
 

 

 

 

 

Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Εισαγωγή  

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα 
προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών 
Σχολείων. 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή και τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του. 

Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά η 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση 
προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ 
τους. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων. 

 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

 

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των 
μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της 
προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι αφενός 
εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και αφετέρου διαμορφώνουν ένα 
παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική 
λειτουργία του. 

Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκεται: 

 Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας. 

 Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των 
άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. 

 Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη 
συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε μαθητή/ριας ,αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

 

Ο Διευθυντής 

• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 
διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 
εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 

  



Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η 
εκπαίδευση − διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ειδικότερα οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουν να: 

• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 
προσωπικότητα τους 

• Υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους 

• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς 
διακρίσεις υπέρ η εις βάρος ορισμένων μαθητών 

• Συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 
αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε προβλήματός τους 

• Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον 
πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με 
τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

• Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν 
σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, στους 
συμμαθητές τους & στη σχολική περιουσία. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, 
ψυχολογικής ή άλλης μορφής. 

Οι μαθητές θα πρέπει: 

• 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 

• Να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο 

• Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του 
προσωπικού του Σχολείου 

• Να  χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά 

• Να  λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη 
χρήση Βίας. Η χειροδικία, και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή 
ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που 
μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο. 

• Να προσέχουν και να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Η προστασία 
του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν 
κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α. 

• Να  τηρούν τους κανόνες της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους 

• Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές 
αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου 

 

  



ΛειτουργίατουΣχολείου  

 

Προσέλευση- Παραμονή & Αποχώρηση 

• Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων το αργότερο 
στις 8.10. 

• Σύμφωνα με τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική. Η πρωινή συγκέντρωση λόγω πανδημίας δεν πραγματοποιείται. 

• Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο του Διευθυντή. 

• Οι μαθητές πρέπει να 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. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση 
με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, 
δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 

• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

• Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια. Η απομάκρυνση από το σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο 
χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης δεν επιτρέπεται και αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. 

• Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 
(π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να 
παραλάβει το παιδί του 

• Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν 
τηλήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

• Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο 
χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους 
διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. 

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές και οι μαθήτριες απευθύνονται στους 
εφημερεύοντες καθηγητές, που εποπτεύουν τους χώρους του σχολείου. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.  

• Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου η κεντρική είσοδος παραμένει κλειδωμένη με 
στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας του μαθητικού δυναμικού και την αποτροπή εισόδου 
ατόμων, που δεν έχουν σχέση με τη μαθητική κοινότητα. 

 

Φοίτηση & Απουσίες μαθητών 

• Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και 
υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η 
ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο 
όσο και την πρόοδό τους. 

• Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οικηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο 
για την απουσία τωνπαιδιών τους. 

 

  



Σχολικοί χώροι 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό 
περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές: 

• Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον 
της αυλής του Σχολείου. 

• Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα 
καλάθια απορριμμάτων. 

• Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 

• Επισημαίνεται ότι, μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, 
ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα 
του. 

 

Άλλα θέματα 

 Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση 
εντός των σχολικών χώρων– κτηρίων και υπαίθριων χώρων –απαγορεύεται. 

 Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων ουσιών είναι καταστροφικές για την 
πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η 
παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση λήψη αυστηρών 
παιδαγωγικών μέτρων. 

 Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων που οι 
μαθητές φέρουν μαζί τους. 

 Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται 
με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2021 

 


