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Η λειτουργία και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έρχεται να 

περιορίσει την ελευθερία οποιουδήποτε, αλλά να βοηθήσει τη σχολική 

κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να 

σέβονται τις ελευθερίες των υπόλοιπων και να εδραιώσει τις πρώτες 

δημοκρατικές αρχές. Είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη 

μαθησιακή διαδικασία (μαθητές –γονείς – καθηγητές) ότι η αποδοχή και η 

εφαρμογή του σχολικού κανονισμού είναι θέμα αρμονικής συμβίωσης των 

σχολικών παραγόντων και θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση για 

την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. 

Το σχολείο έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή/τρια σαν μία 

ξεχωριστή προσωπικότητα, να σέβεται τις ανάγκες του, να του προσφέρει την 

καλύτερη δυνατή αγωγή και μόρφωση, να διαλέγεται τις απόψεις του και να μη 

μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητά του. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 

κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του 

Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με 

όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου. 

 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του 

Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων. 

 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της 

προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του 

Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών 

οργάνων του. 

 

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Ι. Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος 

και τα διαλείμματα καθορίζονται από σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ και 

ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Οι μαθητές στο ξεκίνημα του 
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σχολικού έτους υποχρεώνονται να λάβουν γνώση πέραν του ωρολογίου 

προγράμματος και όλων εκείνων των σχετικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η 

Πολιτεία, οι οποίες καθορίζουν την ομαλή φοίτηση των μαθητών στο 

Εσπερινό Λύκειο. 

 

II. Προσέλευση στο σχολείο 

Οι μαθητές υποχρεούνται σε έγκαιρη προσέλευση έως τις 19:30, ώστε να 

μετέχουν στη συγκέντρωση / προσευχή, διαφορετικά θα παραμένουν εκτός 

της αίθουσας διδασκαλίας μέχρι τις 20:10 και θα παίρνουν απουσία. Όσοι 

προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν στο γραφείο των καθηγητών και 

απασχολούνται από τον Διευθυντή του σχολείου και εισέρχονται στην τάξη 

τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

 

 

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο - Αποχώρηση από το σχολείο 

 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. 

 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 ή στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.  

 Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο 

πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί 

ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

(π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει 

το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο. 

 Δεν επιτρέπεται η έξοδος για οποιονδήποτε λόγο μαθητή από τον αύλειο 

χώρο του σχολείου, χωρίς γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και 

ενημέρωση του κηδεμόνα.  

 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  

Ι. Φοίτηση: 

 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 
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πρόοδό τους. 

 Η προσεκτική παρακολούθηση των μαθημάτων και η σωστή 

προετοιμασία τους πρέπει να είναι ανελλιπείς. Απουσίες από το σχολείο 

επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους.  

 Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους 

γονείς  και τους ενήλικες μαθητές για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις 

και τη συμπεριφορά των μαθητών, όπως οι διατάξεις ορίζουν. 

II. Απουσίες μαθητών 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών 

ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, αν είναι ενήλικες. Οι 

γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των 

παιδιών τους. 

 

III. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων 

τρόπων: 

 Ιστοσελίδας του Σχολείου 

 Ενημερωτικών σημειωμάτων  

 Τηλεφωνικά 

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες 

 Μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον συμφωνούν με 

αυτό τον τρόπο. 

 

IV. Σχολικοί χώροι 

 

 Ο κάθε μαθητής φροντίζει να μη ρυπαίνει τον αύλειο χώρο του σχολείου, καθώς 

και τους διαδρόμους και τις αίθουσες, και να ρίχνει τα απορρίμματα στους 

ειδικούς κάδους. 

 Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, 

ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 

κηδεμόνα του ή τον ίδιο, αν είναι ενήλικος. 

 

V. Εμφάνιση 

Η εμφάνιση των μαθητών/τριών τόσο στα μαθήματα, όσο και σε όλες τις σχολικές 

εκδηλώσεις, πρέπει να είναι ευπρεπής και χωρίς υπερβολές.  

VI. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  

Ο Διευθυντής 

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή 
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χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε 

περίπτωση φθοράς. 

 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. 

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

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

μαθητών. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 

 

 Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητα τους. 

 Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 

αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς 

για βοήθεια, όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. 

 Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια, χωρίς να 

κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών. 

 Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 

συμπεριφορά. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 

αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις 

αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

 Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους Σ.Ε.Ε για την 

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι 

την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. 

 Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και 

το Σχολείο. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους 

ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

 

 Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό σε όλο το προσωπικό 

του σχολείου και να υπακούουν στις προτροπές του Διευθυντή του σχολείου και των 

καθηγητών. 

 Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν 

στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά 

στην καθημερινή παιδευτική - διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, 

σεβόμενοι  το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση. 

 Όλοι οι μαθητές οφείλουν  να αντιμετωπίζουν με σεβασμό κάθε ομιλητή (καθηγητή ή 

συμμαθητή) και δεν επιτρέπεται η απότομη και χωρίς άδεια διακοπή του.  
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 Οι μαθητές, μέσω των εκλεγμένων προεδρείων τους, απευθύνονται στον διευθυντή του 

σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημά τους. Καταλήψεις και καταστροφές στο 

σχολικό χώρο δεν έχουν καμία νομιμότητα.  

 Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές, αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 

Σχολείου, ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια 

και ευπρέπεια. 

 Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας 

στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 Η συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησής τους είναι υποχρεωτική. 

 Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. 

 Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση και παρουσία στο χώρο του σχολείου φίλων και γνωστών. 

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά 

τα παρακάτω βήματα: 

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. 

2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο 

Σχολικής Ζωής. 

3. Απευθύνονται στον/στον Διευθυντή/Διευθύντρια. 

 Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή 

και  σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα. 

 Απαγορεύεται  η κατανάλωση ποτού και φαγητού μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.  

 Απαγορεύεται οι μαθητές να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα 

σε όλους τους χώρους του σχολείου. Μαθητής/τρια, που έχει ανάγκη να επικοινωνήσει 

με τους οικείους του, επικοινωνεί μέσω του τηλεφώνου του σχολείου. 

 To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 

απαγορεύονται σε όλους τους χώρους του σχολείου. Η παρέκκλιση από τους κανόνες 

αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων.  

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών στα γραφεία των καθηγητών ή του Διευθυντή 

άνευ λόγου και χωρίς άδεια. 

VII. Άλλα θέματα 

 Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 

Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων 

αξίας που οι  μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

 

 Παρενόχληση- εκφοβισμός 

Εάν κάποιος από τη σχολική κοινότητα παρενοχλείται συστηματικά από άλλον συμμαθητή 

του με αστεϊσμούς, περιπαιχτικά σχόλια κ.ά., έχει την υποχρέωση απέναντι στην 

αξιοπρέπειά του και στην υπόστασή του να το συζητήσει πρώτα κόσμια μαζί του για να 

επιλυθεί η οποιαδήποτε τυχόν παρεξήγηση και να το θέσει - εφόσον δεν επιλυθεί – υπ’ όψιν 
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του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματός του ή στον Διευθυντή. Φαινόμενα εκφοβισμού , 

λεκτικής ή σωματικής βίας δεν γίνονται δεκτά από την σχολική κοινότητα και, αν κριθεί 

αναγκαίο, θα λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα παιδαγωγικά μέτρα με την συνδρομή του 

Συμβούλου Σχολικής Ζωής. 

 

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, 

διαφορετικά θα λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα παιδαγωγικά μέτρα για την προάσπιση του 

σχολικού κλίματος και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. 

 


