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1.  Εισαγωγή- Σύνταξη, παιδαγωγικές αρχές και στόχοι
του Σχολικού Κανονισμού

 Το Σχολείο επιδιώκει με όλα τα μέσα να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις
μαθήτριές  του  πνεύμα  αυτοσεβασμού  και  αλληλοσεβασμού,  με  στόχο  τη
διαμόρφωση χαρακτήρων, ικανών να συμπορευτούν και να συμβιώσουν με τους
συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά.

 Ενθαρρύνει και παροτρύνει συμπεριφορές στη σχολική τάξη, αλλά και κατά τη
διάρκεια κάθε δραστηριότητας της σχολικής ζωής,  οι  οποίες στηρίζονται  στην
επίμονη  άσκηση  του  διαλόγου,  στην  αμοιβαία  κατανόηση  και  την  καλόπιστη
συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Θεωρεί  πως  το  πραγματικό  ενδιαφέρον  του  ενός  προς  τον  άλλο,  αλλά  και  η
ανάπτυξη  αισθήματος  προσωπικής  ευθύνης  προωθούν  τους  παιδαγωγικούς
στόχους του και προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις.

Οι παραπάνω αρχές περιγράφονται στις «Βασικές παιδαγωγικές θέσεις όλων των μελών
της  σχολικής  κοινότητας»  και  αποτελούν  θεμελιώδεις  αξίες  για  τη  σχολική  μας
κοινότητα.

 Ωστόσο, για την πρόληψη της εκδήλωσης συμπεριφορών και την αντιμετώπιση
πιθανών  περιστατικών-ελπίζουμε  να  είναι  ελάχιστα-που  δεν  συνάδουν  με  τις
παραπάνω βασικές αρχές και ενδέχεται να αποτελέσουν ανασταλτικοί παράγοντες
για το εκπαιδευτικό (διδακτικό-παιδαγωγικό) έργο του σχολείου καθώς και  τη



μαθησιακή πορεία και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών του, κρίνουμε ότι
oφείλουμε  να  υπενθυμίσουμε  και  να  επικαιροποιήσουμε  τον  Εσωτερικό
Κανονισμό, που έχει διαμορφώσει το Σχολείο για την αρμονική και απρόσκοπτη
συμβίωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και τις επιπτώσεις
που επιφέρει η μη τήρησή του.

 Ας  σημειωθεί,  βέβαια,  ότι  υπάρχουν  και  άγραφοι  κανόνες  κοινωνικής
συμπεριφοράς που είναι κοινώς αποδεκτοί και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν
σε έναν κανονισμό.

 Ο  Κανονισμός  Εσωτερικής  Λειτουργίας  του  Σχολείου  δεν  υποκαθιστά  την
ισχύουσα  νομοθεσία  για  τη  λειτουργία  του  σχολείου,  αλλά  είναι  πλήρως
εναρμονισμένος με αυτήν. Βασίζεται  σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για
την  εκπαίδευση  και  τη  λειτουργία  των  σχολείων,  αλλά  και  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 τήρηση του σχολικού κανονισμού.

 Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  συντάχθηκε  μέσα  από  γόνιμο  διάλογο  όλων  των
μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  ύστερα  από  εισήγηση  του  Διευθυντή  του
Σχολείου και  με  τη  συμμετοχή και  συμφωνία όλων των μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων του Σχολείου, του Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του
εκπροσώπου  του  Δήμου  Ξάνθης  και  του  ΠAIΘ)ροεδρείου   του  Δεκαπενταμελούς
Συμβουλίου των μαθητών/τριών (ΠAIΘ)ράξη23η/11-3-21). Επιπλέον, έχει την έγκριση
της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου και Γενικής ΠAIΘ)αιδαγωγικής Ευθύνης του
Σχολείου μας.

 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 ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών
λειτουργίας του Σχολείου.

2. Βασικές παιδαγωγικές θέσεις των μελών της σχολικής
κοινότητας

 Δίνουμε  ίσες  ευκαιρίες  σε  όλες  και  όλους,  χωρίς  να  παρασυρόμαστε  από  τις



προτιμήσεις  μας  σε  χαρακτηριστικά  όπως  το  φύλο,  το  χρώμα,  η  εθνότητα,  η
κοινωνική προέλευση,  οι  θρησκευτικές  και  πολιτικές  πεποιθήσεις,  η  ηλικία,  η
σωματική υγεία και ακεραιότητα.

 Αναγνωρίζουμε  ότι  κάθε  άνθρωπος  είναι  διαφορετικός,  ότι  είμαστε  όλοι  ίσοι,
αλλά όχι ίδιοι.

 Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο.
 ΠAIΘ)ροασπιζόμαστε την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του.
 Η συμπεριφορά μας πρέπει να σηματοδοτεί τον ρόλο και τη σχέση μας προς τους

άλλους, χωρίς να προκαλούμε αισθήματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας.
 Αναγνωρίζουμε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των άλλων και φροντίζουμε

ώστε η στάση μας και η συμπεριφορά μας να μην έρχεται σε σύγκρουση με αυτές.
 Επιδιώκουμε  να  γνωρίσουμε  τις  απόψεις  των  άλλων  και  υποστηρίζουμε  το

δικαίωμα έκφρασης.
 Δεχόμαστε  τις  αποφάσεις  της  πλειοψηφίας  και  σεβόμαστε  το  δικαίωμα  της

μειοψηφίας να εκφράζει τις απόψεις της.
 Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με τις/τους άλλες/ους και αναζητούμε τρόπους

συνεργασίας και σύγκλισης απόψεων ακόμη και όταν εκδηλώνονται  διαφωνίες
και αντιρρήσεις για κάποιο θέμα.

 Συμβάλλουμε στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με όλα τα όντα στη φύση
και είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.

 Αναγνωρίζουμε  την  ιδιαιτερότητα  των  χώρων  και  της  λειτουργίας  τους  και
φροντίζουμε ώστε η συμπεριφορά μας και η εμφάνισή μας να είναι ανάλογες.

 ΠAIΘ)ροασπιζόμαστε  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  δεν  διαπραγματευόμαστε  τις
αρχές  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος∙  οι  υποχρεώσεις  μας  προς  το  σύνολο
υπερτερούν από το προσωπικό μας συμφέρον.

 Τηρούμε  πάντα  τους  κανονισμούς  της  Σχολικής  Κοινότητας,  ακόμη  και  όταν
διαφωνούμε με αυτούς. Η προσπάθεια για αναθεώρησή τους σε καμία περίπτωση
δεν συνεπάγεται την παράβασή τους.

3. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και 
αποχώρηση από αυτό

Ο/η μαθητής/τρια υποχρεούται :
 Να  προσέρχεται  εγκαίρως  στο  Σχολείο  και  να  βρίσκεται  στην  τάξη  κάθε

διδακτική  ώρα  πριν  από  το  τελευταίο  κουδούνι.  Για  κάθε  αδικαιολόγητη
καθυστέρηση ή απομάκρυνση από την τάξη καταγράφεται μία απουσία.

 Για  λόγους  ασφάλειας  και  προστασίας  να  μην  απομακρύνεται  κατά  τα
διαλείμματα από τον προστατευμένο χώρο του Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση
διαπράττει πολύ σοβαρό παράπτωμα.



 Να παρίσταται ανελλιπώς στις συγκεντρώσεις του Σχολείου. Ειδικά για το φετινό
σχολικό έτος θα δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από τη Διεύθυνση του Σχολείου
για τις συνθήκες, τον χώρο και τον τρόπο που αυτές θα πραγματοποιούνται.

Επιπλέον :
 όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση εισέρχονται στην τάξη τους, αφού πρώτα ο

κηδεμόνας του μαθητή ενημερώσει τηλεφωνικά τον Διευθυντή.
 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.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα του σχολείου).

1η ώρα διδασκαλίας 08:15 - 09:00 45 λεπτά

Διάλειμμα 09:00 - 09:05 5 λεπτά

2η ώρα διδασκαλίας 09:05 - 09:50 45 λεπτά

Διάλειμμα 09:50 - 10:00 10 λεπτά

3η ώρα διδασκαλίας 10:00 - 10:45 45 λεπτά

Διάλειμμα 10:45 - 10:55 10 λεπτά

4η ώρα διδασκαλίας 10:55 - 11:40 45 λεπτά

Διάλειμμα 11:40 - 11:50 10 λεπτά

5η ώρα διδασκαλίας 11:50 - 12:35 45 λεπτά

Διάλειμμα 12:35 - 12:40 5 λεπτά

6η ώρα διδασκαλίας 12:40 - 13:25 45 λεπτά

Διάλειμμα 13:25 - 13:30 5 λεπτά

7η ώρα διδασκαλίας 13:25 - 14:10 45 λεπτά

4. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

 Κάθε μαθητής/τρια του Γυμνασίου οφείλει:
 Να σέβεται  τον χώρο του Σχολείου και να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια προς

τους/τις καθηγητές/τριες, το προσωπικό του Σχολείου και προς τα άλλα παιδιά.
 Να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές και να διατηρεί τον χώρο του Σχολείου



καθαρό.
 Να  μη  μεταφέρει  και  καταναλώνει  στις  σχολικές  αίθουσες  τρόφιμα  και

αναψυκτικά.
 Να κάνει  σωστή  χρήση του  φοριαμού .  Επισημαίνεται  ότι  κάθε  μαθητής/τρια

δανείζεται από το Σχολείο το δικαίωμα χρήσης ενός φοριαμού για έναν χρόνο. Το
κλειδί  του  φοριαμού  οφείλει  να  το  φυλάσσει  με  δική  του  ευθύνη  και  να  το
παραδίδει  στο  Γραφείο  του Γυμνασίου  κατά τη  λήξη  του σχολικού έτους.  Σε
περίπτωση απώλειας επιβαρύνεται με το κόστος αντικατάστασης. Να σημειωθεί
ότι το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο φοριαμό ενός παιδιού, αν
αυτό κριθεί αναγκαίο.

 Να σέβεται  τη ρητή απαγόρευση του καπνίσματος  σε όλους τους χώρους του
Σχολείου και να μην ξεχνά ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία και για
αυτό το λόγο απαγορεύεται με νόμο σε κάθε δημόσιο χώρο.

 Να  διατηρεί  την  εμφάνισή  του/της  απλή  και  επιμελημένη.  Να  αποφεύγει  τις
υπερβολές και κάθε μορφή ακρότητας, που δεν ταιριάζουν στη μαθητική ιδιότητα.
Ειδικότερα  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής,  οι  μαθητές/τριες  οφείλουν  να
προσέρχονται με αθλητική περιβολή, όπως αυτή ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η
καθηγητή/τρια.  Διαφορετικά,  με  βάση  τη  νομοθεσία,  επιβάλλεται  ωριαία
απομάκρυνση.

Όσον αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων και
ηλεκτρονικών συσκευών,

όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του ΥΠAIΘ)ΠAIΘ)ΕΘ με Αρ. ΠAIΘ)ρωτοκόλλου: Φ. 25/103373/Δ1/
22-6- 2018:

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός
του σχολικού χώρου.

 Οι  μαθητές  δεν  επιτρέπεται  να  έχουν  στην  κατοχή  τους  εκτός  από  κινητά
τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει
σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος
εξοπλισμός  που  τους  διαθέτει  το  σχολείο  στο  οποίο  φοιτούν,  χρησιμοποιείται
κατά  τη  διάρκεια  της  διδακτικής  πράξης  και  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας
γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

 Αν διαπιστωθεί κατοχή των παραπάνω μέσων εντός της τάξης κατά τη διάρκεια
των διδακτικών ωρών, ο/η καθηγητής/τρια απομακρύνει τον/την μαθητή/τρια από
την αίθουσα και τον/την παραπέμπει στο Γραφείο του Γυμνασίου. 

 Αν διαπιστωθεί κατοχή κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής συσκευής σε άλλους
σχολικούς χώρους (προαύλιο, διαδρόμους, τουαλέτες) ή στα λεωφορεία (κατά τη



μετάβασή εκπαιδευτικές επισκέψεις), ο καθηγητής/τρια παίρνει τη συσκευή και
την  παραδίδει  στο  Γραφείο  του   Διευθυντή  του  Γυμνασίου.  Το  περιστατικό
καταγράφεται και η συσκευή παραδίδεται αποκλειστικά στον κηδεμόνα  με τη
λήξη του σχολικού ωραρίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις επανειλημμένης παράβασης
του  συγκεκριμένου  κανόνα,  προβλέπεται  ενημέρωση  των  γονέων,  οι  οποίοι
καλούνται  στο  Σχολείο,  προκειμένου  να  παραλάβουν  από  το  Γραφείο  της
Διεύθυνσης τις συσκευές που κατασχέθηκαν.

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που
προβλέπονται από τη νομοθεσία (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 31)

Σε  περιπτώσεις  μαθητών/τριών  που,  ύστερα  από  παιδαγωγικές  παρεμβάσεις,   δεν
βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους,  τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται από τη
νομοθεσία είναι τα εξής:

 Παρατήρηση
 Επίπληξη
 Αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας
 Αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών
 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Τα  δύο  πρώτα  παιδαγωγικά  μέτρα  μπορούν  να  εφαρμοστούν  από  κάθε
διδάσκοντα/ουσα και τα τρία πρώτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Γυμνασίου.  Ο
Σύλλογος των Καθηγητών/τριών του Γυμνασίου μπορεί να λάβει όλα τα παιδαγωγικά
μέτρα.

Σημείωση: Εκτός από τα παραπάνω, προβλέπεται η δυνατότητα του/της καθηγητή/τριας να
επιβάλει ωριαία απομάκρυνση σε μαθητή/τρια, όταν διαπιστώσει ότι, ακόμη και μετά από
παρατηρήσεις, η συμπεριφορά του/της δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος,
διαταράσσοντας το παιδαγωγικό κλίμα ηρεμίας που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη
μαθησιακή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η απομάκρυνση από την τάξη συνεπάγεται
και την καταγραφή μίας απουσίας. Ο μαθητής παραμένει  στο γραφείο του Διευθυντή ή στο
γραφείο του συλλόγου διδασκόντων και ενημερώνεται ο κηδεμόνας .

5. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 Ένα  σύνολο  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  και  πρακτικών  έχει   αναπτυχθεί  για  τη
διαχείριση  περιστατικών  σχολικής  βίας  και  εκφοβισμού,  καθώς  και  ένα  σύνολο



προσεγγίσεων  που  θα  προστατεύουν  αποτελεσματικά  τα  μέλη  της  σχολικής
κοινότητας από τη βία και τον εκφοβισμό. 

  Τέτοιες υπηρεσίες και προσεγγίσεις έχουν ένα εύρος στοιχείων που ανταποκρίνονται
στις διαφορετικές και ποικίλες ανάγκες των μελών της σχολικής κοινότητας.

Επιπλέον 
 έχει ενεργοποιηθεί και ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής ζωής ο ρόλος του οποίου

είναι  να   συμβουλεύει,  να  καθοδηγεί και   να  ενημερώνει  μαθητές,  γονείς  και
κηδεμόνες  σε  θέματα  παιδαγωγικής  αντιμετώπισης  ζητημάτων  σε  τομείς  που
απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη
ακραίων  συμπεριφορών,   και  παράλληλα  συμβάλλει  στην  καλλιέργεια  σχέσεων
εμπιστοσύνης  μεταξύ των  μελών  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας,  αλλά  και  η
 Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)   που έχει  αρμοδιότητα την εκπαιδευτική αξιολόγηση και  υποστήριξη
των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.

Οι στόχοι των μέτρων και πρακτικών κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού είναι
ποικίλοι. Συνοπτικά οι στόχοι αυτοί μπορεί να αφορούν:

 Την προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου 
 Την  προστασία  και  τον  σεβασμό  των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  των

Δικαιωμάτων του ΠAIΘ)αιδιού 
 Την προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας 
 Την ενίσχυση της ασφάλειας στον σχολικό χώρο 
 Τη θέσπιση σχολικών κανόνων 
 Την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας στο σχολείο 
 Την επίτευξη γνωστικών στόχων και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης (π.χ. κατανόηση

κοινωνικών αξιών, ανάπτυξη σεβασμού) 
 Την ανάπτυξη μηχανισμών ενσωμάτωσης και συμμετοχής 
 Τον σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας 
 Την προαγωγή των αξιών της ειρήνης 
 Την  προαγωγή  της  συναισθηματικής  ωριμότητας  (π.χ.  συναισθηματική  γνώση,

ανάπτυξη ενσυναίσθησης)
 Σε  περίπτωση  εκδήλωσης  περιστατικού  το  Σχολείο,   επιδιώκει  την  αγαστή

συνεργασία  με  την  οικογένεια  του  μαθητή/της  μαθήτριας,  με  τον  Σύλλογο
Γονέων/Κηδεμόνων και των σχετικών υποστηρικτικών Φορέων.

 Κάθε  φορά  που  δημιουργείται  θέμα  το  οποίο  σχετίζεται  με  συγκεκριμένο
μαθητή/συγκεκριμένη  μαθήτρια,  ο  πρώτος  που  ενημερώνεται  σχετικά  είναι  ο
γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.



6. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων
των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή
τους σε κοινωνικά θέματα.

 Το σχολείο προωθεί, παροτρύνει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε
ενδοσχολικές εκδηλώσεις και σχολικές δραστηριότητες (εντός και εκτός του σχολικού
προγράμματος-ωραρίου)  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.

7. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου
Γονέων/Κηδεμόνων

 Οι  γονείς  και  κηδεμόνες  οφείλουν  να  συμπεριφέρονται  προς  όλους  τους
εκπαιδευτικούς  με  τη  δέουσα  ευγένεια,  σοβαρότητα,  ευπρέπεια  και  σεβασμό  που
επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου. 

 Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά  για την πρόοδο
και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους καθηγητές  της τάξης σε καθορισμένη
ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και έχουν διανεμηθεί
στους μαθητές).

 Διαβάζουν  προσεκτικά  όλες  τις  ανακοινώσεις  που  μεταφέρουν  οι  μαθητές  ή
αναρτώνται στην ιστοσελίδα και το ιστολόγιο (Bl)og) του σχολείου και ενημερώνονται) του σχολείου και ενημερώνονται
για  θέματα  λειτουργίας  του  σχολείου.  Οφείλουν  ακόμη  να  γνωστοποιούν  στον
Υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη
σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 

 Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα μάθησης και συμπεριφοράς, το συζητά πρώτα
με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (που εκδηλώθηκε το πρόβλημα) και στη συνέχεια —
αν δεν επιλυθεί — με τον Διευθυντή.

 Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης,
είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. 

 Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.

 Έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη της ατομικής ευθύνης, το σχολείο συνήθως και στις
περισσότερες περιπτώσεις προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να ενημερώνουν πρώτα οι
ίδιοι/ες  τους  γονείς  τους  για  τυχόν  ανάρμοστη  συμπεριφορά  τους.  Στη  συνέχεια,
ακολουθεί η ενημέρωση των γονέων από τη Διεύθυνση. 



 Οι γονείς  ενημερώνονται  τηλεφωνικά και   με  ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)),  κάθε
φορά  που  ένα  παιδί  απομακρύνεται  ωριαία  από  το  μάθημα.  Επίσης,  οι  γονείς
ενημερώνονται,  όταν  χρειαστεί  να  ληφθούν  αυστηρότερα  παιδαγωγικά  μέτρα
(αποβολή μίας ή δύο ημερών) για τη συμπεριφορά ενός/μίας μαθητή/τριας.

8. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 Ένας από τους στόχους του Σχολείου  είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης
στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.

 Οι  χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ
διατηρούνται καθαροί και συντηρημένοι.

 Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για
τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον
ίδιο.

 Κάθε χρόνο επικαιροποιείται το Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών,
ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠAIΘ) περιστατικών.



9. Το εκπαιδευτικό προσωπικό

 Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των
μαθητών.

 ΠAIΘ)ροσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης
των μαθημάτων.

 ΠAIΘ)αρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της
τάξης τους.

 Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας.
 Δεν επιτρέπουν  την  έξοδο  μαθητή  από την  αίθουσα για  οποιονδήποτε  λόγο  πλην

εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.
 Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών,

τόσο  ιδιαιτέρως,  όσο  και  ομαδικά  σε  τακτική  βάση  και  σε  ημέρες  και  ώρες  που
καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα
τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

 Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους και αξιοποιούν κατά
περίπτωση σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, κατάλληλα εποπτικά μέσα
και εργαλεία, καθώς και τις ΤΠAIΘ)Ε που διαθέτει το σχολείο.

 Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
 ΠAIΘ)ροσέχουν  το  ύφος  και  τη  μορφή  της  γλώσσας  που  χρησιμοποιούν  και

συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
 ΠAIΘ)ροσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.
 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.
 Απαγορεύεται να καπνίζουν στο σχολικό χώρο.
 Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν

αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
 Φροντίζουν  για  την  ασφάλεια  των  μαθητών  και  την  τήρηση  της  τάξης  κατά  τη

διάρκεια  της  παραμονής  τους  στο  σχολείο  και  κατά  την  πραγματοποίηση
εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

 Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με
τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

 ΠAIΘ)αράλληλα  προσπαθούν  να  ευαισθητοποιήσουν  τους  μαθητές  σε  θέματα  που
αφορούν  την  καθαριότητα,  την  υγιεινή  και  την  αισθητική  του  χώρου  στον  οποίο
φοιτούν.

 Καλλιεργούν  συνειδητά  το  αίσθημα  της  αυτοπειθαρχίας  και  της  κοινωνικής
συνείδησης στους μαθητές.



 Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του
σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8 π.μ. Σε περίπτωση
μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.

 Τηρούν την απαραίτητη  εχεμύθεια σχετικά με τις  αποφάσεις  και  συζητήσεις  στον
Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε
άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.

 Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις
απόψεις  όλων  των  συναδέλφων  χωρίς  να  υποτιμούν  το  διδακτικό  αντικείμενο
κανενός.

 Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να
τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.

 Ανάλογη  σχέση  συνεργασίας  και  επικοινωνίας  πρέπει  επίσης  να  καλλιεργείται
ανάμεσα σε αυτούς και τον Διευθυντή του σχολείο.



Οι Υπεύθυνοι τμημάτων
 

 Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν σε μαθητική κοινότητα
με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό
των Μαθητικών Συμβουλίων

 ΠAIΘ)αρακολουθούν  τη διαγωγή,  την  επιμέλεια,  την  επίδοση και  την
τακτική φοίτηση των μαθητών σ' όλα τα μαθήματα

 Συνεργάζονται  στενά  με  τους  διδάσκοντες  στο  τμήμα  και  διερευνούν  σε
συνεργασία  με  το  Συμβούλιο  του  τμήματος  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  την
επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών του και φροντίζουν για
τη  λήψη  συλλογικών  αποφάσεων  για  βελτίωση  των  μαθητών  σ'  αυτούς  τους
τομείς.

 Φροντίζουν να είναι ενημερωμένοι για τις συνθήκες διαβίωσης 
 και  την  προσωπικότητα  των  μαθητών  του  τμήματος  χωρίς  να  παραβιάζουν
οποιαδήποτε κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα.

 Οργανώνουν συσκέψεις  των  γονιών των  μαθητών,  σε  συνεννόηση  με  τον
Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των
μαθητών.

 Φροντίζουν  για  την  ενημέρωση  γονέων  -  κηδεμόνων  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα
 μόλις οι απουσίες του μαθητή φθάσουν συνολικά τις 30. Όταν ξεπεραστούν οι 30
απουσίες, ενημέρωση γίνεται κάθε πρώτο 5ήμερο του μήνα για τις απουσίες του
προηγούμενου μηνός.

 Εφημερίες - υποχρεώσεις 

 Οι  εφημερεύοντες  (του  α΄κύκλου)  προσερχόμενοι  στο  σχολείο  15'  πριν  την
έναρξη  των μαθημάτων  και  αποχωρούν  5'  μετά  τη  λήξη(του  β΄κύκλου),  αφού
φύγουν όλοι οι μαθητές.

 Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.
 Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.
 Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων

(κουδούνι).
 Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των

μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού
ωραρίου.



 Επιτηρούν  τους  μαθητές  στα  διαλείμματα  κατανέμοντας  μεταξύ  των  (οι
εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η
οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών.

 Ελέγχουν  τον  αύλειο  χώρο,  ώστε  να  αποτρέπεται  η  προσέγγιση  ή  η  είσοδος
ατόμων  που  δεν  έχουν  σχέση  με  τη  σχολική  κοινότητα  και  δεν  είναι
δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους.

Βοηθητικό προσωπικό

 Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο της και
να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της

 Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους
μαθητές και να κρατά την αποθήκη πάντα κλειδωμένη. 

 Απευθύνεται  στον  Διευθυντή  για  τα  τυχόν  προβλήματά  της  και  δέχεται
παρατηρήσεις και εντολές για το έργο της μόνο από αυτόν.

 Οι εκπαιδευτικοί  δεν απευθύνονται  στην καθαρίστρια για ό,τι  σχετίζεται  με το
έργο  της,  αλλά  αναφέρουν  τις  παρατηρήσεις  τους  στον  Διευθυντή  για  τα
περαιτέρω.

 Η καθαρίστρια οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με
τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά της.

 Οι  μαθήτριες-τές  ενθαρρύνονται  να  εκτιμούν  και  να  σέβονται  το  μόχθο  που
απαιτεί η εργασία για την καθαριότητα του σχολείου.

10. Οδηγίες ατομικής υγιεινής κατά τη διάρκεια της
πανδημίας

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2021-22) τηρούνται αυστηρά οι
Οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία από την πανδημία του 

 COVID-19.            ( ΦΕΚ 4187/Β/10-9-21)

 Η χρήση μάσκας κρίνεται υποχρεωτική για  όλους σε κλειστούς χώρους , αλλά και
σε ανοιχτούς, όταν υπάρχει συνωστισμός .

 ΠAIΘ)αραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την 
εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή 
πυρετό. 



 Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο 
εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό. • 

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 
κινδύνου μόλυνσης. 

 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων. 

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος 
του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου 
στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς 
και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. 

 Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε 
πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από 
πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. 

 Η υγιεινή των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με χρήση αλκοολούχου 
αντισηπτικού διαλύματος, που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο κάθε αίθουσας 
διδασκαλίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται συχνά και σε κάθε περίπτωση που αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, κατά προτίμηση υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της τάξης. 

 Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη 
χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή, σε περίπτωση που αυτός 
είναι κοινόχρηστος.  

 Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε 
περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη 
COVIΘ)D-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) 
παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων.

Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του Κανονισμού
 λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Ο  κοινά συμφωνημένος  Κανονισμός  βασίζεται  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  και  στις
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/ριες,
τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  γονείς/κηδεμόνες  με  αμοιβαίο  σεβασμό στον  διακριτό



θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί
προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. 
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται
κατά περίπτωση  από τον/τη  Διευθυντή/ρια  και  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων/ουσών,
σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε
πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς 
ενημέρωσή τους. 

Ξάνθη, 15-9-2021

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης

ΠAIΘ)ΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠAIΘ)Ε01,02

Εγκρίνεται

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (η οποία
έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου

Άννα Αγγελοπούλου ΣΣΕ (ΠAIΘ)Ε02)

 

Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης.

     ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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