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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Η μαθητική ιδιότητα συνοδεύει τον μαθητή τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας, στον προαύλιο 

χώρο, στις εκδρομές, στις σχολικές επισκέψεις, αλλά και γενικά και έξω από το Σχολείο η συμπεριφορά των 

μαθητών ελέγχεται και επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία. 

 

1) Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο. 

2) Την ώρα της προσευχής να συγκεντρώνονται στους προκαθορισμένους χώρους όπου θα τους 

παραλάβουν οι εκπαιδευτικοί με απόλυτη τάξη και ησυχία και να μην παραμένουν στο χώρο έξω 

από το σχολείο πριν το χτύπημα του πρωινού κουδουνιού. 

3) Οι μαθητές δεν εισέρχονται στις αίθουσες πριν την έναρξη των μαθημάτων και μετά την είσοδο των 

καθηγητών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για την πρώτη διδακτική ώρα και αν η καθυστέρηση των 

μαθητών οφείλεται σε συγκοινωνιακούς λόγους ή λόγους υγείας, πότε και λαμβάνουν ειδική άδεια 

από την διεύθυνση. Επίσης κατά τα διαλείμματα θα προαυλίζονται σε καθορισμένο χώρο και μετά 

το πέρας αυτών θα τους παραλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που θα έχουν μάθημα. 

4) Να σέβονται τους καθηγητές και να υπακούν τους κανόνες του Σχολείου. 

5) Η συμπεριφορά και η στάση τους κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να είναι υποδειγματική και 

εποικοδομητική, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής πράξης. Επίσης διατηρούν τη θέση τους, όπως αυτή ορίζεται από το πλάνο της τάξης, 

που έχει συντάξει ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε μαθήματος. 

6) Οι μαθητές απαγορεύεται αυστηρά να παρενοχλούν τους συμμαθητές τους και λαμβάνονται 

αυστηρά παιδαγωγικά μέτρα από το Σύλλογο Διδασκόντων όταν διαπιστωθεί άσκηση ψυχολογικής ή 

σωματικής βίας σε συμμαθητή τους. 

7) Να βγαίνουν έξω από τις αίθουσες στα διαλείμματα, αν ο καιρός το επιτρέπει και να μπαίνουν για 

μάθημα χωρίς καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 

8) Να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, που έχουν την ευθύνη για την καλή λειτουργία 

της τάξης. 

9) Σε κενή ώρα, λόγω απουσίας καθηγητή να μην ενοχλούν τις άλλες τάξεις και να μην κάθονται μέσα 

στις τάξεις ή τους διαδρόμους του σχολείου. 

10) Κανένας δεν φεύγει από το σχολείο αν δεν πάρει άδεια από τον καθηγητή του μαθήματος και με 

έγκριση του διευθυντή. Κάθε απουσία θα ελέγχεται. Το σχολείο έχει το δικαίωμα και τη υποχρέωση 

να ενημερώνει τους γονείς για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών 

όσο πιο έγκαιρα γίνεται. 

11) Οι μαθητές δεν πρέπει να τσακώνονται να πετούν νερά, να χρησιμοποιούν απρεπείς εκφράσεις και 

να βρίζουν, να ρυπαίνουν τους τοίχους και γενικά να φροντίζουν να παραμένει η τάξη και το σχολείο 

καθαρό. 



12) Να μην φέρνουν χυμούς, καφέδες και παραγγελίες εκτός σχολείου και να φροντίζουν για την 

ανακύκλωση των σκουπιδιών 

13) Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών και αναψυκτικών μέσα στην τάξη. 

14) Η είσοδος των μαθητών στο γραφείο επιτρέπεται με την άδεια του καθηγητή που εφημερεύει. 

15) Συμμετέχουν υποχρεωτικά στους περιπάτους και απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτων και 

μοτοποδηλάτων  κατά την εκδρομή, όπως και κατά την διάρκεια των μαθημάτων μέσα στον χώρο 

του σχολείου. 

16) Απαγορεύεται οι μαθητές να απομακρύνονται από τους καθηγητές τους, χωρίς άδεια όταν 

βρίσκονται εκτός σχολείου (εκδρομές, εκπ/κες επισκέψεις). 

17) Απαγορεύεται η διάθεση και κυκλοφορία εντύπων ή περιοδικών στο σχολείο εκτός από τα έντυπα 

που  εκδίδουν οι μαθητικές κοινότητες 

18) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου (θα επιβάλλονται 

τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία και έχουν συμφωνηθεί με τις μαθητικές 

κοινότητες-Επίπληξη και αποβολή μίας(1) ημέρας). 

19) Απαγορεύεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εντός και εκτός τάξης, άνευ της 

άδειας των καθηγητών (θα επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία 

και έχουν συμφωνηθεί με τις μαθητικές κοινότητες-Επίπληξη και αποβολή μίας(1) ημέρας). 

20) Οι μαθητές μπορούν σε τακτική ώρα να δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

21) Η εμφάνιση των μαθητών θα πρέπει να είναι ευπρεπής (κόσμια ένδυση) 

22) Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα. 

23) Στις γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου τηρούν τη στάση που αρμόζει, δείχνουν δηλαδή τον 

ανάλογο σεβασμό και τα ευγενικά τους αισθήματα. Η συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές και 

θρησκευτικές γιορτές καθώς και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτική. 

24) Το σχολείο είναι ανοικτό για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία του σχολείου πάνω στις μαθητικές δραστηριότητες. 

25)  Υποχρεούνται να υπακούουν σε όλους τους κανόνες και τα μέτρα προφύλαξης που προτείνονται 

από το Ε.Ο.Δ.Υ. (μάσκες. αποστάσεις, ατομική υγιεινή, κτλ) 

Παρακαλούμε τους μαθητές να τηρούν τους κανονισμούς για να γίνεται καλύτερα η λειτουργία του σχολείου 

και γονιμότερη η συνεργασία όλων.  

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την νομοθεσία. 

                                                                                                                    Ο Διευθυντής        

 

   Πλαϊνιώτης Θεόδωρος 


