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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
1. Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου και παραμένουν 

στο προαύλιο. Κανένας,εκτός από τους επιμελητές, δεν εισέρχεται στις 
αίθουσες ούτε κυκλοφορεί στους διαδρόμους πριν χτυπήσει το κουδούνι. 
Μόνον σε περίπτωση βροχής, οι μαθητές παραμένουν στους χώρους του 
ισογείου ή της υποδοχής του ορόφου. 

 
2. Στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή παρευρίσκονται όλοι. Οι 

μαθητές άλλων δογμάτων παρευρίσκονται χωρίς να μετέχουν. 
 
3. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη κανείς μαθητής δεν γίνεται 

δεκτός στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος 
εισέρχεται  εφόσον το επιτρέψει ο διδάσκων. 

 
4. Οι αργοπορημένοι μαθητές παρουσιάζονται στο διευθυντή του σχολείου 

και είτε απασχολούνται απ’ αυτόν είτε με άδειά του παραμένουν στο χώρο 
υποδοχής. Στη συνέχεια τις επόμενες ώρες παρακολουθούν κανονικά το 
πρόγραμμά τους. 

 
5. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας δεν επιτρέπεται η παραμονή ούτε η 

διέλευση των μαθητών στους διαδρόμους των ορόφων. 
 
6. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών 

από την τάξη. Μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια 
του διδάσκοντος επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα. 

 
7. Τις ώρες λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του. 

Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται η έξοδος από το χώρο του σχολείου. Αν 
κάποιος χρειαστεί να φύγει για σοβαρούς λόγους (υγείας, οικογενειακούς), 
φεύγει μόνο αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας του και 
συναινέσει ο Διευθυντής. Σε αντίθετη περίπτωση οι απουσίες θα 
θεωρούνται αδικαιολόγητες.   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΑΘΕ ΑΠΟΥΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ- 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ή ΕΚΤΑΚΤΗ)  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ , 
ΕΚΤΟΣ & ΑΝ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΣ , ΟΠΟΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ/ΙΔΙΑ. 
 

 
 



8. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές, εφόσον βρίσκονται στο σχολείο, να μην 
προσέρχονται σε κάποιο μάθημα. Στην περίπτωση αυτή εκτός της 
απουσίας θα ελέγχονται πειθαρχικά και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας 
τους. 

 
 
9. Υπεύθυνοι για την τήρηση των απουσιολογίων είναι οι ορισθέντες από το 

σύλλογο των καθηγητών απουσιολόγοι και σε κανέναν άλλο δεν 
επιτρέπεται η ενημέρωσή του. Οι απουσιολόγοι έχουν την ευθύνη για  
τυχόν απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση του απουσιολογίου. Οι 
απουσιολόγοι στο τέλος του ωραρίου επιστρέφουν τα απουσιολόγια στο 
γραφείο, κόβουν το λευκό φύλλο και το τοποθετούν στο αντίστοιχο ντοσιέ 
που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη φύλαξης. Στη συνέχεια τοποθετούν το 
απουσιολόγιο μαζί με το βιβλίο ύλης στην καθορισμένη θέση κάτω από 
την επίβλεψη των εφημερευόντων καθηγητών. 

 
10.  Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων κανένας μαθητής δεν παραμένει στην 

αίθουσα , αλλά όλοι κατεβαίνουν στον προαύλειο χώρο. Αν υπάρχει 
ειδικός λόγος να μην κατέβει κάποιος στο προαύλειο κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος, αυτό γίνεται μόνο μετά από άδεια του εφημερεύοντος 
καθηγητή , παραμένει δε στον διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει στον 
διάδρομο του ορόφου. 

 
11. Στις αίθουσες διδασκαλίας δεν επιτρέπονται φαγώσιμα και αναψυκτικά. 
 
12. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση άλλων ψυχοτρόπων 

ουσιών. Η χρήση τους , εκτός των άλλων αποτελεί και ποινικό αδίκημα. 
     Επίσης απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους στους     
     χώρους του σχολείου (εσωτερικούς & εξωτερικούς).  
 
13. Οι μαθητές οφείλουν να είναι παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις του 

σχολείου (εορτασμοί επετείων, πολιτιστικές εκδηλώσεις) και σε περίπτωση 
μη προσέλευσης θα καταχωρούνται τόσες απουσίες , όσες αντιστοιχούν 
στην ημέρα απουσίας του σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων του τμήματός του. 

 
14. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν οι μαθητές στο χώρο του σχολείου με 

ποδήλατα ή μοτοποδήλατα.Άν τυχόν προσέρχονται με αυτά στο σχολείο , 
τα ασφαλίζουν στον ειδικό χώρο που υπάρχει γι΄αυτό το σκοπό στο 
προαύλειο. 

 
15. Οι μαθητές οφείλουν να είναι κόσμιοι προς τους συμμαθητές τους και προς 

τους καθηγητές του σχολείου. 
 
16. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εξωσχολικών ατόμων στο χώρο του 

σχολείου. Σε περίπτωση που οι μαθητές διαπιστώσουν είσοδο 
εξωσχολικών ατόμων, οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα τους εφημερεύοντες 
& τον Διευθυντή του σχολείου. 

 



17. Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής ο μαθητής παρουσιάζεται στη διεύθυνση 
του σχολείου και εγγράφεται στο ποινολόγιο. Μετά από τρεις ωριαίες 
αποβολές, ο μαθητής παραπέμπεται πειθαρχικά στον σύλλογο 
διδασκόντων  του  σχολείου. 

 
18. Μετά από κάθε αποβολή οι μαθητές γίνονται δεκτοί στο σχολείο μόνο με 

τον κηδεμόνα τους. 
 
19. Οι κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσέρχονται συχνά στο σχολείο 

(τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο, τη 
φοίτηση και τη διαγωγή των παιδιών τους. Μπορούν να προσέρχονται 
καθημερινά από 10:00 μέχρι 13:00 κατά προτίμηση.Στην περίπτωση 
που επιθυμούν επικοινωνία με συγκεκριμένο καθηγητή , 
παρακαλούνται να ακολουθούν τον πίνακα ( που τους διανέμεται 
στην αρχή του σχολικού έτους) με το συγκεκριμένο ωράριο που 
αυτός θα είναι διδακτικά ελεύθερος και θα μπορεί να συζητήσει μαζί 
τους. Επίσης κρίνεται αναγκαίο οι γονείς να ενημερώνουν τη διεύθυνση 
του σχολείου σχετικά με θέματα υγείας, μαθησιακής δυσκολίας ή 
ψυχολογικών προβλημάτων των παιδιών τους, προκειμένου το σχολείο να 
δείξει την κατάλληλη φροντίδα. 

 
20. Οι μαθητές δικαιούνται μέχρι 114 απουσίες το χρόνο εκ των οποίων οι 

άνω των 50 πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Οι γονείς μπορούν να 
δικαιολογούν τις απουσίες μέχρι 10 ημερών και όχι για περισσότερες από 
2 συνεχόμενες ημέρες. Η δικαιολόγηση των υπόλοιπων απουσιών γίνεται 
μόνο με βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου. 

 
21. Χρήση μπάλας ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λ.π. επιτρέπεται μόνο παρουσία 

του διδάσκοντα καθηγητή φυσικής αγωγής. Eπίσης κανένας μαθητής που 
δεν έχει Γυμναστική τη συγκεκριμένη ώρα, δεν επιτρέπεται να βρίσκεται 
στο χώρο άθλησης. 

 
22. Στο μάθημα της Γυμναστικής είναι απαραίτητη η φόρμα και τα αθλητικά 

παπούτσια. Επίσης είναι από την νομοθεσία υποχρεωτικό να έχει εκδωθεί 
Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή , προκειμένου να συμμετέχει στο 
μάθημα χωρίς πρόβλημα και να παίρνει αδικαιολόγητα απουσία. 

 
23. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου. Σε 

περίπτωση φθοράς ή καταστροφής ο υπεύθυνος μαθητής θα ελέγχεται 
πειθαρχικά και παράλληλα θα υποχρεώνεται στην αποκατάσταση της 
ζημιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι υπεύθυνοι, υπόχρεοι θα 
είναι οι μαθητές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο χώρο. 

 
Ο κανονισμός αυτός τίθεται υπόψη των μαθητών και των κηδεμόνων τους για διαβούλευση , 
οι οποίοι αφού τον μελετήσουν, δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν προτάσεις ή και επί 
μέρους διαφωνίες τους  να  τον επιστρέψουν άμεσα ,  υπογεγραμμένο στο σχολείο (Δ/ντή) 
 
 
 
             Ο/Η   ΜΑΘΗΤ…….                                                Ο  ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 


