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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Με ηνλ όξν Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ ελλννύκε ην 

ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ησλ θαλόλσλ πνπ απνηεινύλ πξνϋπνζέζεηο, γηα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλελόριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ 

ρνιείνπ. Επηπιένλ, ν Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ 

απνηειεί ζεκαληηθό παηδαγσγηθό κέζν πνπ βνεζά ζηελ νκαιή ζρνιηθή δσή, 

ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ αιιειεγγύε, ζηνλ δεκνθξαηηθό δηάινγν θαη ζηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο.  

θνπόο ηνπ Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ είλαη ε 

ζεκειίσζε ελόο πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ηελ 

απξόζθνπηε ζπκκεηνρή όισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε δηακόξθσζε 

θιίκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ, ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πιήξσζεο όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, θ.ά.  

 Ο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ζπληάζζεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε 

ηνπ Δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ 

ηνπ πιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

πιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, θαζώο θαη εθπξνζώπνπ ηνπ νηθείνπ Δήκνπ. 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ζπκκεηέρεη θαη ην Πξνεδξείν ηνπ δεθαπεληακεινύο 

καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Η απόθαζε εγθξίλεηαη από ηνλ πληνληζηή/ηε πληνλίζηξηα Εθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζύλε ηνπ ρνιείνπ θαη από ηνλ Δηεπζπληή 

Εθπαίδεπζεο.  

Ο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο 

γνλείο/θεδεκόλεο θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ρνιείνπ, ηελ πξώηε θνξά 

εθαξκνγήο ηνπ ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε απηνύ, ελώ ηα επόκελα έηε κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Η αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζύλε θαη 

ππνρξέσζε ηεο Δηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ.  



Πεπιεσόμενο ηος Δζυηεπικού Κανονιζμού- Οι κενηπικοί άξονερ ηος 

Δζυηεπικού Κανονιζμού 

I. Πποζέλεςζη- παπαμονή ζηο σολείο και αποσώπηζη από αςηό. 

 

1. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζην ζρνιείν θαζώο 

θαη ε ηαθηηθή θαη αλειιηπήο θνίηεζε απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο/καζήηξηεο πξνζέξρνληαη ζην 

ζρνιείν έσο ηηο 8:15π.κ., ώζηε λα κεηέρνπλ ζηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε / πξνζεπρή (εθόζνλ επηηξέπεηαη από ηα πξσηόθνιια 

covid). ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ζα 

παξακέλνπλ εθηόο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, ζε πξνθαζνξηζκέλν 

ρώξν (ην πιαηύζθαιν ηζνγείνπ ηεο ζθάιαο αλόδνπ ηνπ Λπθείνπ),  

κέρξη ην ηέινο ηεο πξώηεο ώξαο (9:00π.κ.). Γηα ιόγνπο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο έλαο/κία καζεηήο/καζήηξηα κπνξεί λα κε 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζεπρή, αιιά είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα 

δείμεη ζεβαζκό ζηελ επηζπκία απηώλ πνπ ζέινπλ λα πξνζεπρεζνύλ 

παξακέλνληαο ζησπειόο/ή. 

2. Οη απνπζίεο ζα θαηαγξάθνληαη από ηνπο/ηηο απνπζηνιόγνπο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξώηεο ώξαο, αθνύ πεξάζνπλ 5 ιεπηά από ηελ 

είζνδν ηνπ θαζεγεηή/ηξηαο ζηελ ηάμε. Μέξηκλα ζα ιεθζεί γηα 

ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο πνπ κέλνπλ εθηόο ησλ ρσξνηαμηθώλ 

νξίσλ ηνπ ζρνιείνπ, κεηαθηλνύληαη κε ιεσθνξείν θαη γηα ηηο 

ειάρηζηεο θνξέο πνπ ζα θαζπζηεξήζνπλ ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηνπ 

ιεσθνξείνπ. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε όισλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 

βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απξόζθνπηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

3. Οη καζεηέο/καζήηξηεο λα επηδεηθλύνπλ ηελ πξνζήθνπζα 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε. Όηαλ ν θαηξόο δελ 

είλαη θαιόο, νη καζεηέο/καζήηξηεο πεγαίλνπλ ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο κε ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ. 

4. Καηά ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ώξαο ν/ε απνπζηνιόγνο ηνπ 

ηκήκαηνο θαηαγξάθεη ηνπο/ηηο απόληεο/νύζεο καζεηέο/καζήηξηεο 

ζην απνπζηνιόγην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεη ζηνλ/ζηελ 

δηδάζθνληα/νπζα εθπαηδεπηηθό, ν/ε νπνίνο/α ειέγρεη ηηο παξνπζίεο. 

Εάλ έλαο/κία καζεηήο/καζήηξηα θαζπζηεξήζεη, θαηαρσξίδεηαη ε 

αληίζηνηρε παξαηήξεζε θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό. 

Η θαηαρώξηζε γίλεηαη ζην απνπζηνιόγην. Είζνδνο ηνπ/ηεο 

καζεηή/καζήηξηαο ζηελ ηάμε κεηά από ηελ είζνδν ηνπ/ηεο 

θαζεγεηή/ηξηαο ζεσξείηαη απνπζία. Μπνξεί όκσο ν/ε 

καζεηήο/καζήηξηα λα γίλεη δεθηόο/ή ζηελ αίζνπζα θαηά ηελ πξώηε 

ώξα, αλ ν/ε ίδηνο/α ην δεηήζεη, γηα λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, 

κε απνπζία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ/ηεο δηδάζθνληνο/νπζαο. ε 



πεξίπησζε σξηαίαο απνβνιήο ν/ε καζεηήο/καζήηξηα δελ έρεη 

δηθαίσκα λα παξακείλεη ζηελ ηάμε. 

5. Δελ επηηξέπεηαη θακηά δηόξζσζε ζην απνπζηνιόγην ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ηνπ/ηεο Δηεπζπληή ή Τπνδηεπζπληή/ληξηαο. Κάζε 

ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε 

λα είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε ηεο αξρηθήο θαηαρώξηζεο. Η αιιαγή 

πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ/ηεο ππεύζπλνπ/εο 

(δηδάζθνληνο) θαζεγεηή/ηξηαο. 

6. Οη καζεηέο/καζήηξηεο πξέπεη λα θέξνπλ καδί ηνπο πάληνηε ηα 

βηβιία, ηα ηεηξάδηα θαη όπνην άιιν κέζν είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο όπσο νξίδνπλ νη θαζεγεηέο/ηξηέο 

ηνπο. 

7. Οη καζεηέο/καζήηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ από ην 

ρνιείν πξηλ από ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρσξίο άδεηα. Αλ 

παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρώξεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξώλεηαη ν/ε 

γνλέαο/θεδεκόλαο γηα λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ/ηεο, εθόζνλ απηό 

είλαη αλήιηθν. 

8. Αλ ν/ε καζεηήο/καζήηξηα θύγεη από ηελ ηάμε ρσξίο άδεηα, ν/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα ζηέιλεη ηνλ/ηελ απνπζηνιόγν ζηε Δηεύζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θεδεκόλα. 

9. Καηά ηελ ώξα ησλ καζεκάησλ όινη νη καζεηέο/καζήηξηεο πξέπεη λα 

είλαη ζηηο ηάμεηο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα απνπζηάζνπλ 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν (πρ λα πάλε ζηελ ηνπαιέηα) πξέπεη λα 

έρνπλ πάξεη ηελ άδεηα ηνπ/ηεο θαζεγεηή/ηξηαο ή ηνπ δηεπζπληή - 

ππνδηεπζπληή/ληξηαο. 

10. Οη ζέζεηο πνπ θάζνληαη νη καζεηέο ζηελ αίζνπζα θαζνξίδνληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ππεύζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα. Αιιαγή κπνξεί 

λα γίλεη κόλν ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ/ηελ ππεύζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα 

11. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/καζήηξηεο εμέξρνληαη 

ηεο αίζνπζαο, έρνληαο πάξεη καδί ηνπο ηα απαξαίηεηα γηα ην 

δηάιεηκκα αληηθείκελα θαη βγαίλνπλ ζηνλ πξναύιην ρώξν, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην θιηκαθνζηάζην ηνπ Λπθείνπ, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηνπο 

δηαδξόκνπο. Η αίζνπζα θιεηδώλεηαη από ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα πνπ 

απέξρεηαη. 

12. ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδνληαη από ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ 

νη πιένλ θαηάιιεινη ρώξνη γηα ηελ παξακνλή ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. 

13. Καηά ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/καζήηξηεο, γηα 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή δπζθνιία αληηκεησπίδνπλ, απεπζύλνληαη 

ζηνλ/ζηελ εθεκεξεύνληα/νπζα εθπαηδεπηηθό πνπ βξίζθεηαη εθεί. 



14. Με ηελ ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο (όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη) νη 

καζεηέο/καζήηξηεο επηζηξέθνπλ ζηηο αίζνπζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

15. Λόγσ COVID 19 νη καζεηέο/καζήηξηεο νθείινπλ, ζύκθσλα κε ην 

πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν θαη κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΤ θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ, λα πξνζθνκίδνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ self- test, ην 

νπνίν πξέπεη λα έρεη θαηαρσξηζζεί θαη ζηελ πιαηθόξκα edupass. 

Σν self-test πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί ην βξάδπ ηεο πξνεγνύκελεο 

ή ην πξσί ηεο ίδηαο εκέξαο. 

16. Οη καζεηέο/καζήηξηεο ζα εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν κόλν κε επίδεημε 

ηεο ζρνιηθήο θάξηαο (έληππεο, ειεθηξνληθήο, ρεηξόγξαθεο κε 

θσδηθό) ζηελ απιόπνξηα ηνπ ζρνιείνπ. Μαζεηέο/καζήηξηεο, πνπ 

πξνζέξρνληαη δηθαηνινγεκέλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, ζα 

επηδεηθλύνπλ ηε ζρνιηθή θάξηα ζηε Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

(Δηεπζπληήο, αλαπι. Δηεπζύληξηα, Τπνδηεπζπληήο). 

17.  Καηά ηελ είζνδό ηνπο ζην ζρνιείν νη καζεηέο/καζήηξηεο πξέπεη λα 

θνξνύλ όινη/όιεο κάζθα πξνζηαζίαο. Η κάζθα πξέπεη λα είλαη 

ζσζηά ηνπνζεηεκέλε ζην πξόζσπό ηνπο θαηά ηελ ώξα ηνπ 

καζήκαηνο. Αλ θάπνηνο/α καζεηήο/καζήηξηα ληώζεη αδηαζεζία, 

κπνξεί λα εμέιζεη ηεο αίζνπζαο γηα ιίγα ιεπηά θαη λα βγάιεη ηελ 

κάζθα ηνπ/ηεο. 

18. Οη ζρνιηθέο αίζνπζεο πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθώο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

19. ε θάζε αίζνπζα ππάξρεη αληηζεπηηθό γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία 

ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ. 

20. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ν ζπγρξσηηζκόο θαη λα ηεξνύληαη νη 

απνζηάζεηο. 

21. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γπκλαζηηθήο ζην θιεηζηό 

γπκλαζηήξην ζα πξέπεη νη ζηδεξέληεο πόξηεο ηεο πξόζνςεο λα 

παξακέλνπλ αλνηρηέο κε επζύλε ησλ δηδαζθόλησλ. 

22. Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο θξνληίδνπλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ πγεία 

ησλ παηδηώλ ηνπο θαη λα κελ ηα ζηέιλνπλ ζην ζρνιείν, αλ 

εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ηνλ ηό ηεο covid-19. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ππνρξενύληαη λα ελεκεξώζνπλ ην ζρνιείν θαη λα 

ζπκβνπιεπηνύλ ηνλ γηαηξό ηνπο ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο 

ηνπ ΕΟΔΤ. 

23. ε πεπίπηυζη θεηικού κπούζμαηορ μαθηηή/μαθήηπιαρ ή 

γονέα/κηδεμόνα ενημεπώνεηαι ηηλεθυνικά ηο ζσολείο άμεζα. 

24. Λόγσ ηεο παλδεκίαο κπνξεί λα απνθεύγεηαη ε επίζθεςε ησλ 

γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη πηνζεηνύληαη άιινη ηξόπνη ελεκέξσζεο, 

όπσο ην ηειέθσλν θαη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

25. Επηπιένλ, εθαξκόδνληαη όζα νη εθάζηνηε λόκνη θαη εγθύθιηνη 

νξίδνπλ πεξί κέηξσλ θαη δηεμαγσγήο ηεο δηά δώζεο εθπαίδεπζεο. 



26. Εθαξκόδνληαη όζα ε λνκνζεζία πεξί ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο πξνβιέπεη. 

27. ε πεξίπησζε ηερληθνύ πξνβιήκαηνο, θαζεγεηέο/ηξηεο θαη 

θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ελεκεξώλνπλ άκεζα 

ειεθηξνληθά ην ζρνιείν. Σα κελύκαηα ησλ θεδεκόλσλ θπιάζζνληαη 

από ην ζρνιείν θαη ιακβάλνληαη ππόςε από ηνλ ύιινγν 

Δηδαζθόλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θνίηεζεο ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 
II. ςμπεπιθοπά μαθηηών/μαθηηπιών - Παιδαγυγικόρ έλεγσορ  

Απνθιίζεηο ησλ καζεηώλ από ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλόλεο 

ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο όξνπο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ρνιείνπ, 

από ηνλ νθεηιόκελν ζεβαζκό ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθό, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, 

ζηνλ ζπκκαζεηή/ηε ζπκκαζήηξηα, πξέπεη λα ζεσξνύληαη ζρνιηθά 

παξαπηώκαηα. Σα ζρνιηθά παξαπηώκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη από 

ην ζρνιείν, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε γλώκνλα ηελ αξρή 

όηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ πξέπεη λα είλαη 

ε ηειεπηαία επηινγή, ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθό κέηξν. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

28. Οη καζεηέο/καζήηξηεο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνλ θαλνληζκό ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα δείρλνπλ ζεβαζκό πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο θαη 

θαζεγεηέο ηνπο. Επίζεο, πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη, όηαλ 

αληηιεθζνύλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, λα ηηο αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ 

δηεπζπληή ή ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Η ρεηξνδηθία, ε απηνδηθία, ε 

άζθεζε ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο από άηνκα ή νκάδεο, νη 

θάζε είδνπο πξνζβνιέο, νη ιεθηηθέο επηζέζεηο, νη ύβξεηο, νη 

νηαζδήπνηε κνξθήο βηαηνπξαγίεο θαη γεληθόηεξα ζπκπεξηθνξέο 

απεηιεηηθέο πνπ κεηώλνπλ ηελ αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα ή 

πεξηζσξηνπνηνύλ θαη ζηηγκαηίδνπλ, είλαη απαξάδεθηεο θαη δελ έρνπλ 

ζέζε ζηε ζρνιηθή δσή. ε πεξίπησζε ελδνζρνιηθήο βίαο ή 

εθθνβηζκνύ νη καζεηέο/καζήηξηεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 

νκάδα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο  θαη βέβαηα ζηνπο/ζηηο 

πκβνύινπο ρνιηθήο Ζσήο. 

29. Η ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη άιισλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ κε 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη εηθόλαο  δελ επηηξέπνληαη κέζα 

ζηηο αίζνπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθόηεξα ζηνλ 

ρώξν ηνπ ρνιείνπ. 



30. Μέζα ζηηο αίζνπζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θαγεηνύ, θαθέ 

ή αλαςπθηηθνύ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα έρνπλ καδί ηνπο έλα 

κπνπθαιάθη λεξό. 

31. Σν θάπληζκα απαγνξεύεηαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο (εζσηεξηθνύο θαη 

εμσηεξηθνύο) ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ. 

32. Απαγνξεύεηαη ε θσηνγξάθεζε ή ε βηληενζθόπεζε κε θάζε είδνπο 

κέζν ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. Κάζε παξάβαζε, ηδίσο όηαλ 

πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη γεληθόηεξα ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, 

ζεσξείηαη ζνβαξό παξάπησκα θαη επηζύξεη αλάινγεο θπξώζεηο. 

33. Δελ επηηξέπεηαη θάζε ελαζρόιεζε κε ηπρεξά παηγλίδηα ζηνλ 

ζρνιηθό ρώξν (ραξηνπαίγλην, δάξηα, πνδνζθαηξηθά ζηνηρήκαηα 

θ.ά.). ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο/καζήηξηεο θέξνπλ καδί ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηξάπνπιεο, δάξηα θιπ, απηά ζα θαηάζρνληαη θαη ζα 

παξαδίδνληαη ζηε Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελώ νη παξαβάηεο ζα 

ηεκσξνύληαη. 

34. Σελ επζύλε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο αληηθεηκέλσλ ηελ έρνπλ νη 

ίδηνη/εο νη καζεηέο/καζήηξηεο. 

35. Απαγνξεύεηαη λα γξάθεη ή λα δσγξαθίδεη θάπνηνο/α ζηνπο ηνίρνπο, 

ζηα ζξαλία θαη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

ζρνιηθνύ ρώξνπ. Σν ίδην ηζρύεη γηα θάζε είδνπο ζπλζήκαηα. 

36. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε πνδειάησλ θαη παηηληώλ, απηνθηλνύκελσλ ή 

όρη, εληόο ηνπ ζρνιείνπ (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, δηάδξνκνη, 

πξναύιην) θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηόηη κπνξεί λα 

πξνθιεζνύλ αηπρήκαηα κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο. 

37. Μόλνλ ν ύιινγνο Δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απαιιάμεη 

καζεηέο/καζήηξηεο από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

εμεηάδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

38. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο νη γνλείο 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζην ρνιείν ην Αηνκηθό Δειηίν Τγείαο 

ηνπ παηδηνύ ηνπο ζπκπιεξσκέλν όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

39. Οη καζεηέο/καζήηξηεο νθείινπλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο 

αλαθνηλώζεηο πνπ αλαξηά ε Δηεύζπλζε ζηε ζρνιηθή ηζηνζειίδα θαη 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ρνιείνπ. 

40. Η δηαδηθαζία εθινγήο 5κειώλ θαη 15κεινύο πκβνπιίνπ θαη νη 

αξκνδηόηεηέο ηνπο νξίδνληαη από ηνλ λόκν. 

41. Γηα λα θαηνρπξσζεί ε νπζηαζηηθή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ πξνϋπόζεζε απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαζεγεηώλ/ηξηώλ-καζεηώλ/καζεηξηώλ. Σα ζέκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ 

κέζα ζην ζρνιείν δελ απνηεινύλ αληηθείκελν πξνζηξηβήο θαη 



αληηδηθίαο αιιά αληηκεησπίδνληαη κε δηάινγν, θαηαλόεζε θαη θαιή 

ζέιεζε. 

42. Ο πξόεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο κεηαθέξεη ζηνλ ύιινγν 

Δηδαζθόλησλ ηελ άπνςε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο θνηλόηεηαο. 

43. Μαζεηήο/καζήηξηα, παξαπεκπόκελνο/ε γηα παξάπησκα ζηνλ 

ύιινγν Δηδαζθόλησλ, έρεη ην δηθαίσκα ηεο απνινγίαο. 

44. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηνύληαη ζηνλ ύιινγν Δηδαζθόλησλ 

πεηζαξρηθά ζέκαηα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε 

δηθαίσκα ιόγνπ θαη νη εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ. 

45. Σα ζέκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ/ καζεηξηώλ 

ζην ρνιείν απνηεινύλ αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο κε ηνλ/ηε ύκβνπιν ρνιηθήο δσήο, ηνλ 

Δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ ύιινγν 

Δηδαζθόλησλ/Δηδαζθνπζώλ θαη ηνλ πληνληζηή/ηε πληνλίζηξηα 

Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιύηεξε δπλαηή 

παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζή ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ από 

νπνηαδήπνηε απόθαζε, ιακβάλεηαη ππόςε ε βαζηθή αξρή ηνπ 

ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. 

46. ε θάζε δεκόζην ζρνιείν ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

ιεηηνπξγεί ρνιηθό πκβνύιην, ην νπνίν απνηειείηαη από ηνλ 

Δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δύν εθπξνζώπνπο ηνπ νηθείνπ 

Δήκνπ, ηξεηο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, έλαλ 

εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ (όινη νη πξνεγνύκελνη κε ηνπο 

λόκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο), θαη έλαλ εθπξόζσπν ηεο καζεηηθήο 

θνηλόηεηαο, πνπ νξίδεηαη θαηά πιεηνςεθία κε απόθαζε ηνπ 

δεθαπεληακεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Έξγν ηνπ ρνιηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ µε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, ε θαζηέξσζε 

ηξόπσλ ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλ/νπζώλ θαη 

νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαζώο θαη ε πγηεηλή ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 
III. Ππόλητη θαινομένυν Βίαρ και σολικού εκθοβιζμού 

 

47. H αλάπηπμε ζεηηθνύ ζρνιηθνύ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθό 

παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο πξόιεςεο ή/θαη αληηκεηώπηζεο 

θαηλνκέλσλ βίαο, παξελόριεζεο, εμαλαγθαζκνύ θαη ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεηηθνύ θαη πγηνύο ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκόο, ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε Φνξείο, 

ε ζπλεξγαζία ηνπ ρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, θ.ά. 

 



IV. σολικέρ Δκδηλώζειρ – Γπαζηηπιόηηηερ 

 

48. Σν ρνιείν νξγαλώλεη κηα ζεηξά εθδειώζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

ζηόρν έρνπλ ηε ζύλδεζε ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηνλ 

εκπινπηηζκό ησλ ππαξρνπζώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, 

ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε 

θνηλσληθά ζέκαηα. Οη ελδνζρνιηθέο εθδειώζεηο, νη ζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη 

επζύλε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, δηόηη έηζη απηνί/απηέο 

αηζζάλνληαη ππεύζπλνη/ππεύζπλεο, αλαδεηθλύνπλ ηηο ηθαλόηεηέο 

ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ην ηαιέλην ηνπο. 

49. Η ειεύζεξε έθθξαζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, ε ελίζρπζε 

νκαδηθώλ πνιηηηζηηθώλ θαιιηηερληθώλ θαη αζιεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξόηξπλζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθόηεηαο 

κέζα θαη έμσ από ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξνύλ λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ θαιύηεξε ζρέζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κε ην 

ζρνιείν. Σν ζέαηξν, νη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη ζρνιηθέο 

εθεκεξίδεο, νη ειεθηξνληθέο ζειίδεο ησλ ζρνιείσλ θ.ιπ. 

ππνζηεξίδνληαη από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, θαζώο κπνξνύλ λα 

ειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη λα 

βνεζήζνπλ ζηελ άζθεζε θαη αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ρσξίο 

λα παξαθσιύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 
V. ςνεπγαζία σολείος - Οικογένειαρ - ςλλόγος 

Γονέυν/Κηδεμόνυν 

 

50. Σν ρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, κε ηνλ ύιινγν 

Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ θαη Φνξέσλ, ησλ νπνίσλ όκσο ν ξόινο πξέπεη 

λα είλαη δηαθξηηόο. Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζέκα ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν καζεηή/ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα, 

ν πξώηνο πνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά είλαη 

ν γνλέαο/θεδεκόλαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε 

ην ρνιείν. 

 

ρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο καζεηώλ, γνλέσλ θαη 

θεδεκόλσλ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 

 

51. Η ελεκέξσζε γηα ηα ζρνιηθά ζέκαηα γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη κε e-mail από ην myschool. 



52. Γηα λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο κε 

ρξήζε κεηαθνξηθνύ κέζνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ γνλέα/θεδεκόλα. 

53. Οη γνλείο ή θεδεκόλεο ζα ελεκεξώλνληαη γηα ην ζύλνιν ησλ 

απνπζηώλ ηνπ παηδηνύ ηνπο από ηνλ/ηελ ππεύζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα 

ηνπ ηκήκαηνο. Έρνπλ, όκσο, θαη νη ίδηνη ηελ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξώλνπλ ηε Δηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ, όηαλ απνπζηάδεη ην παηδί 

ηνπο από ην ζρνιείν. 

54. Λόγσ COVID 19 ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ κε ην 

ζρνιείν, ηε Δηεύζπλζε θαη ηνπο Δηδάζθνληεο πξέπεη θαηά βάζε λα 

γίλεηαη κε e-mail ζην mail@2lyk-kerats.att.sch.gr ή κε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ 2104324658, θαηά ηηο 

ώξεο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

55. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία γνλέα ή 

θεδεκόλα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξνεγείηαη πξνθαζνξηζκέλν 

ξαληεβνύ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ελήκεξε ε Δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, 

θαζώο θαη ε Φύιαθαο, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν. Γηα 

νπνηνδήπνηε αίηεκα ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο κόλν ζε έλαλ γνλέα ή 

θεδεκόλα, ν νπνίνο ζε όιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζηνλ ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα θνξάεη κάζθα πξνζηαζίαο. 

56. Οη γνλείο/θεδεκόλεο ζα κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν κόλν 

εθόζνλ έρνπλ ηεξεζεί ηα εθάζηνηε πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια, 

γεγνλόο πνπ ζα έρεη θαηαρσξηζζεί ζην edupass. 

57. ε νπνηαδήπνηε έθηαθηε πεξίπησζε ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ ή 

θεδεκόλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν 

έκπξνζζελ ηνπ θπιηθείνπ. 

 
VI. Ποιόηηηα ηος ζσολικού σώπος 

 

58. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ ρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο αίζζεζεο ηεο επζύλεο ζηνπο καζεηέο/ ζηηο καζήηξηεο ζε ό,ηη 

αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. Καζαξνί θαη 

ζπληεξεκέλνη ρώξνη αηζνπζώλ, εξγαζηεξίσλ, ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ, 

ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, θ.ιπ. δηακνξθώλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηόλ λα θαιιηεξγεζεί ε ςπρή ηνπ 

παηδηνύ. Φζνξέο, δεκηέο θαη θαθή ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ρνιείνπ απνδπλακώλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη 

παηδαγσγηθά εζίδνπλ ηνλ καζεηή/ηε καζήηξηα ζηελ αληίιεςε ηεο 

απαμίσζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. Μαζεηήο/Μαζήηξηα πνπ 

πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξύλεη ηνλ 

θεδεκόλα ηνπ ή ηνλ ίδην εθόζνλ είλαη ελήιηθαο. 
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VII. Έκθεζη αποηίμηζηρ – αναηποθοδόηηζη – πποηάζειρ βεληίυζηρ 

 

59. Ο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο, έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθώλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνύο, απνθάζεηο ησλ 

αξκόδησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ. 

 Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

βαζίδεηαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ζύγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Η  ηήξεζή ηνπ από ηνπο 

καζεηέο/ηηο καζήηξηεο, ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο 

γνλείο/θεδεκόλεο, κε ακνηβαίν ζεβαζκό ζηνλ δηαθξηηό ζεζκηθό ξόιν 

ηνπο, ώζηε λα έρεη πιεξόηεηα, γεληθή απνδνρή θαη εθαξκνγή, 

απνηειεί πξνϋπόζεζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 

Είλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ρνιείν λα νηθνδνκήζεη 

γηα λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο θαη ην όξακά ηνπ. 

 Θέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ 

Καλνληζκό, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ Δηεπζπληή 

ηνπ ρνιείνπ θαη ηνλ ύιινγν Δηδαζθόλησλ/Δηδαζθνπζώλ, θαζώο 

θαη από ηνλ πληνληζηή/ηε πληνλίζηξηα Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο κε όια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

 Ο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηζρύεη γηα ην ηξέρνλ  

ζρνιηθό έηνο 2021-2022. 
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