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Αντί Προλόγου 
 

Με τον όρο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ»,εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των 

κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται απρόςκοπτα, μεκοδικά και 

αποτελεςματικά το ζργο του χολείου. Ωσ εκ τοφτου οι κανόνεσ αυτοί κα πρζπει να αποςκοποφν 

ςτθ αρμονικι ςυνφπαρξθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και να αποβλζπουν ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ, το οποίο κα διαςφαλίηει τθ 

ςυνεργαςία, τον αμοιβαίο ςεβαςμό, τθν ανοχι, τθν αποδοχι τθσ ετερότθτασ χωρίσ εντάςεισ και 

ςυγκροφςεισ. το πλαίςιο αυτό λοιπόν, ο όροσ «παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ» αποκτά δθμοκρατικό 

περιεχόμενο και αναδεικνφεται ςε βαςικό ποιοτικό ςτοιχείο του ςφγχρονου χολείου. 

 

Σο 6ο Γενικό  Λφκειο Καβάλασ, ςεβόμενο τθν παράδοςι του, αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

δθμιουργικοφ κλίματοσπου κα υπθρετεί το όραμα τθσ ολόπλευρθσ και ουςιαςτικισ 

διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν του. H εκπαιδευτικι κοινότθτα του χολείου 

μασ με υπομονι και επιμονι αγωνίηεται να κζςει τα κεμζλια ενόσ πρότυπου χολείου, το οποίο 

κα καλλιεργεί όχι μόνο το πνεφμα των μακθτϊν, αλλά και κα δίνει δθμιουργικι διζξοδο ςτισ 

ανθςυχίεσ, τουσ προβλθματιςμοφσ, τισ αναηθτιςεισ τουσ, κα καλλιεργεί τα ταλζντα και τισ 

δεξιότθτζσ τουσ. Για αυτό κεωροφμε ότι περιςςότερο από κάκε άλλθ περίπτωςθ θ ςχολικι μασ 

κοινότθτα οφείλει να είναι οργανωμζνθ κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο, για να μπορεί να 

ανταποκρικεί απόλυτα ςτο ςθμαντικό και πολφπλευρο ζργο τθσ. Επειδι το χολείο προετοιμάηει 

τουσ νζουσ να ενταχκοφν ομαλά ςτθν κοινωνία, κεωροφμε ότι θ εςωτερικι οργάνωςθ τθσ 

ςχολικισ ηωισ οφείλει να τουσ εκπαιδεφει και να τουσ διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα 

και τισ ανάγκεσ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ, βοθκϊντασ τουσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ 

ελευκερία προχποκζτει κοινωνικι ευκφνθ και ευαιςκθςία.  

 

Θ λειτουργικι οργάνωςθ όμωσ, τθσ ςχολικισ κοινότθτασ προχποκζτει κανόνεσ, όρια, κατανομι 

ρόλων και ευκυνϊν, ιεραρχικι διάρκρωςθ τθσ ομάδασ, ςτοιχεία τα οποία μποροφν να 

ςυντελζςουν κακοριςτικά ςτθν ουςιαςτικι λειτουργία του χολείου, όταν απορρζουν από 

ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ και ζχουν ςυνταχκεί και διατυπωκεί με ελεφκερθ βοφλθςθ των μελϊν 

τθσ κοινότθτασ, με ςυναίνεςθ και ςυμμετοχι και αφινουν τα περικϊρια για ςυνφπαρξθ 

διαφορετικϊν απόψεων. 
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I - Προςζλευςη - παραμονή ςτο χολείο και αποχϊρηςη από αυτό 

Ι.1 Πρωινι ςυγκζντρωςθ 

 Σο χολείο μασ αρχίηει τθ λειτουργία του ςτισ 08:15 π.μ. και ςυμπλθρϊνει τισ επτά διδακτικζσ 

ϊρεσ λειτουργίασ του ςτισ 13:55 μ.μ. 

 

 Όλοι οι μακθτζσ/τριεσ και οι εκπαιδευτικοί που ζχουν μάκθμα τθν πρϊτθ ϊρα, πρζπει να 

παρευρίςκονται ςτθν πρωινι ςυγκζντρωςθ.  

 

 Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρευρίςκονται ςτθ κζςθ τουσ ςτισ 08.05 π.μ. 

και να ςυντάςςουν τουσ μακθτζσ ςτο χϊρο τθσ πρωινισ προςζλευςθσ. 

 

 Θ προςζλευςθ ςτο χϊρο τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ πρζπει να είναι ζγκαιρθ, αμζςωσμετά το 

χτφπθμα του κουδουνιοφ. Σο κζαμα μακθτϊν οι οποίοι κακυςτεροφν τθν ζναρξθ όλθστθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασαποτελεί προςβολι για τθ ςυνζπειαόλων των υπολοίπων.Εδϊ το 

ςχολείο χρειάηεται τθν αρωγι των γονζων που οφείλουν να υπενκυμίηουν διαρκϊσ και να 

υποςτθρίηουν ζμπρακτα τθν ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν, ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι τουσ 

φζρνουν ςτο ςχολείο.  

 

 Θ ςυγκζντρωςθγίνεταιςτονπροκακοριςμζνο χϊρο, ςφμφωνα με τον τρόπο που ζχουνορίςει 

οι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ και είναι υποχρεωτικι θ παρουςία όλων των μακθτϊν και 

των εκπαιδευτικϊν ς’ αυτόν. 

 

 Σο χολείο ςζβεται τθν ελευκερίατθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. Θεωρείόμωσαπαραίτθτθ τθν 

επίδειξθςεβαςμοφ προστουσ ςυμμακθτζσ και τουσεκπαιδευτικοφσ, που επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουνςτθν πρωινιπροςευχι. Οι ετερόδοξοι μακθτζσπαρίςτανταιςτθνπρωινι 

ςυγκζντρωςθ χωρίσ ςυμμετοχι ςτθν προςευχι.  

 

 Είναιεπιβεβλθμζνθ θ τιρθςθτθσθςυχίασ κατά τθν εκφϊνθςθ των ανακοινϊςεων, 

προκειμζνου να γίνονται αντιλθπτζσπλθροφορίεσ που είναιαναγκαίεσ για τθν 

απρόςκοπτθλειτουργία του χολείου.  

 

 Η αποχϊρηςηπροστισαίθουςεσγίνεταιανάτμήμα, μετά το τζλοσ των ανακοινϊςεων και την 

άδειααπό τη Διεφθυνςη. 

 

 υγκεκριμζνα, όμωσ, για τη φετινή ςχολική χρονιά και μζχρι να δοκοφν καινοφριεσ οδθγίεσ, 

δεν κα πραγματοποιείται θ πρωινι ςυγκζντρωςθ. Οι μακθτζσ κα ειςζρχονται ςτισ τάξεισ τουσ 

αμζςωσ μετά το χτφπθμα του πρϊτου κουδουνιοφ και θ πρωινι προςευχι κα γίνεται μζςα ςε 

αυτζσ. 
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Ι.2 Σάξθ 

 Μετά τθν είςοδο του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ, όποιοσ μακθτισ/τριαδεν βρίςκεται μζςα ςτθν 
τάξθ κα γίνεται δεκτόσ/ι ςτο μάκθμα μόνο με απουςία. ε καμία περίπτωςθ δε κα πρζπει να 
διακόπτεται το μάκθμα. 
 

 Οι διδάςκοντεσ οφείλουν να ειςζρχονται πρϊτοι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και να 

εξζρχονται τελευταίοι. 

 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, μόνο ζκτακτοι και πολφ ςοβαροί λόγοι, δικαιολογοφν 

άδεια για ζξοδο από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Η ϊρα του μαθήματοσ πρζπει να γίνεται 

ςεβαςτή από όλουσ. 

 

 Θ αυκαίρετθ αποχϊρθςθ από το χολείο δε ςυνάδει με τθν ιδιότθτα του μακθτι/τριασ και τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτιν. Θ ζξοδοσ μακθτι/τριασ από το χϊρο του 

χολείουκα επιτρζπεται μόνο με τθν ςυγκατάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ και εφόςον ενθμερωκεί ο 

γονζασ/κθδεμόνασ του/τθσ.  

 

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του χολείου οι πόρτεσ παραμζνουν κλειςτζσ τόςο ςτο 

κτίριο, όςο και ςτθν αυλι. Θ χωρίσ άδεια ζξοδοσ των μακθτϊν από το χολείο και τθν αυλι 

του, κακϊσ και θ είςοδοσ αντικειμζνων, φαγθτοφ ι ροφθμάτων από τισ ειςόδουσ ι τα 

κιγκλιδϊματα τθσ αυλισ, δεν επιτρζπεται και ζχει ςυνζπειεσ επιβολισ κυρϊςεων.  

 

 Οι απουςιολόγοι του κάκε τμιματοσ κακϊσ και οι αναπλθρωματικοί τουσ, ορίηονται από τον 

υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ, με βάςθ τθ βακμολογία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ. τθν αρχι κάκε διδακτικισ ϊρασ ο απουςιολόγοσ 

καταχωρίηει τισ απουςίεσ ςτουσ απόντεσ ςυμμακθτζσ του και φροντίηει για τθν υπογραφι 

του από τον κάκε κακθγθτι. το τζλοσ τθσ θμζρασ το επανατοποκετεί εκεί από όπου το 

παρζλαβε. Είναι υπεφκυνοσ για τθ φφλαξθ και τθ διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ του 

απουςιολογίου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

Φοίτηςη 
φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

 Θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ επαρκισ ι ανεπαρκισ με βάςθ το γενικό ςφνολο των απουςιϊν 

που ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί 

ενθμερϊνουν άμεςα τουσ κθδεμόνεσ για τισ απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν και οι κθδεμόνεσ 

υποχρεοφνται  να ενθμερϊνουν το χολείο για τουσ λόγουσ απουςίασ των μακθτϊν/τριϊν.  

 

 Κατά τον χαρακτθριςμό φοίτθςθσ οι απουςίεσ δεν διακρίνονται ςε δικαιολογθμζνεσ και 

αδικαιολόγθτεσ. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτϊν/τριϊν εφόςον το ςφνολο των 
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απουςιϊν του/τθσ δεν υπερβαίνει τισ εκατό δεκατζςςερισ (114). Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται 

θ φοίτθςθ μακθτι/τριασ που ςθμείωςε πάνω από εκατό δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ. Οι 

μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να 

επαναλάβουν τθ φοίτθςθ τουσ ςτθν ίδια τάξθ. 

 

 Ο/Θ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτικόσ κάκε τμιματοσ οφείλει να ενθμερϊνει τουσ κθδεμόνεσ για 

τθν απουςία των μακθτϊν/τριϊν, με μινυμα ςταλμζνο από λογαριαςμό του χολείου ςτο 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόςον οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν υποβάλει ςτο χολείο ςχετικι 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρουν τθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ - ι ςτο κινθτό 

τθλζφωνο των γονζων/κθδεμόνων (SMS), ι με επιςτολι. Εάν θ επικοινωνία με τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ δεν είναι εφικτι ι εάν οι γονείσ/κθδεμόνεσ αρνθκοφν τθν επικοινωνία ι 

εάν για οποιονδιποτε άλλο λόγο είναι απαραίτθτο, ςυγκαλείται το υμβοφλιο του Σμιματοσ 

για να εξετάςει τθν αναγκαιότθτα χριςθσ ενεργειϊν παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, όπωσ, 

ενδεικτικά, θ προςφυγι ςε υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ ι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ.  

 

 ε περίπτωςθ που μακθτισ/τρια ζχει απουςιάςει τρεισ ςυνεχόμενεσ θμζρεσ ι 

πραγματοποιιςει τριάντα (30) ςυνολικά απουςίεσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ που είναι 

υπεφκυνοσ/θ του τμιματοσ επικοινωνεί άμεςα με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του/τθσ 

μακθτι/τριασ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ι με επιςτολι), πλθροφορείται τον λόγο 

των απουςιϊν και ενθμερϊνει τον/τθ Διευκυντι/ ντρια του χολείου. Μετά τθν πρϊτθ 

ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο/θ εκπαιδευτικόσ τουσ 

ενθμερϊνει τισ πρϊτεσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ κάκε μινα, εφόςον υπάρχει μεταβολι 

ςτον ςυνολικό αρικμό απουςιϊν. 

 

Ι.3 Διαλείμματα 

Ι.3.1 Εκπαιδευτικοί 

 Φροντίηουν να παραμζνουν κλειδωμζνεσ οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 

 

 Ελζγχουν τθν είςοδο και παραμονι ςτο χϊρο του χολείου οποιουδιποτε δεν ανικει ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα. Παρόλα αυτά, αν κάποιοσ επικυμεί να επικοινωνιςει με μακθτι του 

χολείου, οφείλει να απευκυνκεί ςτθ Διεφκυνςθ και ο μακθτισ κα ειδοποιθκεί μετά από 

εντολι του Διευκυντι. 

 

Ι.3.2Μακθτζσ 

 ε κάκε Σμιμα ορίηονται επιμελθτζσ από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του Σμιματοσ, οι 

οποίοι ανοίγουν τα παράκυρα ςτα διαλείμματα, για τον αεριςμό τθσ αίκουςασ. 

 Εξζρχονται ςφντομα από τθν τάξθ και παραμζνουν ςτον προαφλιο χϊρο κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του διαλείμματοσ. 
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 Δεν παραμζνουν ςτουσ διαδρόμουσ, πάρα μόνο μετά από ζγκριςθ των υπευκφνων 

εκπαιδευτικϊν, ςε περιπτϊςεισ βροχισ, υπερβολικοφ κρφου και ζντονων καιρικϊν 

φαινομζνων. 

 Διατθροφν κακαροφσ τουσ χϊρουσ του χολείου. 

 Δεν προκαλοφν καταςτροφζσ.  

 Δενμεταφζρουν τρόφιμα, ροφιματα ι αναψυκτικά ςτισ αίκουςεσ. 

II - υμπεριφορά μαθητϊν/τριϊν - Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Θ Διεφκυνςθ, οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να αποδίδουν αμφότεροι τον 

δζοντα αλλθλοςεβαςμό. Σο ικοσ, θ ευγζνεια, οι χαμθλοί τόνοι ςτθ διαχείριςθ των κρίςεων, 

κα πρζπει να αποτελοφν τθ βάςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ των δφο ομάδων και 

να αναδεικνφουν τον παιδαγωγικό προςανατολιςμό του χολείου. 

Σο ιρεμο κλίμα, ο ςεβαςμόσ, θ τάξθ, θ θςυχία, μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ είναι 

προχποκζςεισ αρμονικισ ςυνεργαςίασ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ, διότι μόνο κάτω από 

τζτοιεσ ςυνκικεσ, μπορεί να διαςφαλιςκεί θ παραγωγι ςοβαροφ εκπαιδευτικοφ και 

παιδαγωγικοφ ζργου και μπορεί να αναπτυχκοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςε γνωςτικό και 

ςυναιςκθματικό επίπεδο. Θ αγωγι και θ μάκθςθ δεν επιτυγχάνονται μόνο με τθν «από 

κακζδρασ διδαςκαλία», αλλά κυρίωσ με τθ δθμιουργία του απαραίτθτου παιδαγωγικοφ 

περιβάλλοντοσ και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ οφείλουν να προςανατολίηονται όλεσ οι 

δράςεισ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

υγκεκριμζνα: 

 Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριων ςτο χολείο και θ τιρθςθ του 

χρόνου ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ καταδεικνφουν ότι όλοι αναγνωρίηουν 

το ςθμαντικό ρόλο που ζχει το χολείο, αλλά και το ςεβαςμό που κα πρζπει να 

επιδεικνφεται ςτθν αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ χρόνου. υμπεριφορζσ που δε 

ςυνάδουν με τθν παραπάνω ςφμβαςθ, υποβιβάηουν το κφροσ του χολείου και 

απαξιϊνουν τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του ρόλο.  

 

 Ευαίςκθτο ηιτθμα αποτελεί και θ κόςμια και ευπρεπισ εμφάνιςθ εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν/τριων, τα όρια τθσ οποίασ βζβαια ςυχνά είναι δυςδιάκριτα. Αναφερόμαςτε 

όμωσ ςτισ ακραίεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ είναι και προφανείσ. ε ό,τι αφορά τουσ 

μακθτζσ/τριεσ και ςε ακραίεσπεριπτϊςεισ, θ κοινότθτα τθσ τάξθσ με τον παιδαγωγικά 

υπεφκυνο εκπαιδευτικό του Σμιματοσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ μπορεί να 

επιχειριςει παρζμβαςθ. Αν αυτό δεν αποδϊςει, θ ευκφνθ μεταφζρεται ςτο 15μελζσ 

μακθτικό ςυμβοφλιο, ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου και τζλοσ ςτο φλλογο Διδαςκόντων. 

 

 Απαγορεφεται αυςτθρά θ χρήςη κινητϊν τηλεφϊνων ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του 

χολείου όπωσ επίςθσ και το κάπνιςμα. Μακθτισ/τρια που κα γίνει αντιλθπτόσ/τθ από 
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εκπαιδευτικό να κάνει χριςθ του κινθτοφ του τθλεφϊνου ι να καπνίηει, κα δζχεται μια 

θμζρα αποβολι από τα μακιματα του, με τθν υποχρζωςθ να παρευρίςκεται ςτο χϊρο 

του χολείου, όπου με ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ κα απαςχολείται. 

 

 Απαγορεφονται οι χειροδικίεσ, οι χειρονομίεσ, οι βωμολοχίεσ και γενικά οποιαδιποτε 

ςυμπεριφορά υποβακμίηει τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα και είναι αςφμβατθμε τθν 

ιδιότθτα του μακθτι ι διαςαλεφειτθν αρμονικι ςυνφπαρξθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ.  

 

 Οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν οφείλουν να είναι ςχζςεισ αποδοχισ και να 

διαπνζονται από πνεφμα ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και αλλθλοςεβαςμοφ. Θ επικοινωνία 

τουσ οφείλει να βαςίηεται ςτο δθμοκρατικό διάλογο και να διαπνζεται από αίςκθμα 

κατανόθςθσ, υπευκυνότθτασ και ςυνζπειασ. Θ ευγενισ άμιλλα κεωρείται το εφαλτιριο 

τθσ προόδου και τθσ δθμιουργίασ, αλλά με κάκε τρόπο κα πρζπει να αποφεφγεται ο 

άγονοσ, ψυχοφκόροσ και διαλυτικόσ ανταγωνιςμόσ.  

 

 Τποχρεοφνται για οποιοδιποτε πρόβλθμα να απευκφνονται ιεραρχικά, πρϊτα ςτον 

υπεφκυνο τμιματοσ εκπαιδευτικό και εφόςον αυτόσ κρίνει ςκόπιμο, μαηί ςτθ Διεφκυνςθ.  

 

 Εάν επικυμοφν να απευκυνκοφν ςτον φλλογο των εκπαιδευτικϊν, το 5μελζσ ςυμβοφλιο 

του τμιματοσ ςυντάςςει ζγγραφο το οποίο παραδίδει ςτθ Διεφκυνςθ, και εκείνθ 

αναλόγωσ του κζματοσ το απευκφνει ι ςτο υμβοφλιο Σμιματοσ (διδάςκοντεσ κακθγθτζσ 

ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα) ι ςτο φλλογο Διδαςκόντων. 

 

 Σο 5μελζσ ςυμβοφλιο τάξθσ αντιπροςωπεφει τουσ μακθτζσ του τμιματοσ ςτθ διεκδίκθςθ 

οποιουδιποτε αιτιματοσ. Για κζματα που αφοροφν όλο το χολείο οι μακθτζσ 

αντιπροςωπεφονται από το 15μελζσ ςυμβοφλιο του χολείου.  

 

 Δφνανται να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ μζςω των ςυλλογικϊν τουσ οργάνων- 

μακθτικζσ κοινότθτεσ (5μελι και 15μελι). Προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ, μποροφν και επιβάλλεται να ςυηθτθκοφν διεξοδικά ςτισ ςυνελεφςεισ των 

τμθμάτων (5μελζσ) κακϊσ και ςτισ τρίωρεσ ςυνελεφςεισ (15μελζσ). 

 

 Μζτρα υγιεινισ και προφφλαξθσ από τον ιό που προκαλεί τθ νόςο COVID- 19 

 Όλοι οι μακθτζσ ζχουν υποχρζωςθ να φοροφν προςτατευτικι μάςκα ςτουσ 

εςωτερικοφσ χϊρουσ του ςχολείου κακϊσ και ςε εξωτερικοφσ, όταν υπάρχει 

ςυνωςτιςμόσ. 

 Να φροντίηουν να βιχουν ι να φτερνίηονται ςτον αγκϊνα τουσ ι ςε χαρτομάντιλο, το 

οποίο κα πετοφν αμζςωσ ςε κάδο απορριμμάτων. 
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 Να μθν βάηουν τα χζρια τουσ ςτο ςτόμα, ςτθ μφτθ ι ςτα μάτια τουσ. 

 Να πλζνουν ςυχνά τα χζρια τουσ με ςαποφνι και νερό για τουλάχιςτον 20 

δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τθ λιψθ φαγθτοφ και μετά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ. Αν δεν 

υπάρχει ςαποφνι και νερό, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αλκοολοφχο αντιςθπτικό 

διάλυμα.  

 Να μθν ανταλλάςςουν αντικείμενα (όπωσ ςτυλό, μολφβι, γόμα, κινθτό τθλζφωνο, 

χαρτονομίςματα, κζρματα κ.λπ.) με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Να κρατοφν τθ μεγαλφτερθ δυνατι απόςταςθ από φίλουσ, γνωςτοφσ και άγνωςτουσ, 

ιδιαίτερα από τουσ θλικιωμζνουσ, τα ευάλωτα άτομα και άτομα που παρουςιάηουν 

ςυμπτϊματα του ιοφ. 

 ε περίπτωςθ που εμφανίςουν πυρετό, βιχα ι δυςκολία ςτθν αναπνοι να 

ενθμερϊςουν άμεςα τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι τον κακθγθτι τουσ και να μείνουν 

ςπίτι, μζχρι να νιϊςουν τελείωσ καλά. 

Οι αποκλίςεισ των μακθτϊν/τριϊν από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του 

ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, από τον οφειλόμενο 

ςεβαςμό ςτον εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτον ςυμμακθτι, από όλα αυτά, που το 

ςχολείο κζτει ωσ κανόνεσ τθσ λειτουργίασ του, κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα. Και ωσ τζτοια 

κα αντιμετωπίηονται από το ςχολείο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με γνϊμονα τθν 

αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων πρζπει να είναι θ τελευταία 

επιλογι, όμωσ δεν αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. Θ επιείκεια χωρίσ όρια νομιμοποιεί τισ 

αποκλίςεισ και καλλιεργεί τθν αντίλθψθ τθσ αυκαιρεςίασ και τθσ ατιμωρθςίασ. Θ Διεφκυνςθ 

οφείλει να κάνει αιςκθτι τθν παρουςία τθσ ςτο ςχολείο και, όταν απαιτείται, να κάνει χριςθ 

των δικαιωμάτων τθσ με παρατθριςεισ, υποδείξεισ, αποδοκιμαςία πράξεων ι φαινομζνων, αλλά 

και επιβολι ποινϊν ςε περίπτωςθ που παρατθροφνται φαινόμενα εκτροπισ από τουσ κανόνεσ 

του ςχολείου. 

Σα κζματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο χολείο αποτελοφν 

αντικείμενο ςυνεργαςίασ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τον/τθ φμβουλο χολικισ ηωισ, 

τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον φλλογο Διδαςκόντων/Διδαςκουςϊν και τον 

υντονιςτι/ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι 

παιδαγωγικι αντιμετϊπιςι τουσ. ε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, 
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λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του 

παιδιοφ. 

ΙΙΙ - Πρόληψη φαινομζνων Βίασ και χολικοφ εκφοβιςμοφ 

H ανάπτυξθ κετικοφ κλίματοσ ςτο χολείο αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ διαδικαςίασ 

πρόλθψθσ ι/και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, παρενόχλθςθσ, εξαναγκαςμοφ και ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ. 

 

Θ Διεφκυνςθ, οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςυντελοφν ςτθ δθμιουργία του 

κετικοφ και υγιοφσ κλίματοσ ςτο χολείο, αποδίδοντασ τον δζοντα ςεβαςμό ο ζνασ προσ τον 

άλλον. Σο ικοσ, θ ευγζνεια, οι χαμθλοί τόνοι ςτθ διαχείριςθ των κρίςεων κα πρζπει να 

αποτελοφν τθ βάςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ των δφο ομάδων και να αναδεικνφουν 

τον παιδαγωγικό προςανατολιςμό του χολείου.  

 

Οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν οφείλουν να είναι ςχζςεισ αποδοχισ και να διαπνζονται 

από πνεφμα ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και αλλθλοςεβαςμοφ.  

Θ επίλυςθ προβλθμάτων, διαφωνιϊν και κρίςεων είναι ςτισ προτεραιότθτεσ του ςχολείου. Οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα πρζπει να αιςκάνονται ελεφκεροι/εσ και ςε κάκε περίπτωςθ να 

απευκφνονται ατομικά ι ςυλλογικά α) ςτο μακθτικό ςυμβοφλιο του τμιματοσ, β) ςτον 

υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ ι ςτον φμβουλο χολικισ Ηωισ, για να ςυηθτιςουν 

οτιδιποτε τουσ απαςχολεί. τθ ςυνζχεια, και αν το πρόβλθμα δεν καταςτεί δυνατόν να 

αντιμετωπιςτεί, ο φμβουλοσ χολικισ Ηωισ ςυνεργάηεται με τον Διευκυντι/ντρια, τθν 

οικογζνεια του μακθτι, τον υντονιςτι/τρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ και, αν 

χρειαςτεί, με τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ, προκειμζνου να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τουσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων περιςτατικϊν ι ειδικϊν περιπτϊςεων. 

 

H δθμιουργία και θ καλλιζργεια κετικϊν ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

μελϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ είναι πολφ ςθμαντικι 

για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ, αν χρειαςτεί, φαινομζνων Βίασ και χολικοφ εκφοβιςμοφ. 

Κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μζκοδοι και πρακτικζσ για τθ δθμιουργικι ςφνδεςθ 

ςχολείου, οικογζνειασ και κοινότθτασ και ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων, 
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ςε ςυνεργαςία με τα ΚΕΤ με ςτόχο τθ διαχείριςθ κρίςεων, κα ςυμβάλλουν ςτθν προςπάκεια 

αυτι. 

IV - χολικζσ Εκδηλϊςεισ-Δραςτηριότητεσ 

 Θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ είναι μζροσ του προγράμματοσ. Θ 

παρουςία ςτισ εκδθλϊςεισ που γίνονται ςτο ςχολικό πρόγραμμα, κεωρείται ωσ παρουςία 

ςτο μάκθμα. Οι απόντεσ λαμβάνουν όλεσ τισ απουςίεσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ.  

 

 Όλοι οι μακθτζσ ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτα τμιματα των παρελάςεων, 

εκπροςωπϊντασ το χολείο ςτισ εκνικζσ επετείουσ. Ο ςθμαιοφόροσ και οι παραςτάτεσ, 

ορίηονται με ςχετικι νομοκεςία. 

 

 Οι περίπατοι, πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ και μπορεί να 

προτείνονται από τουσ εκλεγμζνουσ εκπροςϊπουσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ενϊ 

αποφαςίηονται από το φλλογο Διδαςκόντων. Οι μακθτζσ οφείλουν να παραμείνουν ςτο 

χϊρο τθσ εκδρομισ μζχρι τθ λιξθ τθσ. Συχόν απόντεσ κα επιβαρφνονται με τισ απουςίεσ 

του προγράμματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μζρασ. 

 

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ κεωρείται ςθμαντικι, 

διότι οι ποικίλεσ ςχολικζσ και εξωςχολικζσ δραςτηριότητεσ του χολείου (θεατρικζσ 

παραςτάςεισ, μουςικά ςφνολα, αθλητικοί αγϊνεσ, προγράμματα Erasmus+ - Αγωγήσ 

ταδιοδρομίασ - Δημιουργικήσ Γραφήσ - Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςη - Αγωγήσ Τγείασ - 

Αγωγήσ Καταναλωτή - Ιςότητασ των δφο φφλων - Βουλήσ των Εφήβων - 

αδελφοποιήςεισ με ςχολεία του εξωτερικοφ κ.α.) ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ υγιοφσ και ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, που διακρίνεται για τθν 

πνευματικι, αιςκθτικι και ψυχικι καλλιζργειά τθσ.  

 

 Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/τριϊν μζςω των ποικίλων δράςεων που 

αναπτφςςει το χολείο μασ αποτελεί ζνα από τουσ βαςικοφσ μασ ςτόχουσ, όπωσ και θ 

αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων κλίςεων και των δεξιοτιτων τουσ. Θ ςυμμετοχι λοιπόν, ςε 

προγράμματα, διαγωνιςμοφσ και δραςτθριότθτεσ όχι μόνο προάγει τθν ερευνθτικι 

αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, αλλά αναδεικνφει τα χαρίςματα 

και τα ταλζντα τουσ. Επίςθσ, θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςε προγράμματα 

κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, βελτιϊνει τθν κοινωνικότθτά 

τουσ, αλλά και τθ ςχζςθ τουσ με τα άλλα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, 

επαναπροςδιορίηοντασ ζτςι και τουσ ςτόχουσ του ςθμερινοφ χολείου. Θ ευαιςκθςία, 

λοιπόν, που δείχνει το χολείο μασ ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, δεν αποςκοπεί μόνο ςτθν 

ομαλι κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν και ςτθν πρόλθψθ των φαινομζνων 

κοινωνικισ πακογζνειασ, αλλά και ςτθν αξιοποίθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ τουσ 
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νοθμοςφνθσ μζςω τθσ δθμιουργικότθτασ. τα πλαίςια αυτά βζβαια και οι ςχζςεισ 

μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν αποκτοφν νόθμα, ςτθρίηουν το χολείο ωσ κοινωνικό 

κεςμό και καταδεικνφουν τθν αδιαμφιςβιτθτθ αξία του. Σθν ευκφνθ για τθ διοργάνωςθ 

αλλά και τθ διεξαγωγι των ςχολικϊν εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων ζχουν οι 

οριηόμενοι από το φλλογο των Διδαςκόντων εκπαιδευτικοί, οι οποίοι οφείλουν να 

ενθμερϊνουν τθ Διεφκυνςθ του χολείου και να ςυνεργάηονται με αυτιν με ςκοπό τθν 

επιτυχία τουσ. τισ διδακτικζσ επιςκζψεισ, τισ εκδρομζσ και τουσ περιπάτουσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να ακολουκοφν με υπευκυνότθτα και 

ςοβαρότθτα τισ οδθγίεσ των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν και να εφαρμόηουν πιςτά το 

πρόγραμμα.  

 

 Σο χολείο μασ δίνει μεγάλθ βαρφτθτα και ςτθ λειτουργία των μακθτικϊν κοινοτιτων. Οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα πρζπει να φροντίηουν ϊςτε να εκπροςωποφνται επάξια από 

τουσ εκλεγζντεσ ςτα 5μελι μακθτικά ςυμβοφλια και ςτο 15μελζσ, για να μπορζςουν και 

αυτά από τθν πλευρά τουσ να λειτουργιςουν με ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα και προσ 

όφελοσ ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Οι νεανικζσ ιδζεσ, ο ενκουςιαςμόσ, οι κλίςεισ 

και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν μποροφν να εκφράηονται με δθμοκρατικότθτα 

και να διαμορφϊνουν τισ προχποκζςεισ για τθν καλφτερθ λειτουργία του χολείου. Θ 

απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι ςυνεργαςία των μακθτικϊν ςυμβουλίων με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ μπορεί και πρζπει να λειτουργιςει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ 

και τθσ ουςιαςτικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα, αλλά και να ςυμβάλλει ουςιαςτικά και καίρια ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 

 Για τουσ παραπάνω λόγουσ το 6ο Γενικό Λφκειο Καβάλασ επικυμεί τθν αρμονικι 

ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ του χολείου, του υλλόγου των Διδαςκόντων, του 15μελοφσ 

Μακθτικοφ υμβουλίου, των Μακθτικϊν υμβουλίων και του υλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων, ο οποίοσ με τθ ςυνεχι και ουςιαςτικι ςτιριξι του ςε κάκε μασ προςπάκεια 

διευκολφνει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μασ ζργο. 

V - υνεργαςία χολείου - Οικογζνειασ - υλλόγου Γονζων & Κηδεμόνων 

 Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι είναι ο πατζρασ και θ μθτζρα του. Αυτοί είναι κθδεμόνεσ 

του μακθτι, εφόςον κατοικοφν ςτθν πόλθ όπου βρίςκεται το χολείο. Διαφορετικά, 

ορίηουν οι ίδιοι με ζγγραφθ διλωςθ τον κθδεμόνα του μακθτι.  

 

 Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ εγγράφουν το μακθτι ςτο χολείο, επικοινωνοφν τακτικά με τθ 

Διεφκυνςθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, παρακολουκοφν με ενδιαφζρον τθ 

φοίτθςθ, το ικοσ και τθ ςχολικι επίδοςθ και ενθμερϊνουν υπεφκυνα το χολείο για όλα 

τα ηθτιματα τα οποία ςχετίηονται με το μακθτι και επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του ςτο 

χολείο.  
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 Ο Γονζασ - Κθδεμόνασ οφείλει να ενθμερϊνει το χολείο για ιδιαίτερα κζματα των 

μακθτϊν που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθ ςχολικι κοινότθτα και τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία (π.χ. μακθςιακά προβλιματα, ςοβαροί ιατρικά ι ψυχολογικά ηθτιματα). 

 

 Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των 

Γονζων και Κθδεμόνων των μακθτϊν. Σο χολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία 

με τον φλλογο για τθν προαγωγι του ςχολικοφ ζργου. Είναι προφανζσ ότι το 

εκπαιδευτικό ζργο ανικει ςτθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν, του 

υλλόγου των εκπαιδευτικϊν και τθσ Διεφκυνςθσ του κάκε χολείου. Σα κζματα τθσ 

παιδαγωγικισ λειτουργίασ, των ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και το 

γενικότερο κλίμα ςτο ςχολικό χϊρο επθρεάηονται από τθν καλι ςυνεργαςία των 

εκπαιδευτικϊν και του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων.  

 

 Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ αποτελοφν ςυνεργάτεσ του χολείου ςτο παιδαγωγικό και 

εκπαιδευτικό του ζργο. Από τθν άποψθ αυτι πρζπει να ςτζκονται δίπλα και όχι απζναντι, 

με πικανι αντιπαλότθτα, ςτισ προςπάκειεσ τθσ Διεφκυνςθσ και των Εκπαιδευτικϊν για τθ 

μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ. Θα πρζπει να περιβάλλουν τουσ εκπαιδευτικοφσ με 

εμπιςτοςφνθ και ειλικρίνεια. Διαφορετικζσ απόψεισ π.χ. για τθν αξιολόγθςθ, τθν 

παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ, τθ διδακτικι μζκοδο κ.λπ. είναι εφλογο να υπάρχουν, ςε 

κάκε όμωσ περίπτωςθ δεν είναι δυνατό να αποτελοφν αντικείμενο διζνεξθσ, 

αντιπαράκεςθσ ι επιβολισ. Κάκε πρόβλθμα κα πρζπει να επιλφεται με καλόπιςτο 

διάλογο, αρχικά με τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό και ζπειτα με τθ Διεφκυνςθ του χολείου. 

 

 Ο Γονζασ-Κθδεμόνασ δικαιοφται να ζχει πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για το μακθτι, 
αλλά οφείλει και ο ίδιοσ να ενθμερϊνει το χολείο για κζματα που μπορεί να επθρεάηουν 
τθν επίδοςθ ι τθ ςυμπεριφορά του μακθτι ςτο χολείο. Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ 
τθσ φοίτθςθσ του μακθτι/τριασ ευκφνεται εξ ολοκλιρου ο κθδεμόνασ του.  

 

 Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν ευκφνονται εξ 
ολοκλιρου οι κθδεμόνεσ τουσ. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ που απουςίαςε από το 
χολείο οφείλει να γνωςτοποιεί ςτο χολείο τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ άμεςα με ζναν 
από τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ που ζχει δθλϊςει ςτο χολείο κατά τθν εγγραφι του/τθσ 
μακθτι/τριασ ςε αυτό.  

 

 Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ οφείλει να προςζρχεται ςτο χολείο για τθν τακτικι 

ενθμζρωςι του ςχετικά με τθν επίδοςθ, επιμζλεια, φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του/τθσ 

μακθτι/τριασ ςφμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ, που 

ανακοινϊνεται από το χολείο ςτθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ ςτον Πίνακα 

ανακοινϊςεων του χολείου και ςτθν Ιςτοςελίδα του.  
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 φμφωνα με το πρόγραμμα κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθν υποχρζωςθ να δζχεται τουσ 

κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν, τθν ϊρα που ζχει οριςκεί, για ενθμζρωςθ ςε όλα τα 

κζματα που αναφζρονται ανωτζρω και να επιδεικνφει τα γραπτά των μακθτϊν/τριϊν, 

εφόςον ηθτθκεί από τουσ κθδεμόνεσ τουσ και μόνο.  

 

VΙ - Ποιότητα του ςχολικοφ χϊρου 

 Σο διδακτικό προςωπικό και οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να δείχνουν ςεβαςμό ςτθ ςχολικι 

περιουςία και να τθ χρθςιμοποιοφν προςεκτικά και προσ όφελοσ του ςυνόλου τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. Θα πρζπει να επιδεικνφεται ιδιαίτερθ φροντίδα και μζριμνα για όλθ 

τθν υλικοτεχνικι υποδομι του χολείου: εποπτικά μζςα, υπολογιςτζσ, βιβλία, μουςικά 

όργανα, θχθτικό εξοπλιςμό, εξοπλιςμό φωτιςμοφ, κ.λπ. Φκορζσ, ηθμίεσ, κακι χριςθ, 

ζλλειψθ ςυντιρθςθσ τθσ περιουςίασ του χολείου πρακτικά αποδυναμϊνουν τισ 

εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ του χολείου και παιδαγωγικά εκίηουν το μακθτι/τρια ςτθν 

αντίλθψθ τθσ απαξίωςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ.  

 

 Οι μακθτζσ/τριεσ και το διδακτικό προςωπικό οφείλουν να δείχνουν υψθλό αίςκθμα 

ευκφνθσ ςε ό,τι αφορά τθν καλαιςκθςία και τθν προςταςία του ςχολικοφ χϊρου. Θα 

πρζπει να επιδεικνφεται ιδιαίτερθ φροντίδα ϊςτε οι χϊροι των αικουςϊν, των 

εργαςτθρίων, των γυμναςτθρίων, των αικουςϊν εκδθλϊςεων, των εργαςτθρίων φυςικϊν 

επιςτθμϊν, πλθροφορικισ, τθσ βιβλιοκικθσ, των χϊρων υγιεινισ, τθσ αυλισ του χολείου, 

να είναι ιδιαίτερα κακαροί και ςυντθρθμζνοι, διότι όλα αυτά διαμορφϊνουν τον 

περιβάλλοντα χϊρο, αναδεικνφουν τθν αιςκθτικι και καλλιεργοφν το αίςκθμα ευκφνθσ 

για τθν προςταςία των κοινωνικϊν αγακϊν και τθσ δθμόςιασ περιουςίασ.  

 

 Άλλωςτε ζνα αναβακμιςμζνο ςχολικό περιβάλλον προδιακζτει κετικά μακθτζσ/τριεσ και 

εκπαιδευτικοφσ και βοθκά ςτθν απρόςκοπτθ προςιλωςι τουσ ςτο ζργο τουσ. 

 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να διατθροφν κακαροφσ τουσ χϊρουσ του χολείου. Είναι δείγμα 

παιδείασ και πολιτιςμοφ. Θ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ του κάκε τμιματοσ, βαρφνει το 

5μελζσ ςυμβοφλιο. 

 

 Φκορζσ που παρατθροφνται και δεν είναι ευκφνθ των μακθτϊν του τμιματοσ, 

αναφζρονται ςτον εκπαιδευτικό τθσ 1θσ ϊρασ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του οφείλει να το 

δθλϊςει ςτθ Διεφκυνςθ. 

 

 Μακθτισ που προκαλεί εςκεμμζνα φκορά, κα δζχεται κυρϊςεισ με απόφαςθ του 

Διευκυντι ι του υλλόγου Διδαςκόντων, κα ενθμερϊνεται ο κθδεμόνασ του και κα 

υποχρεϊνεται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ φκοράσ. 
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 ε περίπτωςθ που δε βρεκεί ο υπεφκυνοσ τθσ φκοράσ, υποχρεοφται το 5μελζσ να 

αποκαταςτιςει τθ ηθμιά με ζξοδα των μακθτϊν του τμιματοσ. 

 

 Ο εφθμερεφων εκπαιδευτικόσ, οφείλει να αναφζρει ςτθ διεφκυνςθ, οποιαδιποτε απρεπι 

ςυμπεριφορά ι φκορά των χϊρων που εποπτεφει κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ. 

 

 Θ Διεφκυνςθ του χολείου ελζγχει τθν κακαριότθτα των χϊρων, θ οποία προςφζρεται 

από το προςωπικό κακαριότθτασ του χολείου. Οι κακαρίςτριεσ υποχρεοφνται 

κακθμερινά να κακαρίηουν όλουσ τουσ χϊρουσ του χολείου εςωτερικά και εξωτερικά. Οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναφζρουν, εάν υποπζςει ςτθν αντίλθψθ τουσ, ενδεχομζνθ 

όχι καλι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

 

Αποδοχή Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

 Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου προτείνει ζνα ςφνολο κανόνων και 

αρχϊν που ζχουν ωσ ςτόχο τθ ρφκμιςθ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του χολείου και τθσ 

ςχολικισ Κοινότθτασ ςτο ςφνολό τθσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλότθτα, θ τάξθ και θ 

ευρυκμία, να διευκολφνεται το εκπαιδευτικό ζργο και να βελτιςτοποιείται θ παρεχόμενθ 

παιδεία. Για τθν επιτυχι εφαρμογι του απαιτείται θ ςυναίνεςθ όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 

ςχολικισ ηωισ, θ από μζρουσ τουσ ςυνειδθτι αποδοχι των κανόνων που περιλαμβάνει και θ 

ζμπρακτθ βοφλθςθ τθσ εφαρμογισ των κανόνων αυτϊν. 

 

 Θ εγγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ ςτο χολείο ςθμαίνει και αποδοχι, εκ μζρουσ αυτοφ και 

των γονζων του, όλων ανεξαιρζτωσ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ. Ο κανονιςμόσ 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου, ϊςτε να είναι ανά πάςα ςτιγμι διακζςιμοσ ςε 

όλουσ. ε περίπτωςθ που παραβιάηονται οι παραπάνω όροι από τον/τθν μακθτι/τρια, το 

χολείο ακολουκεί τθ διαδικαςία κυρϊςεων.  

 

 Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊςει ι τροποποιιςει άρκρα και διατάξεισ του 

«Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ», εφόςον το κρίνει επιβεβλθμζνο ι ςκόπιμο. Για 

οποιαδιποτε μεταβολι ςτο περιεχόμενο του κανονιςμοφ, μετά τθν αρχικι του ζγκριςθ, θ 

Διεφκυνςθ του χολείου ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει ζγκαιρα όλουσ τουσ 

ςυντελεςτζσ τθσ ςχολικισ ηωισ. 

 

 

 

 

 




