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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σκοπός του σχολείου μας είναι η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής
ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη
ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε,
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Α) Προσέλευση - Αποχώρηση μαθητών
1) Η πρώτη ώρα αρχίζει στις 8.15 π.μ.. Μαθητής που προσέρχεται στο Σχολείο μετά
την είσοδο των μαθητών και του καθηγητή στην τάξη παραλαμβάνει από το
Γραφείο Διδασκόντων υπογεγραμμένο σημείωμα εισόδου και
παραμένει εκεί μέχρι την έναρξη της δεύτερης ώρας, οπότε και
προσέρχεται στην τάξη, προσκομίζοντας το σημείωμα στον διδάσκοντα.
2) Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν
από την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας. Μαθητής που καθυστερεί
αδικαιολόγητα δε γίνεται δεκτός στην τάξη και οφείλει να παρουσιαστεί στο Γραφείο
Διδασκόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. συνεργασία με καθηγητή που
αποδεικνύεται με ανάλογο δικαιολογητικό σημείωμα), ο μαθητής γίνεται δεκτός στην
τάξη.
3) Έξοδος μαθητή από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (π.χ. υγείας), το παιδί φεύγει
από το Σχολείο μόνο με τη συνοδεία του κηδεμόνα, ή εξουσιοδοτημένου από τον
κηδεμόνα, προσώπου, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Διευθυντή και έχει
χορηγηθεί η σχετική άδεια.
4) Η έξοδος μαθητή από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο. Ειδικά
για σχολικές δραστηριότητες, η απουσία των μαθητών από την τάξη επιτρέπεται
στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή, με την προϋπόθεση ότι ο
μαθητής που έχει το σχετικό σημείωμα θα πάρει άδεια από τον εκάστοτε
διδάσκοντα, πριν από την έναρξη του μαθήματός του.
5) Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία του παιδιού
τους και τον λόγο που την προκάλεσε την ημέρα της απουσίας του. Θα πρέπει,
επίσης, να ενημερώνονται συχνά για τις απουσίες και να προσέρχονται άμεσα στο

Σχολείο, αν αυτό τους ζητηθεί.
6) Για λόγους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η ενημέρωση των γονέων
και κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών θα γίνεται αυτοπροσώπως (και όχι
τηλεφωνικώς) τις ημέρες και ώρες που ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας.
( http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/)
Β) Γενικότερη συμπεριφορά
1) Το πολιτισμένο κλίμα στο σχολικό χώρο θεωρείται δεδομένο για την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Κάθε μαθητής οφείλει:
Α) Να σέβεται το χώρο του σχολείου. Η διαφύλαξη καθαριότητας στους
χώρους του σχολείου και η αισθητική τους αναβάθμιση δημιουργεί
ευχάριστο κλίμα, υψηλό επίπεδο πολιτισμού και συνθήκες μεγιστοποίησης
του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Β) Να φέρεται με ευπρέπεια στους καθηγητές, στο προσωπικό του σχολείου
και στους συμμαθητές του.
Γ) Να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών
εκδηλώσεων.
2) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων
στους χώρους του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών σε
αυτό. Οποιαδήποτε ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία με την οικογένειά τους
καλύπτεται από το Σχολείο. Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφηση ή
βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό
τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους
χώρους του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.
3. Το διάλειμμα είναι χρόνος μικρής ξεκούρασης. Παιχνίδια με μπάλες εγκυμονούν
κινδύνους, γίνονται μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με επίβλεψη και
ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται οι
μαθητές να φέρνουν στο χώρο του σχολείου μπάλες από το σπίτι τους.
4) Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του
δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο
χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος
περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και η
«αντικειμενική» ευπρέπεια. Καλό είναι, επίσης, οι μαθητές να αποφεύγουν να
φέρνουν στο σχολείο ακριβά κοσμήματα, ρολόγια, στυλό και άλλα είδη αξίας,
καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας, το σχολείο δε φέρει
καμία ευθύνη.
5) Στις εκπαιδευτικές εξόδους από το σχολείο και στις εκδρομές τα παιδιά οφείλουν
να θυμούνται ότι με τη συμπεριφορά τους εκπροσωπούν το σχολείο και τις
οικογένειές τους. Για αυτό και για λόγους ασφαλείας είναι απαραίτητο να

τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες των καθηγητών σχετικά με τα πάσης φύσεως
ωράρια (ώρα αναχώρησης – επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, κλπ) και οι
μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους για την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών.
6) Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, από τους κανόνες του
σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή και από τον
οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές τους θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.
Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την παιδαγωγική αρχή ότι η κατασταλτική
αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς,
όμως, να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.
7) Η διαδικτυακή τάξη πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες περί

προστασίας
προσωπικών δεδομένων που ισχύουν και για το διά ζώσης μάθημα· ο διαδικτυακός
χαρακτήρας του μαθήματος δεν αλλοιώνει τον προσωπικό χαρακτήρα του ούτε αίρει με
οποιονδήποτε τρόπο τους κανόνες που αφορούν στην παρουσία και παρέμβαση τρίτων
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στις διαδικτυακές τάξεις εισέρχονται, παρακολουθούν

και συμμετέχουν στη διδακτική πράξη οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι μαθητές με
το ονοματεπώνυμό τους και φοιτητές που πραγματοποιούν την άσκησή τους (οι
τελευταίοι μόνο κατόπιν χορήγησης γραπτής άδειας από τη Διεύθυνση του σχολείου)
Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αίσθηση
ευθύνης των παιδιών, αλλά και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς
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Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα και καταχωρίζονται
στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για την τακτική παρακολούθηση της
φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι
οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τούς λόγους της απουσίας των
μαθητών άμεσα.
Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος καθηγητής
του τμήματος ενημερώνει εντύπως / ηλεκτρονικώς τους γονείς.
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο
των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
o Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του
Διευθυντή του Σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις
απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να
ενημερώνουν το Σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών,
κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
o ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των
απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
o ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω
από 114 απουσίες. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής είναι υποχρεωμένος
να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.
o ταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του
ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή
τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται
ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται
απαραίτητες.

o Η απουσία μαθητή από σχολικό περίπατο λογίζεται ως απουσία για
ισάριθμες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία μαθήματα της
ημέρας του σχολικού περιπάτου.
ταν ο σχολικός περίπατος
πραγματοποιείται με χρήση μεταφορικού μέσου (τουριστικό λεωφορείο),
απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για τη μη συμμετοχή του
στον περίπατο αυτό. λοι οι μαθητές, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον
περίπατο με μεταφορικό μέσο, παραμένουν στο σχολείο και ακολουθούν
ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Αν ο μαθητής δεν προσέλθει στο
σχολείο καταχωρίζονται οι απουσίες στο μαθητή.

Καλή σχολική χρονιά.

