε ζα γίλεηαη πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην 

δηδάζθνληα θαζεγεηή θαη ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ θαζεγεηή, θαζψο θαη ηνπ 

Γηεπζπληή.  

 Όηαλ έλαο καζεηήο απνπζηάδεη ζε θάπνηα ψξα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο 

επφκελεο ψξεο πνπ είλαη παξψλ, κπαίλεη δηαγψληα παχια. 

 Δάλ έρεη κπεη απνπζία ζε καζεηή πνπ πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα θαη θαηφπηλ 

αληηθεηκεληθήο δηθαηνιφγεζεο ζην κάζεκα, θαη ηνλ νπνίν ν θαζεγεηήο δέρεηαη, ε 

απνπζία απηή κπαίλεη ζε θχθιν θαη γξάθεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο «πξνζήιζε» φπνπ 

θαη ππνγξάθεη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο.  

 Όηαλ θάπνηνο καζεηήο είλαη ηηκσξεκέλνο κε σξηαία ή εκεξήζηα απνβνιή, ν 

απνπζηνιφγνο ην ζεκεηψλεη ζηε ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 ην δειηίν απνπζηψλ γξάθνληαη φια ηα καζήκαηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αλεμάξηεηα αλ απνπζηάδεη θάπνηνο θαζεγεηήο. ε πεξίπησζε απνπζίαο θαζεγεηή θαη 

αλαπιήξσζεο ηνπ κε άιιν κάζεκα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηφηε, θάησ απφ ηε 

ζηήιε απηνχ ηνπ καζήκαηνο, ζα γξάθεηαη φηη ην κάζεκα έγηλε.. (π.ρ. 3
ε
 ψξα), δειαδή 

ηελ ψξα πνπ ήηαλ ην θελφ.  

 Σελ πξψηε κέξα ηεο εβδνκάδαο αλαθνηλψλεη ηνπο επηκειεηέο ηεο ηάμεο θαηά 

αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηνπο γξάθεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο, γηα λα 

θαίλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.  

 ην ηέινο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, θιείλεη ηελ αίζνπζα θαη παξαδίδεη ην βηβιίν 

χιεο θαη ην απνπζηνιφγην ζην Γξαθείν θαζεγεηψλ.  

 Όηαλ απνπζηάδεη, ηνλ αληηθαζηζηά ν αλαπιεξσκαηηθφο.  

  Φ ν ί η ε ζ ε  
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H αλειιηπήο θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζεσξείηαη ζέκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη είλαη 

ππνρξεσηηθή. Οη απνπζίεο αλέξρνληαη ζηηο 114 ζπλνιηθά, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δηθαηνιφγεζήο ηνπο, βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησβλ. 

 

Α Π Ο Τ  Η Δ  -  Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Μ Ο   Φ Ο Η Σ Ζ  Ζ   

1 

Απνπζία ή 

Καζπζηέξεζε 1εο 

πεξηόδνπ 

 

Σα καζήκαηα ηεο 1εο πεξηφδνπ αξρίδνπλ ζηηο 8:15 θαη νη καζεηέο 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα βξίζθνληαη ζηελ ηάμε. Μαζεηήο πνπ 

πξνζέξρεηαη ηελ 1ε πεξίνδν κε θαζπζηέξεζε κέρξη ηξία ιεπηά 

γίλεηαη δεθηφο ρσξίο απνπζία.  

Γηα θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ ιεπηψλ ν καζεηήο γίλεηαη 

δεθηφο ζηελ ηάμε, κφλν κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηδάζθνληνο.  

2 

Καζπζηέξεζε ζε 

ελδηάκεζεο ώξεο 

 

Καζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε καζεηή ζε ελδηάκεζε δηδαθηηθή 

πεξίνδν δελ επηηξέπεηαη. Ο καζεηήο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, αιιά πάληα κε θαηαρψξηζε ηεο 

απνπζίαο. 

3 

Απνπζία από 

ελδηάκεζεο ώξεο 

 

Απνπζία απφ ελδηάκεζε ψξα, ρσξία άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο, είλαη 

αδηθαηνιφγεηε. Γηεξεπλψληαη ζηε ζπλέρεηα νη ιφγνη ηεο απνπζίαο θαη 

ελεκεξψλνληαη ακέζσο νη γνλείο. Αλ ε απνπζία γίλεη ζε ψξα θαηά 

ηελ νπνία ην ηκήκα εμεηάδεηαη γξαπηά κε πξνγξακκαηηζκέλε 

γξαπηή δνθηκαζία, ν καζεηήο πνπ απνπζηάδεη βαζκνινγείηαη κε 

κνλάδα. 

4 

Απνπζίεο από 

κνλνήκεξεο 

εθδξνκέο, 

επηζθέςεηο, 

απνζηνιέο 

 

H ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθφ πεξίπαην ή 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε είλαη ππνρξεσηηθή.  

Όηαλ ν ζρνιηθφο πεξίπαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ (πνχικαλ) απαηηείηαη δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ 

καζεηή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πεξίπαην απηφ. 

 

5 

Απνρώξεζε από ην 

ρνιείν θαηόπηλ 

αδείαο 

 

ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο λα 

απνρσξήζνπλ απφ ην ρνιείν πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, 

δίδεηαη γξαπηή άδεηα εμφδνπ απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ κεηά 

απφ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ο καζεηήο απνρσξεί πάληα 

κε ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπ ή εμνπζηνδνηεκέλν ζπγγεληθφ ηνπ 

πξφζσπν κεηά απφ εηδηθή ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο.  

* ε θάζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ηνπ καζεηή  ζην ζρνιείν, απαηηείηαη άδεηα 

ηνπ Γηεπζπληή φηη ν καζεηήο γίλεηαη δεθηφο ζηε ηάμε.  
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  Π Χ   Δ Ν Ζ Μ Δ Ρ Χ Ν Δ Σ Α Η  Ο  Κ Ζ Γ Δ Μ Ο Ν Α   

1. Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ γνλέα πνπ αθνξά ησλ αξηζκφ απνπζηψλ , ε Γηεχζπλζε ηνπ 

ρνιείνπ απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ κήλπκα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή sms ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή ζηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεη δειψζεη ζηε Γξακκαηεία ν 

γνλέαο ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φπνπ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ ηνπ 

καζεηή, ηδίσο φηαλ έρεη μεπεξάζεη ηηο 30 σξηαίεο απνπζίεο.  

2. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θεδεκφλα ζην ρνιείν, ν Τπεχζπλνο Καζεγεηήο 

θάζε ηκήκαηνο, ζηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, κέζα ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

ακνηβαίαο πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ απνπζηψλ ηνπ 

παηδηνχ ηνπο θάζε θνξά.  

  

   Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Ζ   Σ Ο  Μ Α Θ Ζ Μ Α  Σ Ζ   Φ Τ  Η Κ Ζ   

Α Γ Χ Γ Ζ    

Γηα λα ζπκκεηάζρεη ν καζεηήο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη γνλείο νθείινπλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο θαη Ιαηξηθή Βεβαίσζε απφ 

Γεξκαηνιφγν (έρεη ηζρχ 12 κελψλ, αθνξά ηηο ηάμεηο Α θαη Β Γπκλαζίνπ), ζηελ νπνίεο ζα 

αλαγξάθεηαη φηη ν καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηα καζήκαηα θνιχκβεζεο ηνπ ρνιείνπ. 

Σα Αηνκηθά Γειηία Τγείαο έρνπλ ηζρχ ηξηψλ εηψλ. Γηα ην Γπκλάζην θαηαηίζεηαη ζηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ θαη γηα ην Λχθεην ζηελ Α’ Λπθείνπ.  

Οη καζεηέο νθείινπλ λα θνξνχλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο αζιεηηθή ελδπκαζία. Οη 

καζεηέο πνπ θαη’ επαλάιεςε πξνζέξρνληαη ζην κάζεκα ρσξίο αζιεηηθή ελδπκαζία 

ειέγρνληαη πεηζαξρηθά.  

Ηκεξήζηεο απαιιαγέο απφ ηε Γπκλαζηηθή δίλνληαη κφλν απφ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο 

ή ηνλ Γηεπζπληή θαη κφλν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. Οη καζεηέο πνπ παίξλνπλ εκεξήζηα 

απαιιαγή παξακέλνπλ ζην ρψξν φπνπ γίλεηαη ην κάζεκα. Δμαηξνχληαη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

ηξαπκαηηζκνχ ή αζζελείαο, νπφηε νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ ππφ ηελ επίβιεςε θάπνηνπ θαζεγεηή. 

 

  Α Π Α Λ Λ Α Γ Ζ  Α Π Ο  Σ Ο  Μ Α Θ Ζ Μ Α  Φ Τ  Η Κ Ζ   

Α Γ Χ Γ Ζ     

Γηα απαιιαγή κηαο εκέξαο απαηηείηαη  ζεκείσκα ηνπ γνλέα, ην νπνίν παξαδίδεηαη απφ ην 

καζεηή ζηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα καθξνρξφληα απαιιαγή απφ ην κάζεκα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ε νπνία παξαδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 

ρνιείνπ. 

  Π Δ Η Θ Α Ρ Υ Η Α  -  Π Ο Η Ν Δ    

ην ρνιείν ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε αγσγή απαηηνχλ εθ κέξνπο θάζε καζεηή ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ζε αξρέο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη απηνί νη 
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θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο λα ιεηηνπξγνχλ σο αξρέο, ηηο νπνίεο ν καζεηήο απνδέρεηαη, 

ελζηεξλίδεηαη θαη επνκέλσο ηηο ηεξεί κε δηθή ηνπ ζέιεζε θαη επζχλε.  

Η ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζέκα πεηζαξρίαο. 

Η ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζηνπο θαλφλεο πεηζαξρίαο, σο βαζηθή επηδίσμε ηνχ 

ρνιείνπ, επηβάιιεη, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, λα ιακβάλνληαη δηάθνξα παηδαγσγηθά 

κέηξα θαη λα γίλνληαη δηαθξηηηθέο πξνζσπηθέο επηζεκάλζεηο. 

Αλ φκσο δηαπηζησζεί φηη θάπνηνη καζεηέο παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη φηη 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο παξαθσιχνπλ ην έξγν ηνπ ρνιείνπ ή φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη 

βιαπηηθή γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηφηε είλαη αλαγθαίν λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο (πνηλέο), νη 

νπνίεο θιηκαθψλνληαη κέρξη ηελ απνκάθξπλζε ηνχ καζεηή απφ ην ρνιείν, ζχκθσλα πάληνηε 

κε ηε ζρνιηθή λνκνζεζία θαη κε ηηο αξρέο ηήο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

Βέβαηα ε ζρέζε θαλφλαο - παξάβαζε - ηηκσξία δελ απνηειεί κεραληζηηθή ηερλνθξαηηθή αξρή 

θαη επνκέλσο δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνχ ρνιείνπ αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή.  

Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην ρνιείν ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ εθδηθεηηθό 

ραξαθηήξα, αιιά έρνπλ σο κνλαδηθφ ζηφρν λα ζπλεηίζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ππέπεζαλ 

ζε ζθάικαηα, έηζη ψζηε απηά λα κε επαλαιεθζνχλ ζην κέιινλ. Σν είδνο ηεο πνηλήο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ βαξχηεηα ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο αιιά νπσζδήπνηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ 

θαη ε φιε ζπκπεξηθνξά θαη παξνπζία ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη ζηελ ζρνιηθή δσή. Οη 

θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη είλαη:  

1. Παξαηήξεζε 

2. Δπίπιεμε 

3. Ωξηαία απνκάθξπλζε 

4. Απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη ηξεηο εκέξεο 

5. Απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη πέληε εκέξεο 

6. Αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

i. Η Παξαηήξεζε είλαη ε ειαθξφηεξε ησλ θπξψζεσλ, δελ θαηαρσξίδεηαη ζηα βηβιία ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απνζθνπεί ζηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ καζεηή.  

ii. Οη θπξψζεηο 1, 2, 3 επηβάιινληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή. ηε πεξίπησζε ηεο 

θχξσζεο 3 θαηαρσξείηαη σξηαία απνπζία θαη ζην καζεηή πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηε 

ηάμε αλαηίζεηαη ε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζην αλαγλσζηήξην ηεο 

βηβιηνζήθεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

iii. Οη θπξψζεηο 1, 2, 3, 4 επηβάιινληαη απφ ηνλ Γ/ληή.  

iv. Οη θπξψζεηο 4-6 επηβάιινληαη απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ 

v. Απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ πιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ φιεο νη θπξψζεηο.  
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vi. Οη απνβνιέο ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ηνπ καζεηή.  

vii. Μαζεηήο ν νπνίνο ηηκσξείηαη επαλεηιεκκέλα κε σξηαία απνβνιή παξαπέκπεηαη ζην 

Γηεπζπληή γηα επηβνιή κεγαιχηεξεο πνηλήο.  

viii. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ηηκσξίαο ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο – θεδεκφλαο είηε 

ηειεθσληθά, είηε κε ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ Γηεπζπληή ην νπνίν πξέπεη λα 

επηζηξέςεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ γνλέα.  

Σέινο ζε καζεηέο πνπ ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παξαπησκάησλ ηνπο 

θξίλεηαη φηη ε ζπκβνπιεπηηθή ή νη επηβιεζείζεο πνηλέο δελ έρνπλ απνηέιεζκα, ν χιινγνο 

ησλ Γηδαζθφλησλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ηνπο επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο 

απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ην ρνιείν. 

 X Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Μ Ο   Σ Ζ   Γ Η Α Γ Χ Γ Ζ   

Όπσο πξνβιέπεη ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Π.Δ. 104/1979, άξζξν 26, παξ. 1) «ε 

ζπκπεξηθνξά καζεηώλ, ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπνλ εθδεινπκέλε εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ 

δηα πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ζπληζηά ηελ δηαγσγήλ απηώλ» θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ «ε πξνζήθνπζα δηαγσγή ησλ καζεηώλ λννπκέλε σο έκπξαθηνο ζπκκόξθσζηο 

πξνο ηνπο δηέπνληαο ηελ ζρνιηθή δσή θαλόλαο θαη πξνο ηαο εζηθάο αξράο ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο, εληόο ηνπ νπνίνπ δηαβηνύλ, απνηειεί ππνρξέσζηλ απηώλ, πάζα δε παξέθθιηζηο 

εθ ηαύηεο, εθδεινπκέλε δη’ ππαηηίνπ πξάμεσο ή παξαιείςεσο απνηειεί αληηθείκελνλ 

παηδαγσγηθνύ ειέγρνπ θαη ελ αλάγθε αληηκεησπίδεηαη δηα ζρνιηθώλ θπξώζεσλ θαηά ηαο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο». 

Η δηαγσγή θάζε καζεηή ραξαθηεξίδεηαη «θνζκησηάηε», «θνζκία», «επίκεκπηε» απφ ην 

χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ: 

o «Kνζκησηάηε» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ πνπ ηεξνχλ απνιχησο ην 

ζρνιηθφ Καλνληζκφ. 

o «Kνζκία» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ πνπ ηεξνχλ ην ζρνιηθφ Καλνληζκφ, 

φρη φκσο ρσξίο παξεθθιίζεηο. 

o «Eπίκεκπηε» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ηελ 

ηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ Καλνληζκνχ ζε αλεπίηξεπην βαζκφ, αιιά ε παξέθθιηζε θξίλεηαη 

επηδεθηηθή παηδαγσγηθήο επαλφξζσζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οπδεκία ηξνπνπνίεζε δηαγσγήο απφ ην χιινγν ησλ δηδαζθφλησλ δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν νξηζηηθή έμνδν ηνπ καζεηή απφ ην ρνιείν. Όηαλ ν καζεηήο 

παξεθθιίλεη απφ ηελ πξνζήθνπζα δηαγσγή, ζε βαζκφ πνπ ε παξέθθιηζε απηή λα δεκηνπξγεί 

παηδαγσγηθφ πξφβιεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο επαλνξζσηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ν 

καζεηήο ππνρξεψλεηαη ζε αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε ζε λέν ζρνιηθφ πιαίζην λα 

ηνπ δνζεί ε επρέξεηα λα βειηηψζεη ηε δηαγσγή ηνπ. 
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  Γ Η Α Κ Ο Π Ζ  Φ Ο Η Σ Ζ  Ζ   Μ Α Θ Ζ Σ Χ Ν  

Η θνίηεζε ησλ καζεηψλ δηαθφπηεηαη: 

α) Με ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 

β) Πξηλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο:  

o κε αίηεζε ησλ γνλέσλ θαη δηθή ηνπο πξσηνβνπιία  

o  κε ππφδεημε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ  

o κε ππφδεημε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ρνιείνπ γηα κεηεγγξαθή ζε άιιν ζρνιείν. 

  Δ Π Η Γ Ο  Ζ  Μ Α Θ Ζ Σ Χ Ν  

Η επίδνζε ησλ καζεηψλ αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη ζπδεηείηαη ηαθηηθά, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ πιιφγσλ ησλ Γηδαζθφλησλ ή ηκεκάησλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

ειέγρεηαη κε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δνθηκαζίεο (νιηγφιεπηεο θαη σξηαίεο) θαη κε άιινπο 

παηδαγσγηθά ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο. ην Γπκλάζην θαη Λχθεην δηεμάγνληαη πξναγσγηθέο θαη 

απνιπηήξηεο γξαπηέο εμεηάζεηο κεηαμχ Μαΐνπ θαη Ινπλίνπ. 

 

  Κ α λ ν λ η ζ κ ό ο  Δ ξ γ α ζ η ε ξ ί σ λ  Σ ε ρ λ ν ι ν γ ί α ο  θ α η  

Φ π ζ η θ ώ λ  Δ π η ζ η ε κ ώ λ  

Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ 

νη καζεηέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηα αθφινπζα: 

 Να κελ εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ. 

 Να κελ απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο ρσξίο ιφγν ή ρσξίο άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ. 

 Να νκηινχλ ρακειφθσλα θαη απηφ κφλν φηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Να κε ζπλδένπλ ηηο πεγέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λα κε ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηα 

θπθιψκαηα ρσξίο πξνεγνχκελν έιεγρν απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Να κεηαρεηξίδνληαη κε πξνζνρή ηηο ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη λα 

απεπζχλνληαη ζηνπο ππεπζχλνπο γηα θάζε απνξία ή δπζιεηηνπξγία. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ κε κεγάιε πξνζνρή ηα πιηθά (ρεκηθέο ελψζεηο, δηαιχκαηα θ.ά.). 

 Να κε κεηαθέξνπλ ηα πιηθά ή ηηο ζπζθεπέο εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Η παξάβαζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, εθηφο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη, 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

 

  K α λ ν λ η ζ κ ό ο  Λ ε η η ν π ξ γ ί α ο  Δ ξ γ α ζ η ε ξ ί σ λ  

Ζ ι ε θ η ξ ν λ η θ ώ λ  Τ π ν ι ν γ η ζ η ώ λ  
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 Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

ππεπζχλνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο θαη νξίδεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 Οη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ δηθέο ηνπο ζπζθεπέο καγλεηηθνχ πιηθνχ κε 

πξνγξάκκαηα ή αξρεία. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ γξαπηή έγθξηζε ηνπ 

ππεπζχλνπ. 

 Οη καζεηέο ζε θακία πεξίπησζε δελ επεκβαίλνπλ ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Οη καζεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο αίζνπζαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

κεραλεκάησλ. Φζνξά κεραλήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε καζεηή, εθηφο απφ ηνλ 

απζηεξφ πεηζαξρηθφ έιεγρν πνπ ζπλεπάγεηαη, απνθαζίζηαηαη κε δαπάλε ηνπ καζεηή. 

 Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνπο ππνινγηζηέο ή λα 

πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε. Οη ξπζκίζεηο απηέο γίλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαη δηαθίλεζε παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ 

ρνιείνπ. 

Οη καζεηέο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Δξγαζηεξίσλ 

Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ειέγρνληαη πεηζαξρηθά. 

 

  Κ α λ ν λ η ζ κ ό ο   π κ π ε ξ η θ ν ξ ά ο  ζ η ν  δ η α δ ί θ η π ν  

 Σν δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ φηαλ ην ζρνιηθφ δίθηπν επνπηεχεηαη απφ 

εθπαηδεπηηθφ ή ππεχζπλν ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ. 

 Καηά ηελ επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν δελ δίδνληαη πξνζσπηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη 

ζηνηρεία ηνπ ρνιείνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ. 

 Γελ απνζηέιιεηαη θσηνγξαθία ρσξίο ηελ άδεηα εθπαηδεπηηθνχ. 

 Γελ δίδεηαη ζε θαλέλαλ ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ 

καζεηή. 

 Απαγνξεχεηαη ε αληαπφθξηζε ζε ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία ή ζε πίλαθεο δειηίσλ κε 

άζεκλν πεξηερφκελν. 

 Απαγνξεχεηαη ε αλαδήηεζε δεδνκέλσλ κε άζεκλν πεξηερφκελν. ε πεξίπησζε 

ηπραίαο εκθάληζεο δεδνκέλσλ κε απηνχ ηνπ είδνπο ην πεξηερφκελν, ν καζεηήο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ. 

 Απαγνξεχεηαη λα παξνπζηάδεηαη ν καζεηήο ζην δηαδίθηπν κε ηαπηφηεηα άιιε εθηφο 

απφ ηε δηθή ηνπ. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηηο πεξηνρέο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ έρεη 

επηζθεθζεί ν καζεηήο. 
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 Ο καζεηήο νθείιεη λα επηζθέπηεηαη κφλν δηεπζχλζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πεξηέρνπλ 

πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ινγηζκηθνχ απφ ην δηαδίθηπν ζε ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιηθνχ 

δηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνθχιαμεο νζφλεο, παηρληδηψλ, 

βίληεν, ηξαγνπδηψλ θ.ά.). 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ απνζηνιή ή 

πξνψζεζε πιηθνχ πνπ είλαη παξάλνκν, άζεκλν, ελνριεηηθφ ή παξαβηάδεη ηελ ηδησηηθή 

δσή άιισλ πξνζψπσλ. 

Οη καζεηέο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ πκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν 

ειέγρνληαη πεηζαξρηθά. Δηδηθφηεξα γηα πεξηπηψζεηο παξαπησκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε 

παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνινπζνχληαη θαη 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο. 

 

  Κ α λ ν λ η ζ κ ό ο   π κ π ε ξ η θ ν ξ ά ο  ζ η α  ζ ρ ν ι η θ ά  

ι ε σ θ ν ξ ε ί α  

Καηά ηηο εθδξνκέο, ηνπο πεξηπάηνπο, ηηο πνιηηηζηηθέο επηζθέςεηο, αιιά θπξίσο θαηά ηελ 

θαζεκεξηλή κεηαθνξά κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

εππξέπεηα θαη ηξφπνπο πνπ ηηκνχλ ηνπο ίδηνπο σο πξφζσπα, αιιά θαη ζπλάδνπλ κε ην ήζνο 

ηνπ ρνιείνπ. ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν σο πξνέθηαζε ηνπ ρνιείνπ ηζρχνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηζρχνπλ θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν. 

Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρνιηθφ ιεσθνξείν δελ αιιάδνπλ ζηάζε ή αθφκα θαη ζρνιηθφ 

ιεσθνξείν, εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο ιφγνο πνπ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζην Γξαθείν 

Κίλεζεο  απφ ην γνλέα. Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ κε ηα ζρνιηθά 

ιεσθνξεία δίδεηαη ζηνπο Γνλείο κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφ ηελ Γξακκαηεία.  

Δπηπξνζζέησο, σζηφζν, επηζεκαίλνληαη ελδεηθηηθά θαη ηα αθφινπζα: 

 Ο/Η ππεχζπλνο/ε ζπλνδφο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ηηο απαηηνχκελεο ζπζηάζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ζηνπο καζεηέο. 

 Οη ζέζεηο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ιεσθνξείν είλαη θαζνξηζκέλεο. Γελ επηηξέπνληαη 

κεηαθηλήζεηο ή αιιαγέο ζέζεσλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ζπλνδνχ θαη ηδηαίηεξα φηαλ 

θηλείηαη ην ιεσθνξείν. 

 Γελ επηηξέπνληαη θσλέο θαη ζφξπβνη, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ξαδηνθψλνπ ή 

θαζεηνθψλνπ ρσξίο αθνπζηηθά. Ο νδεγφο πξέπεη λα είλαη απεξίζπαζηνο ζηελ 

νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα φισλ. 
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 Γελ επηηξέπεηαη λα θαηέξρνληαη νη καζεηέο ζε ζηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζπκθσλία κε ην γνλέα. 

 Σν ιεσθνξείν δελ πεξηκέλεη ηνπο καζεηέο, φηαλ απηνί πξνζέξρνληαη ζηηο ζηάζεηο 

θαζπζηεξεκέλα. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζηε ζηάζε γηα ηελ πξσηλή αλαρψξεζε 

ηνπιάρηζηνλ 5’ λσξίηεξα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα άθημεο ηνπ ιεσθνξείνπ  

Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εάλ ν καζεηήο πξφθεηηαη λα απνπζηάζεη, νη γνλείο/θεδεκφλεο 

ελεκεξψλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηειεθσληθά ηε ζπλνδφ. 

 H ξχπαλζε θαη νη θζνξέο ζηα ιεσθνξεία απνθαζίζηαληαη κε δαπάλε ησλ ππαηηίσλ. 

 Η απζάδεο, αζεβήο θαη γεληθά αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ πξνο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ή πξνο ην/ηε ζπλνδφ ή πξνο ηνλ νδεγφ, ε θζνξά ζε θαζίζκαηα, 

ηδάκηα θ.ά. ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν. Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ πξνζσξηλή ή αθφκε θαη ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ην 

ζρνιηθφ ιεσθνξείν. 

 

  Κ α λ ν λ η ζ κ ό ο  ε κ ε ξ ε ζ ί σ λ ,  π ν ι π ή κ ε ξ σ λ  ε θ δ ξ ν κ ώ λ  

–  ε θ π α η δ ε π η η θ ώ λ  α π ν ζ η ν ι ώ λ  

 Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (δηαγσληζκνχο, παξνπζηάζεηο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, μελαγήζεηο 

θ.ά.) θαη λα αθνινπζνχλ γεληθά ην πξφγξακκα θαη ηηο νδεγίεο ησλ ζπλνδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Απνκάθξπλζε καζεηή απφ ηελ ππφινηπε νκάδα επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα 

ηνπ αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο. 

 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ελνηθίαζε ή ε θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε πνδειάησλ, 

κνηνπνδειάησλ, κνηνζπθιεηψλ ή απηνθηλήησλ θαη θάζε είδνπο πισηνχ κέζνπ. 

 Οη καζεηέο, εθηφο απφ ηελ πεηζαξρηθή, θέξνπλ αθέξαηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα θζνξέο 

πνπ πξνθαινχληαη κε ππαηηηφηεηά ηνπο. 

 Η ζπκπεξηθνξά θαη ε εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα είλαη θφζκηα. 

 Διέγρνληαη νη πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ν ζφξπβνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ. 

 ρεηηθά κε ην θάπληζκα, ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ηζρχνπλ νη ίδηνη 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν.  

Η παξάβαζε νηνπδήπνηε ζεκείνπ ηνπ Καλνληζκνχ ζπλεπάγεηαη απζηεξφηαηεο πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο. 

 Μαζεηήο πνπ ππνπίπηεη ζε ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή δεκηνπξγεί 

ζπζηεκαηηθά πξφβιεκα, ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί ζε δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
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απφ ηελ απνζηνιή θαη ζε επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ κε έμνδα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα απέρνπλ απφ πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ζηεξήζνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή δηαχγεηα, λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, λα 

εθζέζνπλ ηνπο ίδηνπο ή νιφθιεξε ηελ νκάδα ζε θίλδπλν, λα πξνθαιέζνπλ επηθξηηηθά 

ζρφιηα. 

 Γεληθά, νη καζεηέο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθδξνκέο θαη 

απνζηνιέο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, είλαη εθπξφζσπνη ηνπ ρνιείνπ, ηεο πφιεο 

ηνπο θαη ηεο Παηξίδαο ηνπο. πλεπψο νθείινπλ φρη κφλν λα κελ πξνθαινχλ αξλεηηθά 

ζρφιηα, αιιά αληηζέησο λα θεξδίδνπλ ηελ εθηίκεζε φζσλ έξρνληαη ζε επηθνηλσλία καδί 

ηνπο. 

Σ. ρνιηθή δσή- Θέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο 

 

  Ο  ξ ό ι ν ο  η ν π  Δ θ π α η δ ε π η η θ ν ύ   

1. Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ αμηνπξέπεηα θαη θχξνο, ζηνηρεία πνπ ζπλάδνπλ κε ην ξφιν ηνπο. Σηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο είλαη απαξαίηεην λα ηηο δηέπεη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη λα ηηο ραξαθηεξίδεη ε 

εηιηθξηλήο, ζπλαδειθηθή θαη αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Αλάινγε ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο πξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγείηαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ άιισλ. Όηαλ έρνπλ άιιε άπνςε, πξέπεη λα ηελ ππεξαζπίδνληαη κε 

επηρεηξήκαηα θαη δηάινγν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηελ απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη απηή ηζρχεη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηή ε 

δεκνθξαηηθή αξρή απνηειεί θαλφλα ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα θαη εθείλνη πνπ δηδάζθνπλ ζηα 

ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο έρνπλ έλα ρψξν θνηλήο επζχλεο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπδεηνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, λα 

πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ 

επηιήςηκεο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ή νξηζκέλσλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε θξνληίδα, επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο εθ κέξνπο ηνπο. Η ζπλεξγαζία φισλ 

είλαη φρη κφλν ρξήζηκε αιιά θαη επηβεβιεκέλε.  

4. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ θιάδνπ επηδηψθνπλ ηελ θαηαθφξπθε ζπλεξγαζία θαη 

εμεηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ελφο θιάδνπ 

κέζα ζην ζρνιείν. Κάζε κάζεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απαηηεί επηκέξνπο 
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αληηκεηψπηζε. Η νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ κέζα ζε θάζε ζρνιείν απνθηά 

νξγαλσηηθή ππφζηαζε κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ Αθαδεκατθνχ Σκήκαηνο ην νπνίν αλαιακβάλεη 

ζε επίπεδν νκαδηθφηεηαο ηελ επζχλε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θ.ά., θάλνληαο εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ.  

5. Όζα αλαθέξνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θιίζεσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπ 

ηαιέληνπ ησλ καζεηψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζηνηρεία απηά καδί κε ηελ 

πείξα θαη ηελ εηδηθφηεηα ιακβάλνληαη ππφςε θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

6. Γελ είλαη νξζφ νχηε επηηξεπηφ λα δηαηππψλεηαη, θπξίσο πξνο ηνπο καζεηέο, θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη ε αληίιεςε φηη ν ξφινο θάπνησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο ή καζεκάησλ είλαη 

ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ παηδεία ηνπο. Γε λννχληαη επίζεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα απηφ. Σν ζρνιείν παξέρεη γεληθή παηδεία, ε νπνία είλαη θνηλή 

ζπληζηακέλε φισλ ησλ καζεκάησλ. 

7. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη εγεηηθφο θαη ε 

επίδξαζή ηνπ θαζνξηζηηθή. Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε ην 

παξάδεηγκα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ παξνπζία. Δπνκέλσο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη νχηε ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε νχηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπεθηείλνληαη θαη πνιχ πέξα απφ απηά. 

8. Η κνξθή θαη ην χθνο ηεο γιψζζαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ε 

γεληθφηεξε παξνπζία ηνπο δεκηνπξγνχλ πξφηππα αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο, ηδίσο ησλ 

κηθξφηεξσλ ειηθηψλ, αιιά θαη γηα ηνπο πνιίηεο ησλ κηθξφηεξσλ θνηλσληψλ. Δίλαη, επνκέλσο, 

αλάγθε λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

9. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο πεξηγξάθνληαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. Η ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα είλαη επλνκνχκελε 

νκάδα, γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο παξάδεηγκα 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππν δεκνθξαηηθήο αγσγήο. 

10. Κάζε καζεηήο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο, ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε. Απηφ θαζηζηά εμαηξεηηθά 

δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ καζεηή. Γη' απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα παξαηεξεί, λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ζσζηά θάζε πξφβιεκα 

πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ εθ κέξνπο ηνπο. Έηζη 

ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο 

ρεηξηζκνχο θαη λα ηνπο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

11. Η γλψζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ, γηαηί ηνπ επηηξέπεη λα 
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αληηκεησπίζεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ 

ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο. Η ελεκέξσζή ηνπ 

πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηψλ ηνπ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία, γηαηί ζα ηνπ επηηξέςεη 

λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζα ηνλ πξνθπιάμεη απφ πηζαλά 

αηνπήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ καδί ηνπο. 

12. εκαληηθή αξεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα πξνσζεί, λα ελζαξξχλεη θαη λα 

νξγαλψλεη ηφζν ζην κάζεκα φζν θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Υξένο ηνπ είλαη λα αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ, λα δηεπξχλεη δηαξθψο ηα φξηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηνπο σζεί λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

13. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπρλή θαζεκεξηλή επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο 

κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ απιή θαη ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ 

ζρνιείνπ θαηά ηα δηαιείκκαηα, θαη ζηηο νκαδηθέο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Απηή ε πνιιαπιή επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη κε ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη κηα έληηκε παηδαγσγηθή ζρέζε, ε νπνία ζεκαίλεη: 

(α) Δηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, ελδηαθέξνλ, δηθαηνζχλε θαη αγάπε γηα ην 

καζεηή. 

(β) εβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, πξάγκα πνπ επηβάιιεηαη 

θαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο καο. 

(γ) ηαζεξή ζηάζε θαη επηκνλή ζε θαλφλεο θνηλά απνδεθηνχο, κε παξάιιειε 

απαίηεζε λα ππάξρεη ζεβαζκφο ζ απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 

(δ) Δμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, 

κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

(ε) πλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε εμαζθάιηζε ηεο επηαμίαο γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζην γλσζηηθφ ηνκέα αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. 

14. Η δίθαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ν παηδαγσγηθφο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ είλαη ρξήζηκν λα επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ 

πξάμε θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα εμήο θπξίσο ζηνηρεία: 

(α) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί απεπζχλνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο 

απαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο. 

(β) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βαζκνινγνχλ θαη αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο. 

(γ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηνλψλνπλ ηηο εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο. 
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(δ) ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία θαηαθεχγνπλ ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

επηιχζνπλ νη ίδηνη. 

16. Οη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη γηα ηελ επθνζκία ηεο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία δηδάζθνπλ 

αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα. Παξάιιεια, πξνζπαζνχλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο 

καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πγηεηλή θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ 

κέζα ζηνλ νπνίν θνηηνχλ. 

17. Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη κε 

επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. Ιδηαίηεξε θξνληίδα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ απνρψξεζε 

ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζψο θαη θαηά ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

18. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, ηηο ζπδεηήζεηο θαη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή ησλ καζεηψλ, ηε βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο θαη, γεληθά, γηα φια 

ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. 

19. Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, 

πξνγξακκαηηζκέλα θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Κάζε εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο ψξεο ηεο εβδνκάδαο θαηά ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα δέρεηαη ηνπο 

γνλείο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη ιεπηνκεξψο θαη ππεχζπλα. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

γνλέσλ θαη γηα λα κελ ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά ησλ σξψλ ελεκέξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

εβδνκάδαο ε ελεκέξσζε ζα γίλεηαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ.  

 

  Δ θ ε κ ε ξ ε ύ ν λ η ε ο  

 Δλεκεξψλνληαη εγθαίξσο γηα ην πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθεκεξηψλ ηνπο θαη ηνλ ηεξνχλ 

απαξέγθιηηα. Ο ρξφλνο πξνζέιεπζεο ησλ εθεκεξεπφλησλ, δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο ησλ δεθαπέληε ( 15) ιεπηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη 

ν ρξφλνο αλαρψξεζήο ηνπο. 

 Δπηηεξνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 

 Δπνπηεχνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θαζαξηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ.  

 Πξνζηαηεχνπλ ηνπο καζεηέο απφ εμσζρνιηθνχο. 

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ θφζκηα ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

αίζνπζα, κεηά ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ. 

 Απνκαθξχλνπλ ηνπο καζεηέο, πιελ ησλ επηκειεηψλ, απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ καζεηήο θάλεη ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ, ν θαζεγεηήο 

δχλαηαη λα θαηάζρεη ην θηλεηφ , ην νπνίν ζα δνζεί ζηνλ καζεηή κεηά ην ηέινο ησλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ.  

Ε. πλεξγαζία ρνιείνπ - Γνλέσλ 

Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο νξγαληζκφο πεξηνξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ κέζα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ, αιιά επεθηείλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θαη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ νηθνγέλεηα, κε ηελ νπνία νθείιεη απφ θνηλνχ λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα ηε 

δσή. Ωο εθ ηνχηνπ ην ρνιείν απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

επνηθνδνκεηηθή, ζπλερή θαη εηιηθξηλή  ζπλεξγαζία κε ηνπο Γνλείο ησλ καζεηώλ, γηαηί ε 

πξνζπάζεηα ηνπ ρνιείνπ δελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε βνήζεηα 

ησλ Γνλέσλ.  

Φπζηθνί θεδεκφλεο ηνπ καζεηή είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ. Απηνί είλαη θεδεκφλεο ηνπ 

καζεηή. Γηαθνξεηηθά, νξίδνπλ νη ίδηνη κε έγγξαθε δήισζε ηνλ θεδεκφλα ηνπ καζεηή. 

Οη Γνλείο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πξνζσπηθφ ηνχ ρνιείνπ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο ηνχ ρνιείνπ γηα θάζε 

ζέκα πνπ αθνξά ην παηδί ηνπο. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπνπλ φηη ε εκπηζηνζχλε ηνχ καζεηή 

ζην ρνιείν εληζρχεηαη θαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ Γνλέσλ πξνο ην Σρνιείν θαη ηνλ 

Καζεγεηή. 

Γεληθά νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα κειεηνχλ κε πξνζνρή 

ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζηέιλεη ην ρνιείν. Δγγξάθνπλ ην καζεηή, επηθνηλσλνχλ 

ζπρλά κε ην Γηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ ηε 

θνίηεζε, ην ήζνο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ελεκεξψλνπλ ππεχζπλα ην ζρνιείν γηα φια ηα 

δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην καζεηή θαη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην 

ζρνιείν. Οη γνλείο γηα νπνηνδήπνηε αίηεκά ηνπο πνπ αθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ. 

πλαληήζεηο ησλ Γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη γνλείο ησλ καζεηψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ή 

έθηαθηεο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί νπνηνδήπνηε ζέκα.   

ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ ηξηκήλνπ νη Γνλείο θαινχληαη ζην ρνιείν, γηα λα παξαιάβνπλ ηνπο 

ειέγρνπο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επίδνζε, ηελ 

πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη 

πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην ζρνιείν, ν πξψηνο πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη ν 

Γνλέαο - Κεδεκφλαο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

έγθξηζε ηνπ θεδεκφλα, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο ην ζρνιείν κπνξεί 
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λα δεηήζεη ηε γλψκε ή ηελ έγθξηζε ηνπ Γνλέα - Κεδεκφλα γηα θάπνηεο άιιεο εθδειψζεηο, γηα 

ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε. Απηή ε ζπλεξγαζία εκπεξηέρεη ζεκαληηθή επζχλε 

θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. 

Ο Γνλέαο - Κεδεκφλαο δηθαηνχηαη λα έρεη πιήξε θαη ππεύζπλε ελεκέξσζε γηα ην καζεηή, 

αιιά νθείιεη θαη ν ίδηνο λα ελεκεξψλεη ην ζρνιείν γηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 

επίδνζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. Η παξνπζία ησλ Γνλέσλ ζηηο 

ελεκεξσηηθέο – παηδαγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ζρνιείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, είλαη απαξαίηεηε.  

Οη Γνλείο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα θέξλνπλ θηλεηό ηειέθσλν ζην 

Σρνιείν. ε πεξίπησζε αλάγθεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο, κε ηελ 

άδεηα ηήο Γηεχζπλζεο, απφ ην ηειέθσλν ηνχ ρνιείνπ. 

ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο λα απνρσξήζνπλ απφ ην ρνιείν 

πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, δίδεηαη γξαπηή άδεηα εμφδνπ απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

ρνιείνπ, κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο. 

 

  Φεθηαθή εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα So Simple 

Σφζν ην εθπαηδεπηηθφ καο έξγν φζν θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

πξσηνπνξηαθφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο So Simple. Απνηειεί έλαλ 

αζθαιή δηαδηθηπαθφ ηφπν κε εξγαιεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, φπσο ηελ αλάξηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ, αλάζεζε επηπξφζζεηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο καο θαη άκεζε 

επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ πξνζσπηθνχ κελχκαηνο.  

Οη θσδηθνί πξφζβαζεο ζηελ πιαηθφξκα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Ζ. Οηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο Γνλέσλ 

Σα  δίδαθηξα θαη νη ινηπέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ θαζνξίδνληαη 

θάζε ζρνιηθφ έηνο κε απφθαζε ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 θαη 18 ηνπ Ν.  

682/77, ηνπ αξηζ. 11 ηνπ Ν. 3279/04 θαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ελδεδεηγκέλεο θαη 

πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο. Γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο γνλείο πξν ηεο εγγξαθήο ησλ 

καζεηψλ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ δηδάθηξσλ ηνπ ηξέρνληνο θάζε θνξά ζρνιηθνχ έηνπο ζα πξέπεη λα έρεη 

εμνθιεζεί έσο ηελ 31
ε
 Μαΐνπ. Η ζπρλφηεηα πιεξσκήο κπνξεί λα είλαη απφ κία (1) έσο θαη 

ελλέα (9) δφζεηο, ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ε νπνία θαηαβάιιεηαη έσο ηελ 30
ε
  Ινπλίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηεο εγγξαθήο ζρνιηθνχ έηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα 

εμνθιεζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο πιεξσκήο: 
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Μέζσ Σξαπεδηθήο πλαιιαγήο. 

ηηο θαηαζέζεηο κέζσ ηξάπεδαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ καζεηή/ηξηαο. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ ζρνιείνπ: 

Δζληθή  426 0047 3849             GR49 0110 4260 0000 4260 0473 849 

Eurobank 0026 0302 78 020064 9061 GR13 0260 3020 0007 8020 0649 061 

Πεηξαηψο 51 5709 3259 275  GR62 0172 1570 0051 5709 3259 275 

Alpha  221 00 2320 001020  GR67 0140 2210 2210 0232 0001 020 

 

Με Υξεσζηηθή/Πηζησηηθή Κάξηα 

Με ηε θπζηθή ζαο παξνπζία ζην Λνγηζηήξην ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ κεηαμχ 08:00-15:30 

 

Με Μεηξεηά 

Πιεξσκέο έσο 500€ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Λνγηζηήξην ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ. 

  

Γηα ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δηδάθηξσλ παξέρεηαη έθπησζε 7% επί 

ησλ βαζηθψλ δηδάθηξσλ. Η έθπησζε πξνεμφθιεζεο ηζρχεη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πιήξνπο 

θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ έσο θαη ηελ 31ε Απγνχζηνπ θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή ππνηξνθίαο ή επηδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε αδειθψλ, εθαξκφδεηαη έθπησζε  

10% γηα ηε θνίηεζε ηνπ 2
νπ

 παηδηνχ θαη έθπησζε 25% γηα ηε θνίηεζε ηνπ 3
νπ

 παηδηνχ. Η 

έθπησζε αθνξά ηα βαζηθά δίδαθηξα θαη ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα πνπ θνηηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

παηδηά ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζην ζρνιείν. 

  

Οη απνδείμεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δηδάθηξσλ απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

πνπ έρεη δεισζεί θαηά ηελ εγγξαθή/επαλεγγξαθή ηνπ καζεηή/ηξηαο. 

Θ. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

ην πιαίζην ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη παξνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο έξγνπ, ην 

ζρνιείν καο επεμεξγάδεηαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο καζεηψλ/γνλέσλ, θηι) θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθα πνπ είηε 

πξνζθνκίδνπλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ  ιακβάλνληαη ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν απφ ηε ζρνιηθή δσή θαη 

ηηο δξάζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη 

εθηφο απηνχ (ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εθδξνκέο, γηνξηέο, 

παξαζηάζεηο θ.α.). Σν ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζε Γειηία Σχπνπ γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο δξάζεο ηνπ, ζε δηαθφξσλ εηδψλ ελεκεξσηηθά έληππα θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηνπ ζρνιείνπ επηιεγκέλα ηκήκαηα ηνπ πιηθνχ. Σν πιηθφ απηφ επίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξρεηνζέηεζε (ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ ζρνιείνπ), γηα πξνβνιή ζηνπο καζεηέο 
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γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ή/θαη ζηνπο γνλείο ζην πιαίζην ζρνιηθήο ενξηήο, γηα λα 

εθηππσζνχλ αλακλεζηηθά ή επεηεηαθά ιεπθψκαηα ή πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο.  

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηέο καο νη γνλείο θαινχληαη λα δψζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ζηελ αίηεζε εγγξαθήο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ην 

ζηάδην εγγξαθήο ησλ καζεηψλ. ηελ ίδηα ελφηεηα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ επεμεξγαδφκαζηε, νη ζθνπνί θαζψο θαη νη ηξφπνη ρξήζεο θαη νη απνδέθηεο 

ηνπο. Οη γνλείο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή εγγξάθσο λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο 

παξέρνληαη βάζεη ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

αθφινπζα: ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο, ελαληίσζεο, 

δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο απηψλ θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ δξάζεηο θαη δηαγσληζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο , δίλεηαη ζηνλ γνλέα ιεπηνκεξήο ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη ε ζπλαίλεζε 

ηνπ ή φρη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ εθάζηνηε δξάζε/δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζηε 

δεκνζηνπνίεζε ηπρφλ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

 

Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 682/77 θαη 

ηνπ λ. 4713/2020 κε ζηφρν ηελ ππεχζπλε θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ.  

Η εγγξαθή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ζεκαίλεη ηελ άκεζε, άλεπ φξσλ απνδνρή θαη 

ππνρξεσηηθή ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ. 

Ηκεξνκελία                                                       Τπνγξαθή θαη Ολνκαηεπψλπκν Γνλέα 

 

 


