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1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ  

Με ηνλ φξν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ ελ-

λννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέ-

ζεηο, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

ην έξγν ηνπ Σρνιείνπ. Δπηπιένλ ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Σρνιείνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ κέζν πνπ βνεζά ζηελ 

νκαιή ζρνιηθή δσή, ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ αιιειεγγχε, ζηνλ δεκνθξα-

ηηθφ δηάινγν θαη ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

2. ΚΟΠΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Δθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ 

ζηνπο καζεηέο, είλαη θαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ε 

θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο θαη ειεχζεξεο ζθέςεο. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ ινηπφλ έρεη 

ζηφρν λα ζεκειηψζεη έλα πιαίζην πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν θαη ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη λα δηακνξθψζεη ην απαξαίηεην θιίκα πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιήξσζε φ-

ισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο θαζν-

ξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέ-

ζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε δηα-

κφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμα-

ζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

H Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ θαη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ ζεσξνχλ 

πσο ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο ζα έρνπλ 



φινη πιήξε γλψζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, ψζηε ε 

κάζεζε θαη ε αγσγή λα ζπληεινχληαη απνδνηηθφηεξα. 

Ο  Δζσηεξηθφο  Καλνληζκφο  ηνπ  Σρνιείνπ  καο  βξίζθεηαη  αλαξηεκέλνο 

ζηελ  ηζηνζειίδα: http://gym-anthias.evr.sch.gr. 

 

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Α) ΠΡΟΔΛΔΤΖ-ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΥΧ-

ΡΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

Ζ  πξσηλή ζπγθέληξσζε κπξνζηά ζην Γηεπζπληή θαη ην Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δίλαη ε κνλαδηθή ζηηγκή ηεο εκέξαο πνπ φιε ε ζρνιηθή θνη-

λφηεηα είλαη ζπγθεληξσκέλε. Ζ παξνπζία ηεο Γηεπζχληξηαο θαη ησλ Κα-

ζεγεηψλ πξνζδίδεη ην αλαγθαίν θχξνο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ, 

αιιά θαη ζηε  ζπιινγηθή  ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

         Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία μεθηλά ηελ ζηηγκή ηεο πξσηλήο πξνζεπ-

ρήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο φινη, καζεηέο, εθπαη-

δεπηηθνί θαη Γηεχζπλζε νθείινπλ λα ζέβνληαη, είηε ζπκκεηέρνπλ είηε φρη, 

ηελ πξσηλή πξνζεπρή. Γελ ζπδεηνχλ θαη δελ αζηεηεχνληαη θαη δελ παξε-

λνρινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ. Αθνχλ κε 

πξνζνρή, ζεβαζκφ θαη ππνκνλή ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 

Σρνιείνπ θαη πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. 

Ζ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ζηελ πξσηλή πξνζεπρή κπνξεί λα δηθαην-

ινγεζεί κφλν γηα δπν ιφγνπο: 

1.Καζπζηεξεκέλε άθημε ηνπ καζεηηθνχ ιεσθνξείνπ. 

2.Δλεκέξσζε απφ ηνλ θεδεκφλα γηα ηελ αηηηνινγεκέλε αηηία ηεο θαζπ-

ζηέξεζεο. 

Οη καζεηέο/καζήηξηεο ινηπφλ νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ελψ φζνη πξνζέξρνληαη κε θαζπ-

ζηέξεζε ζα παξακέλνπλ ζην ρψξν έμσ απφ ην Γξαθείν ηεο Γ/λζεο θαη 

ζα εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ηνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο δη-



δαθηηθήο ψξαο, εθηφο αλ ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ απνθαζίζεη δηαθνξε-

ηηθά γηα ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηελ ηάμε ηνπο.  

Οη καζεηέο/καζήηξηεο δελ επηηξέπεηαη επίζεο λα απνρσξήζνπλ απφ ην 

ζρνιείν πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί 

αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ 

(π.ρ. αζζέλεηα, ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη θ.ά.), ελεκεξψλεηαη ν/ε γν-

λέαο/θεδεκφλαο γηα λα θξνληίζεη γηα ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ηνπ παηδηνχ 

ηνπ. 

 

Β) ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν έρνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, δη-

αθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Παξακέλνπλ μερσξηζηέο 

νληφηεηεο θαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ δηθαηνχληαη αλαγλψξηζεο θαη νιν-

θιήξσζεο αλάινγα κε ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ρσξίο λα 

ηζνπεδψλνληαη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια, ε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή έρεη σο ζηφρν λα 

θαζνξίζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο . 

      Απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ πξνο ηνπο εθπαηδεπηη-

θνχο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηε ζρνιηθή πεξηνπζία απνηειεί αληηθεί-

κελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε αληηκεησπίδεηαη απφ 

ην ζρνιείν κε ζθνπφ λα πξνβιεκαηηζηεί ν καζεηήο γηα ην παξάπησκά 

ηνπ, αθνχ απνινγεζεί γη’ απηφ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβαίλεη ε Γηνίθε-

ζε ελδερνκέλσο ζε θπξψζεηο αλ απηφ θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε απαξαί-

ηεην. 

 Ζ παξακνλή ησλ καζεηψλ  ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππν-

ρξεσηηθή γηα φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεκάησλ θαη απα-

γνξεχεηαη ε ρσξίο άδεηα έμνδνο ησλ καζεηψλ απφ απηνχο. Γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, νη ζχξεο εηζφδνπ – εμφδνπ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ  παξακέλνπλ θιεηζηέο  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζε-

ηψλ θαη λα απνηξέπεηαη ε αλαίηηα είζνδνο θαη έμνδνο απηψλ απφ ηνλ 

πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε είζνδνο αηφκσλ πνπ νπδε-

κία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  



 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο εμσζρνιηθψλ αηφκσλ ζην ζρν-

ιείν. Ο εμσζρνιηθφο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο καζεηέο κφ-

λν κεηά απφ ηελ άδεηα ηεο Γηεπζχληξηαο. 

 Οη καζεηέο, κφιηο ρηππήζεη ην θνπδνχλη, εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε. 

Μεηά ηελ είζνδν ηνπ δηδάζθνληνο ζηελ αίζνπζα δελ επηηξέπεηαη ε 

είζνδνο ζε θαλέλαλ καζεηή. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο δηδαθηηθέο 

ψξεο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν καζεηήο κπνξεί λα γίλεη δε-

θηφο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο. Μαζεηήο πνπ δελ γίλεηαη 

δεθηφο παίξλεη απνπζία θαη παξαπέκπεηαη ζην γξαθείν ηεο Γηεπ-

ζχληξηαο, γηα λα ηνπ αζθεζεί πεηζαξρηθφο έιεγρνο. 

 Γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ηελ αίζνπζα, αιιά θαη γηα ηε κεηα-

θίλεζή ησλ καζεηψλ κέζα ζε απηήλ ή ηελ αιιαγή ζέζεο πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ άδεηα ηνπ δηδάζθνληα. 

 Ζ ιήμε ηνπ καζήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ρηχπεκα ηνπ θνπ-

δνπληνχ θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηδάζθνληα.  

  Μεηά ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο ή θαηά ηε δηάξθεηα θελψλ νη καζε-

ηέο πεγαίλνπλ ζηνλ αχιεην ρψξν θαη κφλν, φηαλ δελ ην επηηξέπνπλ 

νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ δηάδξνκν ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 Αλ θάπνηνο καζεηήο απνπζηάζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ θάπνην 

κάζεκα, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε κειέηεο, πξνεηνη-

καζίαο θαη εμέηαζεο ζην κάζεκα απηφ.  

 Οη  καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο γηα κάζεζε θαη ην δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα δηδαζθα-

ιία. Σπλεπψο, παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζ’ απ-

ηφ ρσξίο λα ελνρινχλ θαη ρσξίο λα ζνξπβνχλ, δηφηη ν ζφξπβνο πα-

ξεκπνδίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Οη φπνηεο αληηξξήζεηο θαη δηαθσλίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, είλαη απφιπηα απνδεθηέο θαη ζε-

βαζηέο εθφζνλ εθθξάδνληαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ πξνο φινπο. 

Οη καζεηέο, γηα νπνηαδήπνηε δηαθσλία έρνπλ, αθνχ πξψηα ζπκ-

κνξθσζνχλ κε απηφ πνπ ηνπο ππνδεηθλχεη ν δηδάζθσλ, έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα απεπζπλζνχλ ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξη-

πηψζεηο φκσο, πνπ ν καζεηήο εμεξρφκελνο απφ ηελ αίζνπζα βξί-

ζεη, απεηιήζεη ή θηππήζεη ηελ πφξηα, δηαπξάηηεη παξάπησκα θαη 

ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 



 Οη καζεηέο πνπ επαλεηιεκκέλα θάλνπλ θαζαξία θαη δηαηαξάζζνπλ 

ηελ απξφζθνπηε ξνή ηνπ καζήκαηνο ελνριψληαο ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδεί-

μεηο ηνπ ηειεπηαίνπ, ηηκσξνχληαη κε σξηαία απνκάθξπλζε.  

 Σε θάζε πεξίπησζε νη καζεηέο κηαο ηάμεο είλαη ζπλππεχζπλνη θαη 

απηνί καδί ηνλ θαζεγεηή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη έ-

ρνπλ ππνρξέσζε λα απνδνθηκάδνπλ ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξη-

θνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδάζθνληα 

λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

 Σηελ θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ηεξείηαη ην ζρεδηά-

γξακκα ζέζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο, ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, εθηφο θη αλ ν θαζεγεηήο ηνπ κα-

ζήκαηνο απνθαζίζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ.  

 Ζ θαηαζηξνθή ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο καζεηέο επηειίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ βηβιίνπ θαη πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζε-

ηή. Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη  λα έρνπλ καδί ηνπο θαζεκεξηλά 

ζε θάζε κάζεκα ηα βηβιία ηνπο, ηα ηεηξάδηα ηνπο θαη φια ηα απα-

ξαίηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Γελ αθήλνπλ ηίπνηε ζην 

ζρνιείν, θάησ απφ ηα ζξαλία κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ. Μα-

ζεηήο πνπ έξρεηαη επαλεηιεκκέλα ρσξίο ηεηξάδηα θαη βηβιία ειέγ-

ρεηαη πεηζαξρηθά.  

 Οη καζεηέο δελ θέξλνπλ καδί ηνπο επηθίλδπλα ή κεγάιεο αμίαο α-

ληηθείκελα, θαζψο επίζεο θαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά. Σε πεξί-

πησζε απψιεηάο ηνπο, είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη. 

 Απαγνξεχνληαη ηα θάζε είδνπο θαγεηά κέζα ζηελ ηάμε. Δθ’ φζνλ 

δελ θαηαλαισζνχλ ζην δηάιεηκκα, νη καζεηέο πξέπεη λα ηα θπιά-

μνπλ, γηα λα ηα θαηαλαιψζνπλ ζην επφκελν δηάιεηκκα. 

 Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε βηληενζθφπεζε, ε ιήςε 

θσηνγξαθηψλ ή νπνηνπδήπνηε ερεηηθνχ θνκκαηηνχ, κέζα ή έμσ 

απφ ηελ ηάμε πνπ λα εκπιέθεη νπνηνλδήπνηε αθφκε θαη κε ηελ ζπ-

γθαηάζεζή ηνπ.  

 Ζ ρσξίο άδεηα ρξήζε, αθαίξεζε ή  θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ αληη-

θεηκέλσλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο είλαη ζνβαξά παξαπηψκαηα θαη 

ηηκσξνχληαη, αθφκε θαη αλ γίλνληαη σο παηρλίδη ή ράξηλ αζηετζκνχ.  

 Ζ ψξα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα είλαη ζεβαζηή απφ φινπο. Δπνκέλσο 

νη ηάμεηο πνπ θάλνπλ κάζεκα δελ πξέπεη λα παξελνρινχληαη απφ 



άιινπο καζεηέο, νη νπνίνη ηπραίλεη λα έρνπλ θελφ ή αζρνινχληαη 

κε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ εκθάληζε θαη ε ακθίεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξη-

βάιινλ απνηειεί έθθαλζε ηνπ γνχζηνπ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επηιν-

γή. Ζ άζθεζε, φκσο, απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πεξηνξίδεηαη απφ ηα 

φξηα πνπ επηβάιινπλ ε καζεηηθή ηδηφηεηα, ε εππξέπεηα θαη ε θν-

ζκηφηεηα. 

 Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα ακεινχλ λα παξαδίδνπλ ζηνπο θεδεκφλεο 

ηνπο ηηο αλαθνηλψζεηο ή ηα νπνηαδήπνηε έγγξαθα ηνπο απεπζχλεη 

ην ζρνιείν πξνο ελεκέξσζή ηνπο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ  ε ρξήζε θαη ε παξνπζία θηλεηψλ ηε-

ιεθψλσλ ζε ψξα δηδαζθαιίαο. Γηα ηνπο καζεηέο δελ επηηξέπεηαη ε 

ρξήζε ζε φιν ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ εθφζνλ ε αλάγθε γηα επηθνη-

λσλία θαιχπηεηαη επαξθψο κε ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα πνπ δηα-

ζέηεη ην ζρνιείν. Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θη-

λεηά, απηά πξέπεη λα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη κέζα ζηελ ηζά-

ληα. Γηαθνξεηηθά θαηάζρνληαη θαη επηζηξέθνληαη κφλν ζηνλ θεδε-

κφλα ηνπ καζεηή. 

 To θάπληζκα είλαη κηα επηβιαβήο θαη θαηαζηξνθηθή ζπλήζεηα γηα 

ηελ πγεία ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαγνξεχεηαη απζηεξά 

θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

 Τέινο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ελ γέλεη κε θφζκην ηξφπν, 

κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν, ψζηε λα ηηκνχλ ηνπο ίδηνπο σο 

άηνκα, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ. 

 

Γ) ΠΡΟΛΖΦΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΒΗΑ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΟΤ 

ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

Ζ αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ηεο δηαδηθαζίαο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο, παξελφ-

ριεζεο, εμαλαγθαζκνχ θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζεηηθνχ θαη πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε α-

πνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σρνιεί-

νπ κε Φνξείο, αιιά θαη κε ηελ νηθνγέλεηα. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα ζέβνληαη ηε γλψκε θαη ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηε-

ηα  ησλ άιισλ. Γελ θάλνπλ εηξσληθά ζρφιηα, θαθφβνπιε ή πξνζβιεηηθή 



θξηηηθή. Οη θξαζηηθέο πξνζβνιέο, νη χβξεηο θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ε 

ζσκαηηθή βία θαηά ησλ ζπκκαζεηψλ είλαη απαξάδεθηεο πξάμεηο θαη ζα 

ειέγρνληαη πεηζαξρηθά. Τν ίδην απαξάδεθηε πξάμε ζεσξείηαη θαη ε δηά-

δνζε θεκψλ, ν απνθιεηζκφο ζπκκαζεηή απφ νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο ή 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ε παξαθίλεζε ηξίησλ γηα ηελ απνκφλσζε 

απηψλ. 

Δπνκέλσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

1. Σεβφκαζηε ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ λα έρεη δηαθνξεηηθέο ηδέεο , α-

πφςεηο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο. 

2. Λχλνπκε ηηο δηαθνξέο καο κε δηάινγν θαη δελ θαηαθεχγνπκε ζε 

ρξήζε βίαο, ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δερηεί ζσκαηηθή ή ιεθηηθή βία 

απφ ζπκκαζεηή ηνπ, ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη ζπκκαζεηέο πνπ ήηαλ 

παξφληεο ζην πεξηζηαηηθφ νθείινπλ λα ην αλαθέξνπλ ζηνλ εθεκε-

ξεχνληα θαζεγεηή, ζηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο ή ζηε Γηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηπφλ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη θάζε κνξ-

θήο βίαο, ε Γ/λζε ηνπ Σρνιείνπ θαη νη Καζεγεηέο ζα θξνληίδνπλ κε επη-

κέιεηα θαη ζπλέπεηα γηα ηα αθφινπζα: 

Α) Τελ άζθεζε νπζηαζηηθήο επνπηείαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Β) Τε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηα αηνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα, αιιά 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (ζαθείο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο) ζην ζρνιείν. 

Γ) Τν ζπρλφ δηάινγν κε ηνπο καζεηέο γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο ελδν-

ζρνιηθήο βίαο, ηηο αηηίεο, ηηο αθνξκέο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο 

ηεο. 

Γ) Τελ ελίζρπζε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θηιίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

σο ην πιένλ θαηάιιειν κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ βίαο 

θαη εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν. 

Δ) Τελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ην πξφβιεκα. 

ΣΤ) Τελ εκπέδσζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ηδέαο φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ κφλν αλ «ζπάζνπλ ηε ζησπή», εμεγψληαο ηνπο φηη ε θνηλν-

πνίεζε πεξηζηαηηθψλ βίαο δελ απνηειεί «θάξθσκα». Γηα ην ιφγν απηφ 



ππάξρεη ζε πξνζβάζηκν κέξνο ζηνπο καζεηέο εδηθφ θπηίν φπνπ ζα κπν-

ξνχλ αλψλπκα λα γλσζηνπνηνχλ θαη λα θαηαγγέιινπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε βία ή εθθνβηζκφ. 

Ε) Τν έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή νκάδα ησλ λεν-

θεξκέλσλ καζεηψλ ή ησλ καζεηψλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο. 

 

Γ) ΥΟΛΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ -ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Τν Σρνιείν νξγαλψλεη κηα ζεηξά εθδειψζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ, ε-

ληφο θαη εθηφο Σρνιείνπ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε ζχλδεζε ζρνιηθήο θαη θνη-

λσληθήο δσήο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ καζε-

ηψλ/καζεηξηψλ, ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ επαηζζεηνπνίε-

ζε ηνπο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, νη ζρνιηθέο 

γηνξηέο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα ζρνιηθά πξν-

γξάκκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη επζχλε ησλ ί-

δησλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, δηφηη έηζη απηνί/απηέο αηζζάλνληαη ππεχ-

ζπλνη/ππεχζπλεο, αλαδεηθλχνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηηο θιίζεηο ηνπο, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ην ηαιέλην ηνπο. 

      Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή φισλ, καζεηψλ θαη 

θαζεγεηψλ, ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν. 

1.   Οη ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, φπσο είλαη νη ζρνιηθέο, νη εζληθέο θαη 

νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, νη αζιεηηθέο, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη άιιεο ζρνιη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ε ζπκκεηνρή ζηα πξν-

γξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγείαο, επαγγεικα-

ηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιισλ θαηλνηφκσλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ππφ ηελ ε-

πνπηεία θαη θαζνδήγεζε πάληα ησλ θαζεγεηψλ. 

2.    Ξερσξηζηή ζέζε ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαηέρνπλ νη παξειά-

ζεηο πνπ γίλνληαη κε ηελ επθαηξία ησλ εζληθψλ ενξηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ καο είλαη ππνρξεσηηθή. Τα αγήκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ ηνλ θα-

ζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ  επηζπκνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη χςηζηε ηηκή γηα φινπο ε ζπκ-

κεηνρή ζ’ απηά. Ζ κεγάιε απηή ηηκή ζπλεπάγεηαη θαη ππνρξέσζε φισλ 

απηψλ πνπ εκπιέθνληαη λα εθπξνζσπήζνπλ «πνιηηηζκέλα» ην ζρνιείν.   



3.   Τν ζρνιείν ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο σο ππνρξέσζή ηνπο. Απνπζία καζεηή απφ πνιηηηζηηθέο ή 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ σξνινγί-

νπ πξνγξάκκαηνο ινγίδεηαη σο απνπζία απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα 

ζε αλάινγν αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ. 

4.   Σε φιεο ηηο εθδειψζεηο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη εθπξνζσπνχκε έλα 

νξγαλσκέλν ζχλνιν ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία θαη επνκέλσο, ε ζπ-

κπεξηθνξά καο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζχκθσλε κε ην ήζνο θαη ηηο αξ-

ρέο ηνπ ζρνιείνπ. 

5. Τέινο, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθδξνκή ή έλαο πεξίπαηνο, νη καζε-

ηέο δελ πξέπεη λα μερλνχλ φηη κεηαθηλνχληαη σο νκάδα πνπ εθπξνζσπεί 

ην ζρνιείν καο. Δπνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ -κε πξάμεηο ή πα-

ξαιείςεηο ηνπ- λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ πγεία ηε δηθή ηνπ ή ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ, λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο 

ηνπ θαη λα πξνζβάιεη ηε θήκε ηνπ ζρνιείνπ. 

Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα, ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο 

ζηα παξαθάησ πνιχ ζνβαξά ζέκαηα: 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ πεξηπάησλ θαη εθδξνκψλ δελ επη-

ηξέπεηαη ε ρξήζε πνδειάησλ ή θαη άιισλ ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ. 

2. Γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηπρφλ ζα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο ν-

θείινπλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. 

3. Οθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζε φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγε-

ηψλ ηνπο θαη λα θξνληίδνπλ λα είλαη ζπλεπείο ψζηε λα εθαξκφδε-

ηαη ην σξάξην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε καζεηήο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ έγθαηξε κεηαθίλεζε ηεο νκάδαο. 

4. Οη καζεηέο γηα θαλέλα ιφγν δελ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν 

πνπ έρεη επηιεγεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρνιηθφο πεξίπαηνο θαη 

θαηαλαιψλνπλ απνθιεηζηηθά ηξφθηκα θαη ξνθήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνκεζεπηεί απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ ή ηελ θαηνηθία ηνπο. 

 

 

Δ) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ-ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ/ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟ-

ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ 

1. Σχιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηδξχεηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 



2. Γηα ηελ ίδξπζε Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ρξεηάδνληαη ην ιη-

γφηεξν 21 γνλείο, νη νπνίνη ζε  γεληθή ζπλέιεπζε  ζα απνθαζίζνπλ 

γηα ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ζα εθιέμνπλ πξνζσξηλή δηνίθεζε.  

3. Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.) ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ απνηειείηαη 

απφ φινπο ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ θαη απφ θεδεκφ-

λεο νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

4. Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο 

Σρνιείνπ θαη Οηθνγελείαο, ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θάζε αηφκνπ. 

5. Ο Σχιινγνο βνεζά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ Σρνιείνπ πεξηπηψζεσλ κα-

ζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα, δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ή θαη ηάζεηο πεξη-

ζσξηαθήο ζπκπεξηθνξάο (λαξθσηηθά, ζπκκνξίεο,) θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ απφ θνηλνχ αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα βνεζεζεί ν καζεηήο θαη λα εμνκαιπλζεί ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

6. Οη γνλείο γηα νπνηνδήπνηε αίηεκά ηνπο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηε 

Γηεχζπλζε ηνχ Σρνιείνπ. 

7. Οη γνλείο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε 

ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνχ Σρνιείνπ θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνζθιήζεηο ηνχ Σρνιείνπ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζην παηδί 

ηνπο. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπνπλ φηη ε εκπηζηνζχλε ηνχ καζεηή ζην 

Σρνιείν εληζρχεηαη θαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ πξνο ην 

Σρνιείν θαη ηνλ θαζεγεηή\ηξηα. 

8. Οη γνλείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα κειεηνχλ κε πξνζνρή 

ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζηέιλεη ην Σρνιείν. 

9. Σπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο δηδάζθνληεο γί-

λνληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα ζε εκέξα θαη ψξα ε νπνία αλαθνηλψ-

λεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

10. Μεηά ην ηέινο ηνχ Α’ ηεηξακήλνπ νη γνλείο θαινχληαη ζην Σρνιείν 

γηα λα παξαιάβνπλ ηνπο ειέγρνπο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη λα ζπ-

δεηήζνπλ κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηελ ελ γέλεη επίδνζε, πξφνδν θαη 

δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

11. Οη ελεκεξσκέλνη γνλείο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ καο. 

12. Οη γνλείο έρνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε ηεο ηαθηηθήο θαη αλειιη-

πνχο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οθείινπλ, ινηπφλ, λα βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην Σρνιείν. Τν Σρνιείν 



νθείιεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα εηδνπνηεί εθηάθησο ηνπο γνλείο γηα νπνη-

νδήπνηε πεξηζηαηηθφ παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηνχ παηδηνχ 

ηνπο. 

13. Δπειπηζηνχκε ζηελ πξφζπκε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην Σρνιείν, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην παηδαγσγηθφ έξγν. 

Κνηλή επηδίσμε φισλ είλαη ε αγσγή, ε θαηάξηηζε, ε θαιιηέξγεηα θαη 

ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

.  

 

Σ) ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αίζζεζεο ηεο επζχλεο ζηνπο καζεηέο/ζηηο καζήηξηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

Καζαξνί θαη ζπληεξεκέλνη ρψξνη αηζνπζψλ, εξγαζηεξίσλ, ηνπ αχιεηνπ 

ρψξνπ, ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ελ γέλεη, δηακνξθψλνπλ ηνλ πεξηβάιιν-

ληα ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζεί ε ςπρή ηνπ 

παηδηνχ.  

Φζνξέο, δεκηέο θαη θαθή ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σρνιείνπ απνδπλα-

κψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη παηδαγσγηθά εζίδνπλ ηνλ 

καζεηή/ ηε καζήηξηα ζηελ αληίιεςε ηεο απαμίσζεο ηεο δεκφζηαο πεξη-

νπζίαο 

Ζ ζπλεξγαζία φισλ ινηπφλ είλαη απαξαίηεηε, γηα λα δηαηεξεζεί έλα θα-

ζαξφ θαη επράξηζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαηάιιειν γηα κάζεζε.  

Γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ νη καζεηέο: 

Α). Σέβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Σρνιείνπ θαζψο θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο απιήο ηνπ Σρνιείνπ. 

Β) Γελ βαλδαιίδνπλ ηνλ ζρνιηθφ ρψξν, δελ θαηαζηξέθνπλ ηνπο ηνίρνπο, 

ηηο θνπξηίλεο, ηνλ πίλαθα, ηα Δξγαζηήξηα θαη ηηο Δηδηθέο αίζνπζεο.  

Γ) Οη καζεηέο έρνπλ επζχλε γηα ηελ θαξέθια θαη ην ζξαλίν ηνπο θαη πξέ-

πεη λα θξνληίδνπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.   

Γ) Οη καζεηέο επίζεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαζαξφ ην ζρνιηθφ ρψξν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, δελ πεηάλε ζθνππίδηα θάησ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαιά-

ζηα απνξξηκκάησλ. 



Δ) Οη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ζρνιεί-

νπ σο ρψξνπο παηρληδηνχ. Οη δηάδξνκνη θαη νη ζθάιεο δελ απνηεινχλ ρψ-

ξνπο γηα ηξέμηκν ή πάιε. 

ΣΤ) Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη καζεηήο, πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπ-

ζία ηνπ Σρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απν-

θαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ. 

 

Ε): ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ-

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζε ηνπ 

απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γν-

λείο/θεδεκφλεο κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο, 

ψζηε λα έρεη πιεξφηεηα, γεληθή απνδνρή θαη εθαξκνγή, απνηειεί πξνυ-

πφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ 

ζην νπνίν κπνξεί ην Σρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

θαη ην φξακά ηνπ. 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνλη-

ζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γηεπζχληξηα θαη ηνλ Σχι-

ινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ο θαλνληζκφο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο γν-

λείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνο ελεκέξσζή ηνπο.  
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