
3 ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Λ Υ Κ Ε Ι Ο  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ  

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου 

 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι μαθητές/τριες πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων 

στις 8:15. Μπαίνοντας στο σχολείο κατευθύνονται στην αυλή, δεν ανεβαίνει κανείς στις 

αίθουσες διδασκαλίας. 

Στις 8:15 κτυπά το κουδούνι και βρίσκονται στη θέση τους έτοιμοι για την πρωινή 

συγκέντρωση. Όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή 

συγκέντρωση του σχολείου. Όταν βρέχει ή κάνει πολύ κρύο, μετά από σχετική κρίση του 

εφημερεύοντα καθηγητή/τριας, οι μαθητές/τριες κατευθύνονται στις τάξεις τους. 

Οι μαθητές/τριες που καθυστερούν θα παραμένουν στον προαύλιο χώρο μέχρι να 

τελειώσει η πρωινή συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ανεβαίνουν στις τάξεις μαζί με 

τους υπόλοιπους συμμαθητές/τριές τους. Μετά την είσοδο του καθηνητή/τριας στην 

τάξη. κανένας μαθητής/τρια δε θα γίνεται δεκτός στο μάθημα. Οι μαθητές/τριες που 

καθυστερούν περαιτέρω θα χάνουν την 1η διδακτική ώρα και η είσοδος τους στην τάξη 

θα γίνεται μόνο με σημείωμα που θα παίρνουν από τη Δ/νση του σχολείου. Επίσης, άδεια 

εισόδου θα παίρνουν από τη Διεύθυνση του σχολείου νια να μπουν στην τάξη και 

οποιαδήποτε άλλη ώρα έρχονται καθυστερημένοι στο σχολείο, χωρίς ποτέ να διακόπτουν 

το μάθημα. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής/τρια από τους προσελθόντες στο 

σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. Η 

αποχώρηση από το σχολείο γίνεται μετά από σχετικό αίτημα που θα υποβάλει ο ίδιος 

κηδεμόνας και σχετική άδεια εξόδου από το Διευθυντή  του σχολείου. 

Στην περίπτωση που ένας μαθητής/τρια αποβάλλεται από την αίθουσα διδασκαλίας, 

οφείλει αμέσως να πηγαίνει στη Διεύθυνση του σχολείου για να ενημερωθεί το 

Ποινολόγιο. Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών/τριών στις τάξεις γίνεται αμέσως μετά 

το κτύπημα του κουδουνιού. Η έξοδος των μαθητών/τριών από τις τάξεις για διάλειμμα ή 

σχόλασμα γίνεται μόνο με το κτύπημα του κουδουνιού. 

Οι θέσεις των μαθητών/τριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή/τρια του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται 

μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα ή τον υπεύθυνο καθηγητή/τρια. 

Η αφομοίωση της διδασκαλίας προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Γι’ αυτό 

απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο 

καθηγητής/τρια ως βασικός υπεύθυνος/η επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την 

ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 



2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Οι καθηγητές/τριες οφείλουν: 

Να αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 

προσωπικότητά τους. Να υποστηρίζουν τη μάθησή τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης. 

Να τους αντιμετωπίζουν ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε 

βάρος ορισμένων μαθητών. 

Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 

τόσο το αίσθημα της ασφάλειας, όσο και της άνεσης να απευθύνονται στους καθηγητές 

τους για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

Συμπεριφορά -Πειθαρχία 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν: 

• Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του 

εκπαιδευτικού για διδασκαλία. Να σέβονται τους συμμαθητές/τριές τους ως 

προσωπικότητες. 

• Να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου 

του προσωπικού του σχολείου. 

• Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική 

συμπεριφορά. 

• Να χαρακτηρίζεται η εμφάνισή τους από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια. 

• Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν 

στη χρήση βίας. Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες 

αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές, που 

μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή/τριας από το 

σχολείο. 

• Προσερχόμενοι/ες οι μαθητές/τριες στην τάξη δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους 

καφέδες και κάθε είδους ροφήματα ή φαγώσιμα. 

Ενημέρωση 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις του σχολείου από 

τους πίνακες ανακοινώσεων και την ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου. 

Κινητά τηλέφωνα 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται. Σύμφωνα με 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να έχουν στην 

κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του χώρου του σχολείου (εντός και εκτός τάξης). Οι 



ανάγκες για επικοινωνία καλύπτονται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που 

διαθέτει το σχολείο. Η χρήση τους εντός του σχολείου συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές. 

Κάπνισμα. 

Ο εθισμός στο κάπνισμα είναι καταστροφικός για την υγεία. Για το λόγο αυτό 

απαγορεύεται αυστηρά.  

Αντιγραφή σε διαγώνισμα 

Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της καταδολίευσης των 

εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π. Η απόπειρα αντιγραφής με 

οποιοδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού και βαθμολόγησή του με 

μονάδα. Στη συνέχεια ο μαθητής/τρια ελέγχεται πειθαρχικά. 

Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό 

περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι 

μαθητές/τριες: 

• Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου. 

• Δε ρυπαίνουν το σχολικό χώρο και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. 

• Κάθε τμήμα οφείλει να διατηρεί την αίθουσά του καθαρή και σε άριστη 

κατάσταση. 

• Επισημαίνεται ότι ο μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

σχολείου. ελέγχεται πειθαρχικά και n δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο. 

Εκδηλώσεις 

Οι μαθητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο 

σεβασμό. Η απουσία τους αδικαιολόγητα συνεπάγεται καταχώρηση απουσιών. 

Εκδρομές -Μετακινήσεις 

Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή ή μορφωτική επίσκεψη του 

σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των 

συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή/τριας από την υπόλοιπη ομάδα 

επιτρέπεται μόνο μετά από την άδεια του αρχηγού της εκδρομής. Οι μαθητές στις 

μετακινήσεις τους πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην 

ενοχλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή-επικοινωνία. Οι ατομικές 

συμπεριφορές των μαθητών αντανακλούν στο σύνολο του σχολείου. 

 

Σημείωση: Οι προαναφερόμενοι κανόνες στοχεύουν στην εξασφάλιση του κατάλληλου 

κλίματος προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί ρόλοι του 

σχολείου και δεσμεύουν τόσο τους μαθητές όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 


