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6. Απουσίες μαθητών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, μαθητές/τριες, 

Όλα τα δημόσια σχολεία λειτουργούν με βάση την εκπαιδευτική Νομοθεσία της 

Ελληνικής Δημοκρατίας με κανονισμούς οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και ρυθμίζουν θέματα που αφορούν κυρίως στις απουσίες των μαθητών, τη 

βαθμολογία, τις εξετάσεις, τα καθήκοντα των μαθητών, την εμφάνιση, τη διαγωγή τους, τα 

παιδαγωγικά μέτρα κ.α. 

Ταυτόχρονα κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να εφαρμόσει δικούς του 

συμπληρωματικούς εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα συμφωνίας του 

Καθηγητικού Συλλόγου, εκπροσώπων της Μαθητικής Κοινότητας, του Συνδέσμου Γονέων και 

εκπροσώπου του Δήμου. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (ΦΕΚ Β΄491/09-02-2021, 

αριθμ. 13423/ΓΔ4) βασίζεται σε όσα  προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση 

και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές 

παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του 

Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό 

του. 

 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 Το σχολείο αποτελεί μια οργανωμένη κοινότητα όπου όλα τα μέλη συνεργάζονται με 

αμοιβαίο σεβασμό είτε πρόκειται για εκπαιδευτικούς είτε για μαθητές της σχολικής 

μονάδας. 

 Σύμφωνα με τον κανονισμό όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας έχουν δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία και ταυτόχρονα ένα ήρεμο παιδαγωγικό 

και διδακτικό κλίμα. 

 Μέσω των κανόνων και όρων που έχουν συμφωνηθεί επιδιώκεται: 

● η σωματική και συναισθηματική ασφάλεια όλων των μελών 

● η απρόσκοπτη λειτουργία και συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική και διδακτική 

διαδικασία 

● ο σεβασμός προς όλους και η αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. 

 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

 Η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια των μαθημάτων ορίζεται με σχετική απόφαση του 

Υπουργείου. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:15 και λήγουν στις 13:55 στη δια ζώσης 

διδασκαλία . Την περίοδο της τηλεκπαίδευσης  και με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου η 

έναρξη των μαθημάτων για το Γυμνάσιο γίνεται στις 8:30 και η λήξη στις 14:10, ενώ για τις 

Λυκειακές Τάξεις η έναρξη είναι στις 8:00 και η λήξη στις 13:40. Και στις δυο περιπτώσεις 
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πραγματοποιούνται τα προβλεπόμενα διαλείμματα για την ξεκούραση των μαθητών και τον 

αερισμό των αιθουσών. 

 

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων και 

συγκεκριμένα στις 8:οοπ.μ. 

 Για το σχολικό έτος 2020-2021 δεν υπάρχει πρωινή συγκέντρωση των μαθητών , 

παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και με την τήρηση των μέτρων, για την αποφυγή 

συγχρωτισμού. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην προσέλευση πέραν του 10λεπτου οι 

μαθητές ενημερώνουν τον Διευθυντή και περιμένουν σε κατάλληλο χώρο εντός του σχολείου 

με την επίβλεψη καθηγητή. Έτσι αποφεύγεται η αναστάτωση κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Βέβαια, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, που διδάσκει την ώρα εκείνη στη 

συγκεκριμένη τάξη, έχει το δικαίωμα να δεχτεί ή όχι τον μαθητή που προσέρχεται με 

καθυστέρηση. 

 

3. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο του 

διδάσκοντος επιτρέπεται μόνο για το πρώτο 10λεπτο η είσοδος μαθητών στις τάξεις. 

 Εντός της αίθουσας κάθονται στα θρανία κατά μόνας για να μην υπάρχει 

συνωστισμός. Δεν αλλάζουν θέσεις παρά μόνο αν τους το επιτρέψει ο διδάσκων καθηγητής. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει  από την 

αίθουσα εκτός αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι. 

 Οι μαθητές δεν μοιράζονται τα προσωπικά τους αντικείμενα και ο καθένας/καθεμία 
φροντίζει να φέρνει τα απαραίτητα από το σπίτι του. Ειδικότερα κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά, όπου η χώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πανδημίας Covid-19. 
 Εντός της σχολικής αίθουσας απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και πάσης 
φύσεως ροφημάτων, εκτός από νερό. 
 

4. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο με τη λήξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης ενημερώνεται ο γονέας / κηδεμόνας, ο οποίος έρχεται και παραλαμβάνει 

το παιδί. Αν κάποιος μαθητής φύγει πριν τη λήξη των μαθημάτων χρειάζεται απαραιτήτως 

την άδεια του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση αυτός που ενημερώνει 

και ενημερώνεται για την αποχώρηση του μαθητή, πριν το τέλος του σχολικού ωραρίου, είναι 

ο γονέας/ κηδεμόνας. 

 

5. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Το σχολείο εφαρμόζει το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως ορίζεται από τις εγκυκλίους 

του Υπουργείου, τόσο για τα δια ζώσης όσο και για τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Οι γονείς 

ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές προκύπτουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές. Η ενημέρωση γίνεται 

έγκαιρα από τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, ώστε να 

αποφεύγεται η αναστάτωση της διδακτικής διαδικασίας. 
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6. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Οι κηδεμόνες ευθύνονται για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των 

μαθητών και μαθητριών και οφείλουν να ενημερώνουν για την απουσία των παιδιών τους. 

 Οι υπεύθυνοι των τμημάτων οφείλουν σε τακτικά διαστήματα και σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις να ενημερώνουν τους γονείς για τις απουσίες των μαθητών/ μαθητριών. 

Επιπλέον, ενημερώνουν τους γονείς κάθε φορά που ο μαθητής/μαθήτρια απουσιάζει από το 

σχολείο και δεν έχει ενημερώσει ο κηδεμόνας. 

 Λόγω των ειδικών περιστάσεων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά οι απουσίες είτε 

στα δια ζώσης μαθήματα είτε στα εξ αποστάσεως προσμετρώνται ανάλογα με τις διατάξεις 

του Υπουργείου Παιδείας. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 Η ενημέρωση γίνεται πάντα με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Συγκεκριμένα: 

1. Με ενημερωτικά σημειώματα 

2. Τηλεφωνικώς λόγω της πανδημίας 

3. Με e mail 

4. Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες. 

 

 

 
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
1. ΦΟΙΤΗΣΗ 

 Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και συστηματική. Η ελλιπής φοίτησή 

τους δυσχεραίνει την πρόοδό τους. Σε ειδικές, όμως, περιπτώσεις και λόγω της γεωγραφικής 

θέσης του σχολείου πολλές φορές οι μαθητές απουσιάζουν λόγω των καιρικών συνθηκών. 

Επιπλέον κατά τη σχολική χρόνια 2020-2021 παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων μέσω  τηλεκπαίδευσης. Το σχολείο  καλύπτει σε κάθε περίπτωση τους 

μαθητές με εξοπλισμό για την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

 
2. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό 

περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό οι μαθητές: 

1. Σέβονται την περιουσία του σχολείου και το φυσικό περιβάλλον του αύλειου χώρου 

2. Δεν ρυπαίνουν τους χώρους του σχολείου, τα θρανία και τους τοίχους. Αν αυτό 

συμβεί οφείλουν να το καθαρίσουν μόνοι τους. 

3. Διατηρούν το θρανίο και την αίθουσά τους σε άριστη κατάσταση. 

4. Τηρούν τους κανόνες καθαριότητας και δεν πετούν τα σκουπίδια τους στο έδαφος. 

Για κάθε φθορά που προκαλεί ο μαθητής σε περιουσία του σχολείου ενημερώνεται ο 

κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να την αποκαταστήσει. 

 

 
3. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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 Οι μαθητές βγαίνουν στον αύλειο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, για να 

αερίζονται οι αίθουσες και να απολυμαίνονται από την καθαρίστρια της σχολικής μονάδας. 

Επιπλέον αποφεύγεται ο συνωστισμός. Με την αποχώρηση των μαθητών από τις αίθουσες 

ανοίγουν κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς τα παράθυρα. 

 Σε περίπτωση κακοκαιρίας παραμένουν εντός του σχολικού χώρου αλλά πάντοτε με 

την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων και συνωστισμού 

λόγω της πανδημίας. 

 Σε έκτακτες περιπτώσεις (πανδημία, κακοκαιρία) το κάθε τμήμα βγαίνει διάλειμμα 

σε διαφορετικό χώρο που έχει ορισθεί από τον διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων. Τα 

παράθυρα ανοίγουν με ευθύνη των επιμελητών κάθε τάξης, για να αερίζονται οι αίθουσες. 

Αν είναι εφικτό τα διαλείμματα δεν συμπίπτουν για αποφυγή συγχρωτισμού. 

  

4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 Όλοι οι μαθητές οφείλουν να είναι ευπρεπώς ντυμένοι μέσα στον χώρο του 

σχολείου. Γι’  αυτό είναι υπεύθυνοι οι κηδεμόνες τους. Το ίδιο ισχύει και για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

 

Γ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, 

εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.  

 Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας. 

 Κανείς μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλει τον/την συμμαθητή/τρια του  ,  

για κανένα λόγο, είτε με λόγια  είτε με χειροδικία. Όποιος/α αδικείται, απευθύνεται στην 

διεύθυνση του σχολείου για την διευθέτηση του προβλήματος . 

 Στο σχολείο λειτουργεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς ο θεσμός του Συμβούλου 

Σχολικής Ζωής, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές/ μαθήτριες , ώστε να 

αντιμετωπίζονται εγκαίρως τέτοιου είδους προβλήματα. 

 
Δ. ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Μέσα στο σχολείο θα πρέπει να υπάρχει θετικό κλίμα το οποίο έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

● αμοιβαίος σεβασμός 

● απαγόρευση βίας 

● αποτροπή του εκφοβισμού 

● συνεργασία 

● σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια 

● ισότητα 

● συμμετοχή όλων στις δράσεις του σχολείου 
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Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική 

ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της 

Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί 

αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα. 

     Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριων στο σχολείο αποτελούν 

αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη σύμβουλο κοινωνικής 

ζωής τον διευθυντή της σχολικής μονάδας τον σύλλογο διδασκόντων/ουσων και τον 

συντονιστή/τρια εκπαιδευτικού έργου,προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή 

παιδαγωγική αντιμετώπιση τους. 

2.ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή 

εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. 

 Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των 

μαθητών/μαθητριών που φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και 

καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Ε. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα 

σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων 

των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, 

αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο 

τους. 

Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Σχολείου 

(εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με 

τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα. 

 Επίσης, οι μαθητές συμμετέχουν σε περιπάτους, μορφωτικές επισκέψεις στα 

πλαίσια μαθημάτων ή εκδρομές του Σχολείου  και τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των 

συνοδών καθηγητών. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν 

ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και κρίνονται αυστηρότατα. 

Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών Τμήματος ή Τάξης είναι 

απαραίτητη η έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο δεν 

φέρει καμιά ευθύνη. 
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
● Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων 

και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

● Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

● Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την 

καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, 

σε περίπτωση φθοράς. 

● Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 

των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των μαθητών/μαθητριών.   

● Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 
2. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

● Διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολικού χώρου από την ώρα 

προσέλευσής τους μέχρι την αποχώρησή τους 

● Αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές δημοκρατικά και ισότιμα 

● Διδάσκουν τα γνωστικά τους αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα 

σπουδών 

● Τηρούν τις ώρες τηλεκπαίδευσης χωρίς να παρακωλύουν τα μαθήματα των 
υπόλοιπων εκπαιδευτικών και ενημερώνοντας τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο 
για τυχόν προβλήματα σύνδεσης.  

● Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας 

● Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και επίδοση των μαθητών 

● Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης των 

μαθημάτων 

● Οργανώνουν εκδηλώσεις και σχολικές γιορτές 

● Επικοινωνούν με τους γονείς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

3. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

● Προσέρχονται στην ώρα τους στο σχολείο 

● Δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό σε κάθε διδακτικό αντικείμενο 

● Σέβονται κάθε μέλος της κοινότητας 

● Συμμετέχουν σε δράσεις του σχολείου 

● Διατηρούν καθαρό τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου 

● Εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους για θέματα που αφορούν το σχολείο. 

● Έχουν τα απαραίτητα μέσα (ή εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να τα λαμβάνουν από 
το σχολείο) για να παίρνουν μέρος στην τηλεκπαίδευση, τηρώντας τα ωράρια που 
έχουν δοθεί από το σχολείο. 
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Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ 

 
1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Το σχολείο δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας με τους γονείς. Είναι σημαντικό οι 

γονείς/κηδεμόνες να συνεργάζονται, να παρακολουθούν την επίδοση των παιδιών τους σε 

τακτική βάση, να συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις και να βοηθούν στην επίλυση 

ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν. 

 
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 Οι γονείς/κηδεμόνες συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 

και συνεργάζονται τόσο με τον διευθυντή όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό . 

 
3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο 

Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο 

εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του 

στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο 

λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν 

στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην 

ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα 

βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής. 

 
4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΟΛΩΝ 

 Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων - Διευθυντή, εκπαιδευτικών, μαθητών, 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης - για να πετύχει το σχολείο στην 

αποστολή του. 

 
Η. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στους χώρους του σχολείου 

2. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα εντός του χώρου του σχολείου 

τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς. 

3. Το σχολείο (Διευθυντής, καθηγητές) δε φέρουν ευθύνη σε περίπτωση απώλειας 

(ή/και καταστροφής) χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 

4. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος μόλις εισέλθει στο 

σχολείο και σε όλη την διάρκεια των μαθημάτων να φοράει μάσκα. Αν δεν φοράει 

μάσκα ή δεν θέλει να φορέσει μάσκα δεν γίνεται δεκτός στον χώρο του σχολείου και 

λαμβάνει απουσία. 

5. Συχνός καθαρισμός των χεριών με αντισηπτικό διάλυμα ή με νερό και σαπούνι. Σε 

κάθε αίθουσα πρέπει να βρίσκεται ένα αντισηπτικό διάλυμα, για να χρησιμοποιούν 

οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κατά την είσοδο και έξοδο τους από την σχολική 

τάξη. 
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6. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν αν το παιδί τους ανήκει σε ευπαθή ομάδα. 

Απαραίτητο να προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση που να το πιστοποιεί. 

7. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός ασθενήσει υποχρεωτικά το 

τμήμα τίθεται σε καραντίνα για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί από το 

υπουργείο παιδείας και υγείας.  

 
Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

 
Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα 

παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από 

σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών 

για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων 

ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους 

μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους 

αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή 

ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, 

Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και 

να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. 

ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. Θέματα που ανακύπτουν και δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη 

Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον 

Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 

 

 

 

 

 

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Μεταξάδων 

Τηλ.: 2553051294 

Email: mail@gym-metax.evr.sch.gr 

 

Για το Σύλλογο των Διδασκόντων 

Ο Διευθυντής 

 

 

Σταματόπουλος Χαράλαμπος 

ΠΕ11 

Εκπρόσωπος του Δήμου Διδυμοτείχου 

 

Εκπρόσωπος συλλόγου γονέων 

 

Εκπρόσωπος μαθητών 

 

 




