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1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΛ ΕΡΜΙΟΝΗΣ-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων 

που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του 

Σχολείου. Επιπλέον αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο και βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, τη συνεργασία, 

την αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Σκοπός του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και η διαμόρφωση 

προσωπικοτήτων που γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και 

συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος 

και παράλληλα αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, 

παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού 

κλίματος, τόσο στον αύλειο χώρο όσο και στις σχολικές αίθουσες, είναι ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή της 

διαφορετικότητας, ζητήματα για τα οποία ο Σχολικός Κανονισμός μεριμνά και φροντίζει να προάγει. 

 

Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν: 

1. Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να 

επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά. 

2. Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα. 

3. Να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο. 

4. Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του σχολείου. 

5. Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά. 

6. 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 

αντιμετωπίζονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του 

μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 

8:00. Η χρήση μη ιατρικής υφασμάτινης ή ιατρικής/χειρουργικής μάσκας είναι προαιρετική για τους 

μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και τους επισκέπτες των σχολικών 

μονάδων σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

2. Οι μαθητές/μαθήτριες συγκεντρώνονται στον προαύλιο χώρο της σχολικής  μονάδας πριν από την έναρξη του 

ωρολογίου προγράμματος για την καθημερινή προσευχή και για ενημέρωση από την Διευθύντρια του 

σχολείου για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν. 

3. Οι μαθητές/μαθήτριες που καθυστερούν να προσέλθουν στο σχολείο παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της 

Διευθύντριας. 

4. Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να συνάδει με  τον οφειλόμενο σεβασμό στον σχολικό χώρο 

και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

5. 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. 
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ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Οι μαθητές/μαθήτριες εισέρχονται στην τάξη αμέσως μετά την πρωινή προσευχή. Προτείνεται η εφαρμογή 

αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά την είσοδο και την έξοδο τους από την αίθουσα. 

2. Κανένας από τους μαθητές/μαθήτριες που προσέρχονται στο σχολείο δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την 

αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία 

υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που βρίσκονται, για οποιονδήποτε 

λόγο, εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. 

3. Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό 

συγκέντρωσης. Απαγορεύεται συνεπώς αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο 

καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του 

μαθήματος. 

4. Στην περίπτωση που ένας μαθητής απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να 

παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. 

5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον 

πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα 

όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα 

συγκεκριμένες μπάλες. 

 

IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

Κατά τη διάρκεια διαγωνισμάτων η απόπειρα αντιγραφής καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τυχόν παρακω-

λύει τη διαδικασία θα τιμωρείται.  

 

V. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να εγκαταλείπουν την αίθουσα διδασκαλίας ή τα εργαστήρια πριν τον/την 

καθηγητή/-τρια τους ώστε να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των 

υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των αιθουσών και των εργαστηριακών χώρων, καθώς και για να 

τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κατά την είσοδο ή την έξοδο από την 

αίθουσα. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος απαγορεύεται ο άσκοπος συνωστισμός στις τουαλέτες. Για λόγους 

ασφαλείας, το παιχνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των καθηγητών 

φυσική αγωγής.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να διακόπτεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος από τους 

μαθητές που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

 

VI. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η παραμονή των μαθητών/μαθητριών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της 

σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών/μαθητριών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από 

ειδική άδεια της Διεύθυνσης και μετά από συνεννόηση με τους γονείς των μαθητών/μαθητριών. 

 

VII. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό 

περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/μαθήτριες: 

1. Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου. 

2. Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 
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3. Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την 

αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση. 

Επισημαίνεται ότι όταν προκαλείται φθορά στην περιουσία του σχολείου η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει τα 

μαθητικά συμβούλια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ο/η υπαίτιος μαθητής/μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην 

περιουσία του σχολείου τότε ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον/την κηδεμόνα του. 

 

VIII. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής 

ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων —κτηρίων και υπαίθριων χώρων— απαγορεύεται και συνεπάγεται 

πειθαρχικό έλεγχο. 

 

IX. ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 

Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση  αλκοόλ, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στη 

σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα 

συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματος είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε τιμωρία. 

 

X. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΤΕΛΕΤΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την 

ανάλογη σοβαρότητα. 

 

ΧΙ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

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. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές 

δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα γίνονται 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. Οι 

μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι 

υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση 

μαθητή/μαθήτριας από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής. 

Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή 

προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή-επικοινωνία. 

 

ΧΙΙ. ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

Καθώς λειτουργεί κυλικείο εντός του σχολείου, το οποίο πληροί όλες τις από τον νόμο οριζόμενες υγειονομικές 

προδιαγραφές, δεν επιτρέπεται η παραγγελία φαγητού ή και καφέ από εξωσχολικά καταστήματα. Η κατανάλωση 

καφέ απαγορεύεται, τόσο στον αύλειο χώρο του σχολείου όσο και στην τάξη. Οι μαθητές πρέπει να τηρούν 

αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται 

σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις). Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική. 

Συνιστάται οι μαθητές/μαθήτριες να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή 

με το κυλικείο και πριν από τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού 

διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι 

μαθητές/μαθήτριες. 



 

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των 

μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού 

προσωπικού και επισκεπτών. Προτείνεται η συχνή ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, όπως πλύσιμο με σαπούνι 

και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

 

 


