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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ο σκοπός του εσωτερικού  κανονισμού του σχολείου  είναι  η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και 

συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Με κανέναν τρόπο ο κανονισμός δεν αποβλέπει στον  περιορισμό 

της ελευθερίας κανενός. 

Α. Υποχρεώσεις  των καθηγητών προς τους μαθητές 

Ο Ν. 1566/1985 καθώς και η Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευτεί στο  ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002 

περιγράφουν τις υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές τους. 

Ειδικότερα οι καθηγητές οφείλουν: 
 να απευθύνονται στους μαθητές τους δείχνοντας  σεβασμό προς την προσωπικότητα τους,  ευγένεια και 

κατανόηση 
 να καλλιεργούν   δημοκρατικό κλίμα και να αντιμετωπίζουν τους μαθητές ισότιμα,  δίκαια και χωρίς 

διακρίσεις, 
 να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε οι μαθητές να νιώθουν άνετα να συζητήσουν τα 

προβλήματά τους,  
 να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους εντός και εκτός τάξης, 
 να φροντίζουν για  την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολικού  περιβάλλοντος. 

 
Β. Υποχρεώσεις των μαθητών 

Γενικά οι μαθητές οφείλουν: 

 να συμπεριφέρονται και να μιλούν με ευγένεια προς τους καθηγητές και το βοηθητικό προσωπικό του 
σχολείου,  

 να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των καθηγητών τους ,  
 να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των 

καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά, 
 να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα, 
 να χρησιμοποιούν το διάλογο για να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η 

χειροδικία ή η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα 
παραπτώματα, 

 να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο, 
 να δείχνουν σεβασμό και σοβαρότητα σ’ όλες τις σχολικές εκδηλώσεις που συμμετέχουν, 
 να συνεργάζονται για τη διατήρηση του σχολικού χώρου καθαρού και ευχάριστου, σεβόμενοι την κινητή 

και ακίνητη περιουσία του σχολείου. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά σε αντικείμενα ή έπιπλα του 
σχολείου από μαθητή/-τρια ή μαθητές/-τριες, η δαπάνη αποκατάστασης θα βαρύνει τον/τους 
κηδεμόνα/-ες τους. 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

 Οι μαθητές/ -τριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 
8:15, φροντίζοντας η εμφάνισή τους να είναι ευπρεπής, όπως ταιριάζει σε σχολικό περιβάλλον. 

 Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές/-τριες συντάσσονται στις προκαθορισμένες 
θέσεις των τμημάτων τους με κοσμιότητα και ευγένεια. 

 Την ώρα της προσευχής, η σοβαρότητα και ο σεβασμός θεωρούνται αυτονόητα διότι κάθε άνθρωπος 
έχει το δικαίωμα της συμμετοχής ή μη σε θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά έχει παράλληλα την 
υποχρέωση του σεβασμού των επιλογών των άλλων για το ίδιο θέμα. 
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 Μετά την προσευχή, οι μαθητές παραμένουν σιωπηλοί στη θέση της γραμμής τους έως ότου 
τελειώσουν οι ανακοινώσεις και επιτραπεί η είσοδος στις αίθουσες. 

 Οι μαθητές/-τριες που προσέρχονται καθυστερημένα παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της 
Διεύθυνσης. 

 Η παραμονή των μαθητών/-τριων στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της 
λειτουργίας του σχολείου. Η έξοδος μαθητών/-τριων από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά 
από ειδική άδεια της Διεύθυνσης. 

 Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις του εφημερεύοντα 
καθηγητή και δεν περιφέρονται σε χώρους που δεν επιτρέπεται. Δε συμπεριφέρονται ανάρμοστα και 
αντικοινωνικά. 

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους γείτονες του σχολείου και να μην τους παρενοχλούν με κανένα 
τρόπο. 

 Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας στο κυλικείο. Η μη διατήρηση σειράς 
προτεραιότητας είναι μία πράξη ασέβειας και έλλειψης δημοκρατικής αντίληψης. 

 Σε περίπτωση που μαθητής δημιουργεί προβλήματα, μη σεβόμενος τον εαυτό του και τους άλλους, οι 
μαθητές απευθύνονται στον εκάστοτε εφημερεύοντα καθηγητή για τη συμμόρφωση του και δεν 
αναλαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους. 

 Δεν επιτρέπεται η συνάθροιση και παραμονή των μαθητών επί μακρόν στους χώρους των τουαλετών. Οι 
μαθητές οφείλουν να κάνουν σωστή χρήση των τουαλετών και να αφήνουν πάντα το χώρο καθαρό. Σε 
καμιά περίπτωση δεν επισκέπτονται τις τουαλέτες του άλλου φύλου. 

 Μετά το διάλειμμα οι μαθητές/-τριες εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 
Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή. 

 Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 
καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον 
εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή. 

 Ο μαθητής οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους εκπαιδευτικούς, όλα τα μαθήματα κι όλες τις σχολικές 
δραστηριότητες με τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση. 

 Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να έχει 
γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία οφείλει να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των 
μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. 

 Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο 
βαθμό συγκέντρωσης από τους μαθητές. Απαγορεύεται., συνεπώς, αυστηρά η παρενόχληση του 
μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση 
τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

 Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως ναι 
παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. 

 Η απόπειρα αντιγραφής αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. 

 Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα. 

 Μαθητές και καθηγητές δεν φέρνουν φαγητό ή ρόφημα στην τάξη, γιατί τα ίδια ή τα υπολείμματα τους, 
αποτελούν, όταν παραμείνουν εκτεθειμένα, εστία μικροβίων. Ευνόητη εξαίρεση αν συντρέχουν λόγοι 
υγείας. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς οφείλουν να έχουν ενημερώσει τους διδάσκοντες. 

 Στα εργαστήρια του σχολείου, οι μαθητές σέβονται τον ιδιαίτερο κανονισμό που ισχύει για τους 
ευαίσθητους αυτούς χώρους, επιπρόσθετα και για λόγους ασφάλειας. 
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 Ο μαθητής δε χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές συσκευές του σχολείου χωρίς την άδεια του καθηγητή του. 

 Για οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί τους μαθητές  απευθύνονται πάντα αρχικά στο υπεύθυνο καθηγητή 
της τάξης που θα δώσει τις σχετικές οδηγίες. 

 Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις περιπτώσεις 
που δε συμβαίνει αυτό επιβάλλονται σ’ αυτούς κυρώσεις . 

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος  των Καθηγητών είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα 

ή θέμα που σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, τη διαγωγή και την πρόοδο των παιδιών σας. 

 

 

Η Διεύθυνση και 

ο Σύλλογος των Καθηγητών 

 


