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Εισαγωγή
Τα σχολεία σύμφωνα με το νόμο 17 του 1974 είναι Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα
(ΔΑΙ) και υποχρεούνται να έχουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Η Πολιτική και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που διέπουν τη σχολική ζωή
και καθημερινότητα του σχολείου μας διαμορφώνονται μέσα από συνεργασία της
Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου.
Στη διαμόρφωση άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού έχουν ληφθεί υπ'όψιν οι
επισημάνσεις των μαθητών και η γνώμη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, του
οποίου η συμμετοχή και συνεργασία είναι σημαντική.
Η αποδοχή και η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού είναι θέμα αρμονικής
συμβίωσης και θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη
λειτουργία του σχολείου.
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Κώδικας Συμπεριφοράς
Ο κώδικας συμπεριφοράς απευθύνεται όχι μόνο στους/στις μαθητές/τριες, αλλά και
στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται ή
σχετίζεται με το σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των γονέων & κηδεμόνων. Ο
κώδικας αυτός εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στις σχολικές
εκδηλώσεις & δραστηριότητες και σε όποιες άλλες περιστάσεις έχουν αντίκτυπο στο
σχολικό κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται από τις σχέσεις μεταξύ των μελών
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς και αποδεκτοί στη
σχολική τους κοινότητα. Αυτό το δικαίωμα συνεπάγεται την υποχρέωση ο καθένας
να είναι υπόλογος των πράξεων του και να συνεισφέρει σε ένα θετικό κλίμα και ένα
ασφαλές περιβάλλον εκμάθησης και διδασκαλίας, απαραίτητα για την πρόοδο των
μαθητών/τριών στο σχολείο.
Το Σχολείο πέρα από τον εκπαιδευτικό του ρόλο αποδίδει μεγάλη σημασία στην
αγωγή των μαθητών/τριών. Ενισχύει την προσπάθεια των γονέων να αναθρέψουν τα
παιδιά τους με ένα σύστημα αξιών και αυτοπειθαρχίας, προκειμένου να αποκτήσουν
σωστά πρότυπα συμπεριφοράς και νοοτροπίες. Υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για
αναγνώριση και αποδοχή της προσωπικότητας του παιδιού και καλλιεργεί το
κατάλληλο κλίμα για την αποδοχή της διαφορετικότητας του καθενός. Κύριος στόχος
είναι η δημιουργία του ιδανικού εκπαιδευτικού κλίματος, ώστε τα πειθαρχικά μέτρα
που συνοδεύουν μια αποκλίνουσα συμπεριφορά να είναι περιττά.
Το Σχολείο δείχνει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα οποιουδήποτε είδους
παρενόχλησης ή σχολικού εκφοβισμού.
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Βασικές αρχές
Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και όσοι σχετίζονται με αυτήν αναμένεται να:
• Συμπεριφέρονται με ευγένεια και να δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό και
αλληλοκατανόηση
• Σέβονται τις διαφορετικότητες των ανθρώπων
• Συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια & σεβασμό σε όλες τις περιστάσεις, κυρίως όταν
υπάρχει διαφωνία.
• Σέβονται και να μεταχειρίζονται τους άλλους δίκαια, ανεξάρτητα από φυλή,
καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, ηλικία ή αναπηρία.
• Σέβονται τα δικαιώματα των άλλων
• Σέβονται την ανάγκη των μαθητών & των καθηγητών να εργάζονται σε ένα
περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση & τη διδασκαλία.
• Αναζητούν βοήθεια από το προσωπικό του σχολείου, εάν κριθεί απαραίτητο, για
την επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης με ειρηνικό τρόπο.
Το σχολείο δεν ανέχεται καμία μορφή:
• Σχολικού εκφοβισμού, λεκτικού ή μη-λεκτικού, προσωπικά ή μέσω χρήσης
τεχνολογικών μέσων (e-mail - κινητά τηλέφωνα)
• Σεξουαλικής παρενόχλησης
• Εκφοβισμού ή απειλής σε οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας
• Σωματικής βλάβης σε άλλο άτομο
• Παραβατικής συμπεριφοράς που απορρέει από μίσος ή προκατάληψη.
Συνέπειες
Βασική Αρχή του Κώδικα Συμπεριφοράς είναι ότι ΟΛΕΣ οι συμπεριφορές έχουν
συνέπειες, θ ε τ ι κ έ ς ή α ρ ν η τ ι κ έ ς. Για να βοηθήσουμε τους μαθητές/ τριες να
το καταλάβουν επιβραβεύουμε την καλή συμπεριφορά και τιμωρούμε την απρεπή.
Έτσι, σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς και ανάλογα με τη σοβαρότητα του
περιστατικού, ο/η μαθητής/τρια είναι πιθανόν να έχει τις παρακάτω συνέπειες, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία:
• Παρατηρήσεις
• Επίπληξη
• Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
• Αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημέρες
• Αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημέρες
• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Σε όλες σχεδόν τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει ενημέρωση των γονέων και σε
περίπτωση αποβολής ο μαθητής επανέρχεται μετά τη λήξη της ποινής με τον
κηδεμόνα του.
Όπου κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων
και το Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ
Παλλήνης).
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Β.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Φοίτηση
Η παρουσία στα μαθήματα είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκπαιδευτική
διαδικασία. Για τις απουσίες ισχύουν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις.
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνονται οι γονείς για το ισχύον νομικό
πλαίσιο που αφορά στις απουσίες των παιδιών τους, καθώς και οι ενέργειες που
πρέπει να γίνουν από μέρους τους για τη δικαιολόγησή τους. Είναι προφανές ότι η
όλη διαδικασία πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, συνέπεια και προσοχή.
Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιοδήποτε
λόγο πρέπει να λείψουν, ειδοποιείται ο κηδεμόνας τους και τους χορηγείται άδεια
από τη διεύθυνση, η οποία καταγράφεται στο απουσιολόγιο. Οι απουσίες
καταχωρούνται και θα πρέπει να δικαιολογηθούν από τους γονείς.
Οι μαθητές/τριες που δεν προσέρχονται σε κάποια διδακτική ώρα κατά τη διάρκεια
του ημερήσιου προγράμματος καλούνται στη Διεύθυνση και παράλληλα
ενημερώνονται οι γονείς τους για το περιστατικό.
Πρωινή Προσέλευση
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη της
λειτουργίας του (8.15΄) και παραμένουν ήσυχα στο προαύλιο μέχρι να ακουστεί το
κουδούνι.
Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές προσέρχονται
στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και υπακούοντας στις υποδείξεις
των εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν
κόσμια στάση και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές γίνονται δεκτοί στην τάξη μόνο
μετά από σχετική άδεια της διεύθυνσης του σχολείου και με τη σύμφωνη γνώμη του
διδάσκοντα.
Προσέλευση στην Τάξη
Οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται στην τάξη τους έγκαιρα.
Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη
και την έναρξη του μαθήματος, θεωρείται απών και του καταχωρείται απουσία.
Μπορεί να γίνει δεκτός για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του
διδάσκοντα.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης του διδάσκοντα ο πρόεδρος ή απουσιολόγος
του τμήματος ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου.
Διαλείμματα
Το κουδούνι για διάλειμμα δεν σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές
αποχωρούν από την αίθουσα μόνον μετά το πέρας της διαδικασίας.
Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κινούνται πάντα και μόνο στους
προαύλιους χώρους. Στις αίθουσες παραμένουν μόνο οι επιμελητές/τριες και όσοι
έχουν ειδική άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή τη διεύθυνση. Σε περίπτωση
αντίξοων καιρικών συνθηκών οι μαθητές/τριες παραμένουν στους εσωτερικούς
χώρους του σχολείου υπό την επιτήρηση των εφημερευόντων καθηγητών.
3

Απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος των μαθητών από το προαύλιο του σχολείου κατά
τη διάρκεια των διαλειμμάτων και μαθημάτων χωρίς την άδεια της διεύθυνσης.
Εξωσχολικά άτομα
Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας, η είσοδος και η παραμονή στο χώρο του
σχολείου σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών.
Η συνάντηση μαθητή με εξωσχολικούς στο χώρο του σχολείου αποτελεί παράπτωμα
και τιμωρείται. Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης, η συνάντηση αυτή
πραγματοποιείται στο χώρο του γραφείου και μετά από άδεια της διεύθυνσης.
Κάπνισμα
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου κατ΄εφαρμογή της κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/ 1315/ 25-8-2010). Η παραβίαση της απαγόρευσης
του καπνίσματος επιφέρει συνέπειες.
Εμφάνιση
Η ενδυμασία και η γενικότερη εμφάνιση των μαθητών/τριών στο σχολικό χώρο και
στις δημόσιες εκδηλώσεις του σχολείου (εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές εορτές,
παρελάσεις) πρέπει να είναι απλή, ευπρεπής και ταιριαστή με το πνεύμα και τις
δραστηριότητες ενός Σχολικού Οργανισμού. Ακραίες περιπτώσεις εξεζητημένης
κόμμωσης, αμφίεσης και προκλητικής ένδυσης, δεν επιτρέπονται.
Ειδικά για το μάθημα της Γυμναστικής, πρέπει αγόρια και κορίτσια, να φορούν
φόρμα και αθλητικά παπούτσια.
Υλικές Φθορές
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν το χώρο του σχολείου καθαρό και να τον
προστατεύουν από φθορές.
Μαθητές/τριες που προκαλούν υλικές φθορές στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να τις
αποκαταστήσουν με κοινή ευθύνη δική τους και της οικογένειάς τους.
ΚινητάΤηλέφωνα
Η θέση του Σχολείου είναι ότι δε χρειάζονται τα κινητά τηλέφωνα στους
μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου. Οι μαθητές/τριες μπορούν
να επικοινωνούν με τους γονείς τους, όταν χρειάζεται, μέσω των σταθερών
τηλεφώνων του σχολείου. Αν, παρ’ όλα αυτά, υπάρξει ανάγκη να φέρει ένας
μαθητής/τρια, το κινητό του τηλέφωνο στο σχολείο, θα πρέπει να το έχει
απενεργοποιημένο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Οι
μαθητές/τριες μπορούν να ενεργοποιούν τα κινητά τους αυστηρά και μόνο μετά τη
λήξη των μαθημάτων. Εάν βρεθούν να λειτουργούν σε χρόνο που δεν επιτρέπεται, τα
κινητά κατάσχονται και φυλάσσονται στο γραφείο της Διεύθυνσης. Επιστρέφονται
μετά από επίπληξη και μόνο στους γονείς των κατόχων τους.
Χρήματα & Αντικείμενα Αξίας
Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν χρήματα στο σχολείο εκτός από αυτά
που θα καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που χρειάζεται να
φέρουν κάποιο ποσό για συμμετοχή σε εκδρομή ή εκπαιδευτική επίσκεψη, το ακριβές
ποσό πρέπει να βρίσκεται μέσα σε κλειστό φάκελο με το ονοματεπώνυμο του παιδιού
και να παραδίδεται στο διάλειμμα στον αρμόδιο εκπαιδευτικό.
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Τα παιδιά επίσης δεν πρέπει να φέρνουν μαζί τους οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας. Σε
περίπτωση απώλειας αντικειμένων μεγάλης αξίας, το σχολείο δεν φέρει καμιά
ευθύνη.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια χάσει προσωπικά αντικείμενα πρέπει να τα
αναζητήσει στο γραφείο της Διεύθυνσης.
Εκδηλώσεις του Σχολείου
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρίστανται και να συμμετέχουν πρόθυμα στις
εκδηλώσεις του σχολείου, οι οποίες αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής οι μαθητές/τριες που δεν ακολουθούν
προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν μαθήματα με βάση αναμορφωμένο
πρόγραμμα.
Οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις έξω από το χώρο του σχολείου τελούν
υπό την εποπτεία των συνοδών καθηγητών τους, οι οποίοι φέρουν από το νόμο
αυξημένη ευθύνη.
Το σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καλή σχέση του με τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, μουσεία, οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται. Κατά συνέπεια οι
μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους
και κρίνονται αυστηρότατα, εφ΄όσον αυτή έχει αντίκτυπο στη συνολική εικόνα του
σχολείου.
Ενημέρωση γονέων και Δηλώσεις Συμμετοχής στις Εκδηλώσεις του Σχολείου
Οι γονείς ενημερώνονται και δίνουν τη συγκατάθεσή τους, για τη συμμετοχή των
παιδιών τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες καθώς και σε ερωτηματολόγια που
τυχόν θα τους δοθούν για ερευνητικούς σκοπούς, υπογράφοντας έντυπα δηλώσεων
συμμετοχής. Στις δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν οι εκπαιδευτικές και μορφωτικές
επισκέψεις, οι σχολικοί περίπατοι, οι εκδρομές, τα βιωματικά προγράμματα, οι
αθλητικές εκδηλώσεις και συναντήσεις και η συμμετοχή των παιδιών σε σχολικές
ομάδες για τουρνουά, μαθητικά συνέδρια και ημερίδες, διαγωνισμούς εντός και εκτός
της χώρας.
Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία
ομάδας μαθητών τμήματος ή τάξης, είναι απαραίτητη η έγκριση της διεύθυνσης και η
τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το σχολείο δεν φέρει
καμιά ευθύνη. Οι μαθητές κινούνται ιδιωτικά και δεν χρησιμοποιούν το χώρο του
σχολείου για τη διακίνηση οποιουδήποτε υλικού (αφίσες, εισιτήρια κλπ.).
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Πολιτική Χρήσης Διαδικτύου
Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται για τη χρήση της τεχνολογίας που τους παρέχει το
Σχολείο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να τηρούν τους
κανόνες χρήσης των Η/Υ εντός τάξεων, εργαστηρίων, οι οποίοι έχουν στόχο τη
σωστή, απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του
διαδικτύου.
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Κανονισμός Χρήσης οπτικού και άλλου υλικού των μαθητών/τριών
Οι γονείς με την εγγραφή του μαθητή καλούνται να υπογράψουν Δήλωση Συναίνεσης
για χρήση και προβολή υλικού από τη σχολική ζωή, φωτογραφίες και έργα του
παιδιού τους (σε έντυπη , ηχητική, οπτική ή video μορφή ),τα οποία μπορούν να
προβάλλονται σε υλικό προβολής του Σχολείου (ψηφιακό ή αναλογικό, έντυπο ή
ηλεκτρονικό), να υποβάλλονται για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς και
επικοινωνιακούς σκοπούς, και να προβάλλονται σε μαθητικά συνέδρια ή εκδηλώσεις
του σχολείου.
Η Δήλωση Συναίνεσης είναι προαιρετική και οι γονείς δικαιούνται να αρνηθούν.
Όροι χρήσης οπτικού και άλλου υλικού των μαθητών/τριών
• Προσωπικά στοιχεία μαθητών/ τριών (ονοματεπώνυμο) δεν θα εμφανίζονται σε
φωτογραφίες
• Προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα) δεν θα
αποκαλύπτονται
• Το Σχολείο δεν έχει δικαίωμα πώλησης τέτοιου υλικού σε τρίτο
• Η διάρκεια της συναίνεσης ξεπερνάει τη διάρκεια φοίτησης του μαθητή/τριας
Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
Οι μαθητές/τριες μέσα στην τάξη οφείλουν να :
• Τακτοποιούν τα πράγµατά τους και να κάθονται πάντα στη θέση τους, όπως αυτή
έχει ορισθεί από τον υπεύθυνο τμήματος.
• Παρακολουθούν µε προσοχή όλη την ώρα του µαθήµατος και για να µιλήσουν.
• Μην ενοχλούν τους/τις συµµαθητές/τριες την ώρα του µαθήµατος, να βοηθούν αν
µπορούν.
• Συνεργάζονται αρµονικά µε τα µέλη της οµάδας και µοιράζονται µαζί τους
διαφορετικές ιδέες και απόψεις πάντα µε
σεβασµό.
• Συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της τάξης και ακολουθούν τις οδηγίες.
• Ανταποκρίνονται µε συνέπεια και υπευθυνότητα στους διαφορετικούς ρόλους που
έχουν αναλάβει.
• Φέρνουν πάντα τις εργασίες στην ώρα τους.
• Φέρνουν πάντα τα απαραίτητα υλικά κάθε µαθήµατος.
• Χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και τα τεχνολογικά µέσα της τάξης µε προσοχή και
σύµφωνα µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα.
• Μη τρώνε και μασάνε τσίχλα μέσα στην τάξη.
• Μη γράφουν ποτέ σε καρέκλες, θρανία, τοίχους.
• Μη πειράζουν ποτέ τα πράγµατα των άλλων.
Δεν επιτρέπονται άσκοπες διακοπές και παρεμβάσεις ή προσβλητική συμπεριφορά
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις ο διδάσκων μπορεί να
επιπλήξει ή ακόμα και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με
οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί πηγαίνει αμέσως στη διεύθυνση του
σχολείου χωρίς να προβάλει καμία αντίρρηση.
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