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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
…… «'Ενα συμφωνηµένο πλαι΄σιο κανόνων απο΄ την ίδια τη σχολική κοινότητα, που τηρείται απο΄ όλους,
αποτελεί πρου"πόθεση για να μπορεί το δηµόσιο σχολείο να εκπληρώνει τον βασικό του προορισμο΄ να
εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγει΄ σύµφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δηµοκρατικής
κοινωνίας»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου βασίζεται σε όσα προβλέπονται απο΄ την
΄πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων σχολει΄ων(Νόμος 4692/2020, Υ.Α.
… 13423/ΓΔ4/2021) 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.
Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων

** και των κανόνων που αποτελούν πρου"ποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, µεθοδικά και
αποτελεσματικό το έργο του σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του

' σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό µέσο που βοηθα΄ στην ομαλή σχολική ζωή, στησυνε……γασΏστην αλληλεγγύη, στον δηµοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. |

ι Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου ει΄ναι 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
| των μαθητών/µαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής
πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.α.

Ο Εσωτερικός Κανονικός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα απο΄ εισήγηση της Α. Διευθυ΄ντριας
….του Γυµνασίου Αγίας Βαρβάρας κ. Παπαδάκη Ειρήνης, µε τη συμμετοχή όλων των μελών του
" συλλόγου διδασκο'ντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων,
…; του προεδρείου του δεκαπενταμελ-ούς μαθητικο,ύ συµβουλίου του σχολείου και του εκπροσώπου του
Δήµου. Επιπλέον, θα εγκριθεί απο΄ τον Συντονιστή/τη Συντονι΄στρια Εκπαιδευτικού Έργου που ε΄χει

…΄ την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας, καθώς και απο΄ τον/την Διευθυντη΄|ρια Εκπαίδευσης.
Ο Εσωτερικός Κανονικός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και

| αναρτάται στον ιστότοπο του σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται
΄ διεξοδικα΄με όλους τους µαθητές/μαθήτριες του σχολείου. Η ακριβής τήρηση΄ του αποτελεί ευθύνη και
|υποχρε΄ωση της διεύθυνσης του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/µαθητριών και των
γονέων/κηδεμόνων.  



 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΞ|ΑΞ-|ΟΝΕΣ

(1) Προσελ'ευση - παραµονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό
, ο Η έγκαιρη προσέλευση των µαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπη΄ς *

φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες
προσέρχονται στο χώρο του σχολείου πριν απο΄ την έναρξη των µαθημάτων μέχρι τις 08:15,
καθώς, επίσης, επιστρέφουν άμεσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το πέρας του διαλει΄μματος,
ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, χωρίς επαρκή δικαιολόγηση, χρεώνονται με απουσία,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν απο΄ το χώρο του σχολείου πριν απο΄ τη
λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατα΄ τη
διάρκεια του σχολικού ωραρι΄ου(π.χ. ασθένεια), και αφού ε΄χει προηγηθεί ενημέρωση της
Διεύθυνσης του σχολείου και άδεια αποχώρησης, ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να
παραλάβει το παιδί του, εφόσον αυτό ει΄ναι ανήλικο. '

ο Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να παραµένουν στον αύλειο χώρο του σχολείου μακριά απο΄ τα
παράθυρα των υπόλοιπων αιθουσών, κατα΄ τη διάρκεια των διαλειμμα΄των η' σε περίπτωση
καθυστερημένης έναρξης κάποιου μαθήματος. Δεν ενοχλούν τους υπόλοιπους μαθητές που
κάνουν μάθηµα.

.Οι πόρτες εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές απο΄ τους εφημερεύοντες, για να
διαφυλα΄σσεται η παραμονή των μαθητών/μαθητριών στο χώρο του σχολείου.

* Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο χώρο του σχολείου για τα άτομα που δεν έχουν σχέση με τη
λειτουργία του. '

΄ .Το σχολείο εφαρµόζει το ωρολο΄γιο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται απο΄ τις εγκυκλίους του
Υπουργείου. Οι γονείς/κηδεµόνες ενημερω΄νονται"έγκαιρα για τις προγραμματισμένες η΄ έκτακτες
αλλαγές που προκυ΄τπουν στο ωρολο΄γιο,προ΄γραμμα, κατα΄ τη διάρκεια της σχολικού έτους, είτε
µέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω ενημερωτικού Θ-τπει'|.

(2) Συμπεριφορά μαθητών/µαθητριών - Παιδαγωγικός ελ'εγχος
. Η εµφάνιση των μαθητών/µαθητριών οφείλει να χαρακτηρίζεται απο΄ ευπρε΄πεια.
* Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να αποδίδουν σεβασμό με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς
κάθε µέλος της σχολικής κοινότητας.

οΟι καθηγητές αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την
προσωπικότητα τους.

.

*Οι µαθητές/μαθήτριες να συµβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεµου, θετικού, συνεργατικου΄
σχολικού κλίµατος.

ο Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ
μαθητη΄/µαθη΄τριας και γονέα/κηδεµόνα μπορεί να γίνει µέσω του τηλεφώνου του σχολείου.

.Απαγορευ΄εται αυστηρά η χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών για βιντεοσκο'πηση, λήψη
φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών.

. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογο΄νων ουσιών
που ει΄ναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωµατική υγεία των µαθητών καθώς και η

παραγγελία τροφίµων η΄ ποτών και η κατανάλωσή τους στο χώρο του σχολείου απο΄ τους μαθητές.
. Η παραµέληση η΄ παραποίηση του ηµερήσιου δελτίου φοίτησης δεν ει΄ναι αποδεκτή, επισυ΄ρει
αυστηρότατη ποινή και οι παραβατικε΄ς η΄ βίαιες συμπεριφορές των μαθητών/τριών τιμωρούνται με
αποολή τόσων εω΄ν όσων ορίσει ο Σύλλο ο Διδασκο΄ντων/Διδασκουσών σύ φωνα με
την
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… ισχύουσα νοµοθεσία.
' * Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικου' στην αίθουσα διδα-]καλίας

 

: (3) Πρόληψη φαινοµένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισµου'
. Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της διαδικασίας προ΄ληψηςη΄
και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμου΄ και σχολικού εκφοβισμού.
Συγκεκριµένα, πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αποδοχή της διαφορετικότητας,
απαγόρευση της βίας, προώθηση της συνεργατικής μάθησης, προαγωγή της ισότητας,
συνεργασία του σχολείου µε την οικογένεια.

, ο Τα τυχόν προβλήματα μεταξύ των μαθητών/μαθητριών, λύνονται με τη διαμεσολάβηση τουΒ
* διδα΄σκοντα καθηγητή και του υπεύθυνου καθηγητή του τµήματος. Συνεπικουρου΄ν η Διεύθυνση

του σχολείου, οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, οι υποστηρικτικές δοµές του σχολείου η ΕΔΥΞ
(ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός) ,οι µαθητές διαμεσολαβητές και οι µαθητικές κοινότητες,
δηλαδή, προεδρεία τμημα΄των,15µελε΄ς. ΄ ΄

 

ι

    

 

* (4) Σχολικές εκδηλώσεις -Δραστηριο΄τητες ,

-…΄ . Το Σχολείο πρέπει να οργανώνει µια σειρά εκδηλω'σεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των
μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευ΄αισθητοποίησή τους σε κοινωνικά

, θέματα.
. ο Οι ενδοσχολικε΄ς εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμµετοχή σε καινοτόµα σχολικά

ί

,!

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

|;

 
 

μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί αισθάνονται υπεύθυνοι, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους,
τιςκλίσεις τους, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο τους. Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2021- 22
πρόκειται να υλοποιηθεί ομάδα ρητορικής, πρόγραµμα επαγγελµατικού προσανατολισμού ιι'ρρι'η9
ροι΄πτ, μαθηματικοί διαγωνισμοί και πρόγραμμα αποδοχής της διαφορετικότητας.

. .. … *, ,ι,=ι.:σ'να»?! …Πνι'Μ'--* 5

(5) Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων &

… ο Το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με την οικογένεια |]

του µαθητή/μαθη΄τριας, με τον σύλλογο γονέων/κηδεμόνων. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι καθηγητές
των τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικά η΄ κατόπιν προγραµματισµε΄νης συνάντησης ,

τους γονείς/κηδεμο΄νες, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν με το σχολείο, αν χρειαστεί, τηρώντας *

το πρωτόκολλο οονι΄α-19. ΄

. Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ει΄ναι καθήκον και
υποχρέωσή τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να ει΄ναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Για την |

τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών/μαθητριών ευθύνονται εξολοκλήρου οι |…

γονείς/κηδεμόνες τους. Συνεπώς, αυτοί οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία των
παιδιών τους. ' ' '
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(6) Ποιότητα του σχολικού χώρου
. Η διατήρηση της καθαριότητας σε ο΄λους…τους χώρους του σχολείου ει΄ναι υπόθεση όλων των
μαθητών/µαθητριών.

,. ο Η προστασία της σχολικής περιουσίας ει΄ναι αυτονόητη. Οποιαδήποτε φθορά, ζηµιά η' κακή χρήση
της δηµόσιας περιουσίας του σχολείου που προκαλείται απο΄ τους µαθητές/µαθήτριες δεν μπορεί
να γίνει ανεκτή. Η ευθύνη δεν ει΄ναι μόνο ατομική, ει΄ναι και συλλογική. Αναλογικά, λοιπόν, οι
μαθητές/μαθήτριες και οι γονει΄ς/κηδεµο΄νες τους αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν τη ζημια".

. Τα σχολικά εγχειρίδια αντιμετωπίζονται µε μεάλη οντι΄δα και προσχή. ,   



 
………,#…

 

& Γενικά, τα Θέµατα της παραβατικη'ς συμπεριφοράς των μαθητω΄ν-ψ--Ι/μαθητριω'νστο σχολείο θα
Γαποτελου΄ν αντικείμενο συνεργασίας του υπευθύνου εκπαιδευτικού της τάξης, με τις συ΄μβουλους*
σχολικής ζωής, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων, τις υποστηρικτές *

|, δοµές του σχολείου και τον Συντονιστή|Συντονι'στρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπα'ρξειη
. καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή της, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα
ι|*δικαιω΄ματα του παιδιού. Οι αποκλίσεις των µαθητών απο΄ τη δηµοκρατική συμπεριφορά, τους
…τ'κανο΄νες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συµµετοχής στη ζωή του σχολείου, απο΄ τον
[ οφειλόμενο σεβασµό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητη΄/συµμαθη΄τρια, Θα | *!

, Θεωρούνται σχολικα΄ παραπτώματα. Αυτα΄ Θα αντιμετωπίζονται απο΄ το σχολείο, σύμφωνα με τηνί ;

ι΄*ισχυ΄ουσα νομοθεσία και με γνώµονα την αρχή ο΄τι η κατασταλτικη΄ αντιµετώπιση αυτών των '

ί

| φαινομένων πρέπει να ει΄ναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό µέτρο.

!

!
«Η παρουσία και η συµβολή όλων, µαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων, είναι
αναγκαία και εξασφαλίζει τη ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του σχολειο΄υ»

ι…"

 

ί Ο παραπάνω Κανονισμός Σχολικής Ζωής προήλθε έπειτα απο΄ διαβούλευση µεταξύ των µελών της
…. σχολικής κοινότητας και εγκρίθηκε απο΄ το Σύλλογο Διδασκόντων με αριθμό πρα΄ξηςΉ.-*Μ -10-2022
ι

]

ι
ι Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 
 


