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Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων του Γενικού Λυκεύου Αςςόρου, με τη ςυνεργαςύα 

των Μαθητικών Κοινοτότων του ςχολεύου, λαμβϊνοντασ υπόψη τον νόμο 

4692/2020 ΥΕΚ Α 111/12-06-2020, ϊρθρο 37 (Εςωτερικόσ κανονιςμόσ 

λειτουργύασ του ςχολεύου) και ϋχοντασ την ευθύνη τησ εφαρμογόσ τησ 

καταρτύζει τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργύασ του ςχολεύου. 

 
Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών ϋχει την ευθύνη τησ εφαρμογόσ των 

προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνςεων ςύμφωνα με τισ ιδιαιτερότητεσ 

του ςχολεύου. Με το πλαύςιο αυτό εφαρμόζονται οι ςκοπού τησ εκπαύδευςησ, 

όπωσ καθορύζονται από το Σύνταγμα και τουσ ςχετικούσ Νόμουσ, Διατϊγματα 

και Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ, προςαρμοςμϋνοι ςτισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ κϊθε 

ςχολεύου. Ο Εςωτερικόσ κανονιςμόσ υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτην υπεύθυνη 

παιδαγωγικού ϋργου του ςχολεύου. Μϋχρι την ανϊδειξη των νϋων μαθητικών 

ςυμβουλύων και την κατϊρτιςη νϋου ιςχύει ο κανονιςμόσ του προηγούμενου 

ςχολικού ϋτουσ. Με τη διαμόρφωςη από κοινού, από εκπαιδευτικούσ και 

μαθητϋσ ενόσ πλαιςύου κανόνων καλλιεργεύται η ςυμμετοχικό ευθύνη και 

δεςμεύονται όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ ςτην τόρηςό τουσ. 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, αλλϊ και κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, εϊν 

προκύψει ςχετικό ζότημα, οι γονεύσ και κηδεμόνεσ ϋχουν την υποχρϋωςη να 

ενημερώςουν το Σχολεύο, όςο το δυνατόν πληρϋςτερα με εξαςφϊλιςη των 

προςωπικών δεδομϋνων από πλευρϊσ ςχολεύου, για προβλόματα των 

μαθητών (υγεύασ, κοινωνικϊ, ψυχολογικϊ ό ϊλλα). Η γνωςτοπούηςη τϋτοιων 

παραμϋτρων ςτο ςχολεύο εύναι απολύτωσ αναγκαύα για την αποφυγό 
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ςυμπεριφορών που μεγιςτοποιούν αυτϊ τα προβλόματα και την υιοθϋτηςη 

από τουσ καθηγητϋσ τησ πλϋον κατϊλληλησ ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ. 

 
2. Ταυτόχρονα με την τελικό διαμόρφωςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ 

διδαςκαλύασ και λειτουργύασ, οι γονεύσ – κηδεμόνεσ θα παραλϊβουν το 

πρόγραμμα με τισ ςυγκεκριμϋνεσ ημϋρεσ και ώρεσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εβδομϊδασ, που μπορούν να επικοινωνόςουν, να ενημερωθούν και να 

ςυνεργαςτούν με τον κϊθε διδϊςκοντα, εκτόσ φυςικϊ εκτϊκτων 

περιςτϊςεων ό ςυντομότερησ ενημϋρωςησ που μπορεύ να γύνεται και 

καθημερινά ζηα διαλείμμαηα. 

 
Β. ΠΡΩΙΝΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ – ΠΡΟΕΤΦΗ 

 

1. Το κουδούνι για την ϋναρξη των μαθημϊτων χτυπϊ ςτισ 8:15 π. μ. και πρϋπει 

όλοι να παρευρύςκονται ςτο χώρο ςυγκϋντρωςησ του ςχολεύου. Οι μαθητϋσ 

εύναι απαραύτητο να προςϋρχονται ϋγκαιρα ςτο ςχολεύο, δηλαδό πριν 

χτυπόςει το κουδούνι. Στην πρωινό ςυγκϋντρωςη ενημερώνονται από τον 

Διευθυντό και τουσ Καθηγητϋσ για τα τρϋχοντα ςχολικϊ ζητόματα. Οι 

μαθητϋσ του ςχολεύου μπαύνουν μετϊ την προςευχό από την κεντρικό εύςοδο 

του ςχολεύου κϊνοντασ κύκλο, ώςτε να μην διαταρϊςςουν την πρωινό 

ςυγκϋντρωςη του ςυςτεγαζόμενου Γυμναςύου Αςςόρου. 

 
2. Σε περύπτωςη που κϊποιοσ μαθητόσ καθυςτερόςει, μπορεύ να μπει ςτην τϊξη 

μόνο μετϊ από ενυπόγραφο ςημεύωμα του διευθυντό και με τη ςύμφωνη 

γνώμη του διδϊςκοντα. Αν αργόςει περιςςότερο από δϋκα λεπτϊ, θα πϊρει 

απουςύα ςε κϊθε περύπτωςη. 

 
3. Οι μη ςυμμετϋχοντεσ ςτην προςευχό, η οπούα εύναι προαιρετικό, οφεύλουν να 

ςϋβονται, με το ύφοσ και τη ςτϊςη τουσ, τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ που 

ςυμμετϋχουν ενεργϊ και να εύναι παρόντεσ ςτο χώρο ςυγκϋντρωςησ, ώςτε 

να παρακολουθούν τισ ανακοινώςεισ τησ ημϋρασ. 
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4. Στην πρωινό ςυγκϋντρωςη οι μαθητϋσ παρατϊςςονται κατϊ τϊξη και 

παραμϋνουν ήζστοι ζε όλη ηη διάρκειά ηης. 

 

5. Με την ϋναρξη του ςχ. ϋτουσ 2020-21 λόγω τησ πανδημύασ του Covid-19 δεν 

πραγματοποιεύται πρωινό ςυγκϋντρωςη και οι μαθητϋσ μπαύνουν 

κατευθεύαν ςτισ τϊξεισ τουσ. Η πραγματοπούηςη πρωινόσ προςευχόσ ςτην 

αρχό κϊθε μϋρασ ό τησ εβδομϊδασ θα εύναι αποφϊςη τησ πλειοψηφύασ κϊθε 

τμόματοσ ξεχωριςτϊ. Οι ανακοινώςεισ θα γύνονται προφορικϊ από τουσ 

διδϊκοντεσ τησ 1ησ ώρασ και γραπτϊ ςτον πύνακα ανακοινώςεων κϊθε τϊξησ. 

 
 
 

Γ. ΚΩΔΙΚΑ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

 
1. Η εύςοδοσ ςτην τϊξη πρϋπει να γύνεται αμϋςωσ μετϊ την πρωινό 

ςυγκϋντρωςη ό αμϋςωσ μετϊ το διϊλειμμα. Μετϊ την εύςοδο του διδϊςκοντα 

ςτην αύθουςα και κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ οι μαθητϋσ δεν μπορούν 

να μπουν ό να βγουν από την τϊξη, παρϊ μόνο ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ και 

για ςοβαρούσ λόγουσ, πϊντα με την ϊδεια του διδϊςκοντα. Όμοια, δεν 

μπορούν να πραγματοποιούνται ενδιϊμεςα ςτισ ώρεσ διδαςκαλύασ 

επιλεκτικϊ απουςύεσ, παρϊ μόνο με την ϋγκριςη του διευθυντό και του 

διδϊςκοντα. 

 
2. Στα διαλεύμματα οι μαθητϋσ βγαύνουν από τισ αύθουςεσ, οι οπούεσ 

κλειδώνονται από τον καθηγητό. Οι επιμελητϋσ ανούγουν τα παρϊθυρα για 

την ανανϋωςη του αϋρα (ακόμα και το χειμώνα), κϊτι απολύτωσ αναγκαύο 

από πλευρϊσ υγιεινόσ για τη μεύωςη τησ πιθανότητασ μετϊδοςησ αςθενειών. 

Όλοι οι μαθητϋσ εύναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα τησ τϊξησ τουσ. Μϋςα 

ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ δεν επιτρϋπεται να καταναλώνουν φαγητϊ και 

ποτϊ. Το νερό επιτρϋπεται, όταν εύναι αναγκαύο. 
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3. Για λόγουσ αςφϊλειασ και αποτροπόσ ζημιών πρϋπει να μην χρηςιμοποιεύται 

οποιοδόποτε εύδοσ μπϊλασ ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ και ςτουσ διαδρόμουσ 

του ςχολικού κτιρύου 

 
4. Οι μαθητϋσ δεν επιτρϋπεται να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ κινητϊ τηλϋφωνα 

εντόσ του ςχολικού χώρου. (Τ.Α.103373/Δ1/22-06-18) Για τουσ μαθητϋσ 

δεν επιτρϋπεται η χρόςη ςε όλο το χώρο του ςχολεύου, ούτε ςτην αυλό, 

εφόςον η ανϊγκη για επικοινωνύα με την οικογϋνειϊ τουσ καλύπτεται 

επαρκώσ με τα επικοινωνιακϊ μϋςα που διαθϋτει το ςχολεύο. Οι μαθητϋσ 

επύςησ δεν μπορούν να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ εντόσ του ςχολικού χώρου 

και οποιαδόποτε ϊλλη ηλεκτρονικό ςυςκευό ό παιχνύδι που διαθϋτει 

ςύςτημα επεξεργαςύασ εικόνασ και όχου. Ο εξοπλιςμόσ που διαθϋτει το 

ςχολεύο χρηςιμοποιεύται από τουσ μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και μόνο με την εποπτεύα και επύβλεψη των 

καθηγητών. Επειδό οι μιςού περύπου μαθητϋσ του ςχολεύου μασ 

μετακινούνται και ςυχνϊ χρειϊζεται η επικοινωνύα με τισ οικογϋνειϋσ τουσ, 

πριν ό μετϊ το ςχολεύο, μπορούν να ϋχουν ςτην κατοχό τουσ κινητϊ 

τηλϋφωνα, αλλϊ αυτϊ πρϋπει να εύναι εκτόσ λειτουργύασ και προφυλαγμϋνα. 

 
5. Οι μαθητϋσ και οι εκπαιδευτικού δεν μπορούν να καπνύζουν ςε κανϋνα 

από τουσ χώρουσ του ςχολεύου. 

 
6. Οι μαθητϋσ οφεύλουν να διατηρούν ςε καλό κατϊςταςη τα ςχολικϊ τουσ 

βιβλύα, γιατύ υπϊρχει περύπτωςη να χρηςιμοποιηθούν και ςε επόμενεσ 

ςχολικϋσ χρονιϋσ. 

 
7. Εύναι απαραύτητο ςτισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ οι μαθητϋσ να καλλιεργούν τον 

αμοιβαύο ςεβαςμό, το δημοκρατικό διϊλογο, την αναγνώριςη και ανοχό του 

ϊλλου, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και τη ςυνϋπεια. Κϊθε μαθητόσ 

πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται ςτουσ ςυμμαθητϋσ του με τον ύδιο τρόπο που θα 
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όθελε να του ςυμπεριφϋρονται κι αυτού. Κϊθε εκδόλωςη ςωματικόσ, 

λεκτικόσ, και ςυναιςθηματικόσ βύασ και εκφοβιςμού με οποιονδόποτε 

τρόπο, δε θα γύνεται ανεκτό από το ςχολεύο. Οι ύδιοι οι μαθητϋσ, αν 

παρατηρόςουν οποιαδόποτε δεύγμα εκφοβιςμού, καλούνται να μην 

μεύνουν αμϋτοχοι, αλλϊ να το αναφϋρουν και να αναλϊβουν δρϊςη 

μϋςω των κοινοτότων τουσ. 

 
8. Κατϊ τη διϊρκεια των Γενικών τουσ Συνελεύςεων αλλϊ και των 

ςυνελεύςεων των Τμημϊτων τουσ, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να ςυμμετϋχουν και 

να εκφρϊζουν με θϊρροσ και όχι προςβλητικϊ την ϊποψό τουσ για τα θϋματα 

που τουσ απαςχολούν. 

 
9. Η παρουςύα των μαθητών ςτο γραφεύο του Συλλόγου καθηγητών και του 

Διευθυντό καλό εύναι να γύνεται ςτο πλαύςιο ςυνεργαςύασ με τουσ καθηγητϋσ 

τουσ αλλϊ και για την από κοινού αντιμετώπιςη προβλημϊτων που τυχόν 

αντιμετωπύζουν. 

 

Δ.ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ – ΔΙΑΥΤΛΑΞΗ ΦΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

 
Όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ χρειϊζεται να ςυμμετϋχουν ςτην 

προςταςύα του κτιρύου από φθορϋσ και ςτη διατόρηςη τησ καθαριότητασ όλων 

των χώρων του ςχολεύου. Κϊθε μαθητόσ οφεύλει να προςϋχει τον χώρο ςτον 

οπούο ζει και εργϊζεται ϋνα μεγϊλο χρονικό τμόμα τησ ημϋρασ του. 

Η αναγραφό ςε τούχουσ, πόρτεσ και θρανύα δεν πρϋπει να γύνεται, γιατύ 

πρόκειται για δημόςια περιουςύα που ανόκει ςε όλουσ, τωρινούσ και 

μελλοντικούσ μαθητϋσ. Κϊθε φθορϊ που ςυμβαύνει με ευθύνη των μαθητών 

αντιμετωπύζεται και αποκαθύςταται από τουσ ύδιουσ ό τη μαθητικό 

κοινότητα του τμόματοσ, όςο το δυνατόν αμεςότερα. 

Κϊθε τϊξη ϋχει την υποχρϋωςη ςτο τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, μϋςω των 

εκπροςώπων τησ (του 5μελούσ ςυμβουλύου) να αποδώςει την αύθουςα όπωσ 

ακριβώσ την παρϋλαβε. Για τουσ κοινόχρηςτουσ χώρουσ ευθύνη φϋρει το 
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15μελϋσ μαθητικό ςυμβούλιο, το οπούο προκειμϋνου να προβεύ ςε 

αποκατϊςταςη τυχόν ζημιών, για τισ οπούεσ ευθύνονται μαθητϋσ, μπορεύ να 

χρηςιμοποιόςει χρόματα από το κοινό ταμεύο των μαθητικών ςυμβουλύων. 

Εκτόσ από τισ ςχολικϋσ αύθουςεσ διεξαγωγόσ μαθημϊτων και τουσ 

κοινόχρηςτουσ χώρουσ, ςεβαςμόσ και προςεκτικό χρόςη απαιτεύται ςτη 

ςχολικό περιουςύα, δηλαδό ςτα εποπτικϊ μϋςα και ςτη λοιπό υλικοτεχνικό 

υποδομό, π.χ. αύθουςεσ εργαςτηρύων, αθλητικό υλικό, υλικϊ και τεχνικϊ μϋςα 

ςχολικών εορτών κ.λ.π. 

Η εύςοδοσ εξωςχολικών ςτο χώρο του ςχολεύου απαγορεύεται για την 

αςφϊλεια των μαθητών. 

 
Ε. ΥΟΙΣΗΗ 

 

1. Η φούτηςη των μαθητών πρϋπει να εύναι τακτικό και η παρακολούθηςη 

όλων των μαθημϊτων ανελλιπόσ και όχι επιλεκτικό. 

 
2. Η ευθύνη για την παρακολούθηςη τησ φούτηςησ των μαθητών ανόκει εξ 

ολοκλόρου ςτουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ τουσ. 

 
3. Έχει καταργηθεύ από το ςχ. ϋτοσ 2017-18 η διϊκριςη των απουςιών ςε 

δικαιολογημϋνεσ και αδικαιολόγητεσ. 

 
4. Ο γονϋασ ό κηδεμόνασ κϊθε μαθητό που απουςιϊζει οφεύλει να ενημερώνει 

το ςχολεύο ϊμεςα, με τηλεφώνημα ό με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο για τουσ 

λόγουσ τησ απουςύασ του. Δεν χρειϊζεται πλϋον να προςϋρχεται ςτο ςχολεύο 

για να δικαιολογόςει τισ απουςύεσ του μαθητό. 

 
5. Αναζητούνται οι λόγοι και επιβϊλλονται τα προβλεπόμενα από το 

νόμο παιδαγωγικϊ μϋτρα, όταν ςημειώνονται από κϊποιον μαθητό 

απουςύεσ μεμονωμϋνεσ ςε ώρεσ του ημερόςιου προγρϊμματοσ, 
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ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πρώτησ και τησ τελευταύασ ώρασ, χωρύσ την ϊδεια 

του διευθυντό. 

 
6. ΕΠΑΡΚΗ χαρακτηρύζεται η φούτηςη των μαθητών εφόςον το ςύνολο των 

απουςιών τουσ ςε όλο το διδακτικό ϋτοσ δεν υπερβαύνει τισ 114 ανεξϊρτητα 

από το λόγο ςτον οπούο οι απουςύεσ οφεύλονται. Οι μαθητϋσ που η 

φούτηςό τουσ χαρακτηρύζεται επαρκόσ γύνονται δεκτού ςτισ εξετϊςεισ 

του Ιουνύου. ΑΝΕΠΑΡΚΗ χαρακτηρύζεται η φούτηςη του μαθητό που 

ςημεύωςε πϊνω από 114 απουςύεσ. Οι μαθητϋσ, που η φούτηςό τουσ 

χαρακτηρύζεται ανεπαρκόσ, εύναι υποχρεωμϋνοι να επαναλϊβουν τη 

φούτηςό τουσ ςτην ύδια τϊξη. 

 

7. Ο Υπεύθυνοσ Καθηγητόσ για την παρακολούθηςη τησ φούτηςησ των 

μαθητών του κϊθε τμόματοσ, ςε περύπτωςη που ο μαθητόσ ϋχει απουςιϊςει 

τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ ημϋρεσ, χωρύσ να ενημερωθεύ το ςχολεύο, ό ϋχει 

ςυμπληρώςει 30 ςυνολικϊ απουςύεσ ενημερώνει τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ 

τηλεφωνικϊ ό με e-mail ό με επιςτολό. Έπειτα από την πρώτη ενημϋρωςη 

και εφόςον υπϊρχει μεταβολό ςτο ςυνολικό αριθμό απουςιών ο Υπεύθυνοσ 

Καθηγητόσ του τμόματοσ ενημερώνει τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ τισ πρώτεσ 

πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ κϊθε μόνα. 

 
8. Για τον χαρακτηριςμό τησ φούτηςησ των μαθητών δεν λαμβϊνονται 

υπόψη: 

Απουςύεσ που οφεύλονται αποδεδειγμϋνα ςε δυςμενεύσ καιρικϋσ 

ςυνθόκεσ, οι οπούεσ καθιςτούν αντικειμενικϊ δύςκολη την 

προςϋλευςη ςτο ςχολεύο. 

Απουςύεσ ϋωσ 24 ημϋρεσ για όλο το διδακτικό ϋτοσ, που αφορούν 

ιδιϊζουςεσ περιπτώςεισ υγεύασ (αιμοκϊθαρςη, μεταμόςχευςη, 

νεοπλαςύα, ςακχαρώδησ διαβότησ, μετϊγγιςη λόγω αναιμύασ) 
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Απουςύεσ ϋωσ 20 ημϋρεσ που οφεύλονται ςε ςοβαρϊ κι επεύγοντα 

περιςτατικϊ και απαιτούν μεγϊλο χρονικό διϊςτημα ανϊρρωςησ 

όπωσ: 

α) ϋκτακτα κι επεύγοντα περιςτατικϊ που απαιτούν ϊμεςα 

χειρουργικό επϋμβαςη, 

β) ϋκτακτα κι επεύγοντα περιςτατικϊ που απαιτούν ϊμεςα 

νοςηλεύα ςε Νοςοκομεύο, 

γ) θεραπεύεσ για επιδημύεσ και χρόνιεσ παθόςεισ που 

απαιτούν ςυνεχό παραμονό ό επαναλαμβανόμενεσ 

επιςκϋψεισ ςε Νοςοκομεύο. 

 
Σε κϊθε τϋτοια περύπτωςη οι γονεύσ ό οι κηδεμόνεσ των μαθητών οφεύλουν 

με αύτηςό τουσ ςτο ςχολεύο να προςκομύςουν ςχετικό ιατρικό γνωμϊτευςη ό 

εξιτόριο από Δημόςιο Νοςοκομεύο, που πρϋπει να φϋρουν ςφραγύδα από 

Συντονιςτό Διευθυντό Κλινικόσ του ΕΣΥ ό Διευθυντό Πανεπιςτημιακόσ Κλινικόσ 

ό Διευθυντό Δημοςύου Κϋντρου Υγεύασ τησ περιοχόσ ό δικαιολογητικϊ από 

Ιδιωτικό Νοςοκομεύο που να φϋρουν υπογραφό και ςφραγύδα του θερϊποντοσ 

Ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντό τησ ιδιωτικόσ Κλινικόσ. 

 

Με απόφαςη του οικεύου Συλλόγου Διδαςκόντων/ ουςών καταχωρύζονται 

αλλϊ δεν προςμετρώνται οι απουςύεσ από τα μαθόματα, για όςο διϊςτημα 

απαιτεύται και ϋωσ δύο (2) εβδομϊδεσ, μαθητών/τριών με εξαιρετικϋσ 

επιδόςεισ ςτη μουςικό, ςτον χορό ό ςε ϊλλεσ καλϋσ τϋχνεσ, για τη μετϊβαςη και 

τη ςυμμετοχό τουσ ςε ςυναυλύεσ, εκδηλώςεισ χορού ό εκθϋςεισ ζωγραφικόσ ό 

γλυπτικόσ που ϋχουν πανελλόνια ό πανευρωπαώκό ό παγκόςμια εμβϋλεια. Η 

απόφαςη αυτό εκδύδεται με την προςκόμιςη από τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ 

τησ πρόςκληςησ ςυμμετοχόσ τουσ από το όργανο διοργϊνωςησ τησ εκδόλωςησ 

καθώσ και βεβαύωςησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην εκδόλωςη. 

Με απόφαςη του οικεύου Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςών καταχωρύζονται 

αλλϊ δεν προςμετρώνται οι απουςύεσ από τα μαθόματα, για όςο διϊςτημα 
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απαιτεύται, για τη ςυμμετοχό μαθητών/τριών ςε πανελλόνιουσ ό διεθνεύσ 

διαγωνιςμούσ που διεξϊγονται με ϋγκριςη του Τπουργεύου Παιδεύασ. 

Με απόφαςη του οικεύου Συλλόγου Διδαςκόντων/ ουςών καταχωρύζονται 

αλλϊ δεν προςμετρώνται οι απουςύεσ των μαθητών/-τριών λόγω ςυμμετοχόσ 

τουσ: 

α) ςε ςχολικϋσ αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ που διοργανώνονται υπό την 

εποπτεύα και ϋγκριςη του Υπουργεύου Παιδεύασ Έρευνασ και 

Θρηςκευμϊτων, 

β) ςε πανελλόνιουσ αθλητικούσ αγώνεσ ό διεθνεύσ αθλητικϋσ 

διοργανώςεισ εγκεκριμϋνεσ από την οικεύα αναγνωριςμϋνη από το 

Υπουργεύο Πολιτιςμού και Αθλητιςμού (Γενικό Γραμματεύα 

Αθλητιςμού) Ομοςπονδύα με ανώτατο όριο πϋντε (5) ημερών, 

γ) ςε αποδεδειγμϋνεσ αθλητικϋσ υποχρεώςεισ, προετοιμαςύασ ό 

αγωνιςτικϋσ, με την εκϊςτοτε εθνικό ομϊδα με ανω τατο ο ριο των δε κα 

(10) ημερω ν, λαμβανομε νων υπο ψη των πρου ποθε ςεων τησ παρ. 46, του 

α ρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α ́141). 

Η απόφαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςών για όλεσ τισ αγωνιςτικϋσ 

υποχρεώςεισ των περιπτώςεων (β) και (γ) θα εκδύδεται εφόςον 

προςκομύζονται από τουσ/ τισ ενδιαφερομϋνουσ/εσ οι προςκλόςεισ 

ςυμμετοχόσ από τον επύςημο φορϋα διοργϊνωςησ των αγώνων, καθώσ 

και οι ςχετικϋσ βεβαιώςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, ενώ για τισ υποχρεώςεισ 

προετοιμαςύασ με την εθνικό ομϊδα η ςχετικό βεβαύωςη ςυμμετοχόσ από την 

εκϊςτοτε επύςημη Ομοςπονδύα του αθλόματοσ. 

 
 

Ε. .1 Απουςιολόγοι 

 

Οι απουςιολόγοι ϋχουν την ευθύνη τησ παραλαβόσ του απουςιολογύου από 

το γραφεύο τησ διεύθυνςησ κϊθε πρωύ, τησ ςυμπλόρωςόσ του από την αρχό τησ 
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κϊθε ώρασ και τησ παρϊδοςόσ του ςτο γραφεύο κϊθε μεςημϋρι. Αν ο μαθητόσ 

φεύγει με ϊδεια, καθώσ και αν πϊρει ωριαύα απομϊκρυνςη από το μϊθημα, 

πρϋπει να ςημειώνεται. Κϊθε Παραςκευό μεςημϋρι οι απουςιολόγοι κόβουν τα 

αποκόμματα και τα τοποθετούν ςτο αντύςτοιχο ντοςιϋ κϊθε τμόματοσ. Για 

τυχόν φθορϋσ ό αλλοιώςεισ ςτο απουςιολόγιο, την ευθύνη φϋρουν οι 

απουςιολόγοι. 

 

 
Σ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΕΙΟΤ – ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 
1.  Οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου διατηρούν τακτικό επαφό με τουσ γονεύσ, 

επιδιώκοντασ την ανϊπτυξη πνεύματοσ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτο ςχολεύο 

και την οικογϋνεια. Με τη ςυνεργαςύα και την κοινό προςπϊθεια επιλύονται 

καλύτερα και αποτελεςματικότερα τα προβλόματα που παρουςιϊζονται 

 
2. Οι γονεύσ και κηδεμόνεσ εγγρϊφουν το μαθητό ςτο ςχολεύο ό ςτην επόμενη 

τϊξη, κατϊ το τρύτο δεκαόμερο του Ιουνύου του διανυόμενου ςχολικού ϋτουσ. 

Συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/86 ότι αςκούν νόμιμα την 

κηδεμονύα του μαθητό και τον τρόπο που επιθυμούν να ενημερώνονται για 

την πορεύα φούτηςόσ του (τηλϋφωνο, e-mail). Εφιςτϊται η προςοχό ςτη 

δόλωςη του κηδεμόνα, γιατύ πρϋπει να εύναι ο ύδιοσ ο οπούοσ με τουσ 

κωδικούσ του ςτη ΓΓΠ (taxisnet) θα εγγρϊψει ηλεκτρονικϊ τον 

μαθητό ςτην επόμενη τϊξη και θα επιλϋξει ομϊδα προςανατολιςμού, ξϋνεσ 

γλώςςεσ και επιλεγόμενα μαθόματα. 

 
3. Ο Γονϋασ ό Κηδεμόνασ δικαιούται και πρϋπει να ϋχει πλόρη και υπεύθυνη 

ενημϋρωςη για το μαθητό, αλλϊ οφεύλει και ο ύδιοσ να ενημερώνει ϋγκαιρα 

και αναλυτικϊ το ςχολεύο για θϋματα που μπορεύ να επηρεϊζουν την επύδοςη 

ό τη ςυμπεριφορϊ του μαθητό ςτο ςχολεύο. 
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4. Κϊθε φορϊ που δημιουργεύται ϋνα θϋμα το οπούο ςχετύζεται με ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο μαθητό και πρόκειται να απαςχολόςει το ςχολεύο, ο πρώτοσ 

που χρειϊζεται να ενημερώνεται ςχετικϊ εύναι ο γονϋασ ό κηδεμόνασ, ο 

οπούοσ με τη ςειρϊ του θα πρϋπει να ςυνεργαςτεύ με το ςχολεύο. 

 
5. Μϋχρι τισ 20 Οκτωβρύου ο διευθυντόσ του ςχολεύου ςε ςυνεργαςύα με τον 

Σύλλογο Διδαςκόντων/ ουςών οργανώνει ενημερωτικό ςυγκϋντρωςη των 

γονϋων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, ςτην οπούα οι γονεύσ και 

κηδεμόνεσ ενημερώνονται από τουσ/τισ διδϊςκοντεσ/ουςεσ για ζητόματα 

λειτουργύασ του ςχολεύου. Η ημϋρα και ώρα τησ ςυγκϋντρωςησ καθορύζονται 

με κριτόριο τη διευκόλυνςη των εργαζόμενων γονϋων και κηδεμόνων. Το 

τρϋχον ςχ. ϋτοσ αυτό η ςυγκϋντρωςη δεν πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο 

μϋτρων πρόληψησ λόγω τησ πανδημύασ. 

 
6. Οι γονεύσ και κηδεμόνεσ κατϊ την προςϋλευςό τουσ ςτο χώρο του ςχολεύου, 

προκειμϋνου να ενημερωθούν για ζητόματα ςχετικϊ με το παιδύ τουσ, 

ϋρχονται ςε επαφό με τουσ διδϊςκοντεσ καθηγητϋσ κατϊ τισ ώρεσ 

ςυνεργαςύασ που ϋχουν οριςτεύ ό ςτα διαλεύμματα. Δεν επιτρϋπεται να 

βρύςκονται ςτουσ χώρουσ των αιθουςών διδαςκαλύασ, ςτουσ διαδρόμουσ και 

δε διακόπτουν το μϊθημα. 

 
7. Ο ςύλλογοσ Γονϋων και Κηδεμόνων αποτελεύ τη ςυλλογικό ϋκφραςη τησ 

ϊποψησ των Γονϋων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το ςχολεύο χρειϊζεται και 

επιδιώκει την ουςιαςτικό ςυνεργαςύα του Συλλόγου για την προαγωγό του 

ςχολικού ϋργου. Ένα ανοικτό δημοκρατικό ςχολεύο ϋχει ανϊγκη από τη 

ςύμπραξη όλων. 

 
Ζ. ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

 

Ο ρόλοσ του/τησ υπεύθυνου/ησ καθηγητό/τριασ εύναι η παρακολούθηςη 

τησ φούτηςησ των μαθητών/τριών, η ςυςτηματικό υποςτόριξη τουσ και η 
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δημιουργύα θετικού κλύματοσ ςτη ςχολικό κοινότητα, ο ϋγκαιροσ εντοπιςμόσ 

των μαθηςιακών, οικογενειακών, οικονομικών και ςυναιςθηματικών 

δυςκολιών των μαθητών/τριών, ώςτε να μπορεύ το ςχολεύο να τισ 

αντιμετωπύςει αποτελεςματικϊ. Αλλαγό θϋςησ μαθητό γύνεται μόνο με τη 

ςύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου καθηγητό ό ϋπειτα από δικό του υπόδειξη. 

 
Η. ΤΜΒΟΤΛΟ ΦΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Σε κϊθε ςχολικό μονϊδα ορύζεται με απόφαςη του ςυλλόγου 

διδαςκόντων εκπαιδευτικόσ ωσ ςύμβουλοσ ςχολικόσ ζωόσ ο οπούοσ, ςε 

ςυνεργαςύα με τον διευθυντό του ςχολεύου ςυμβουλεύει, καθοδηγεύ και 

ενημερώνει μαθητϋσ, γονεύσ και κηδεμόνεσ ςε θϋματα παιδαγωγικόσ 

αντιμετώπιςησ ζότημα των ςε τομεύσ που απαςχολούν τη ςχολικό μονϊδα, ο 

πωσ ενδεικτικϊ , η διαχεύριςη κρύςεων και πρόληψη ακραύων ςυμπεριφορών, 

μαθηςιακε σ δυςκολύεσ, ςυμπερύληψη και ενςωμϊτωςη, μαθητϋσ με ιδιαύτερεσ 

δυνατοτητεσ, κλύςεισ και ταλϋντα, μετϊβαςη ςε ϊλλεσ βαθμύδεσ, ςχολικό 

κινητικότητα, ςυμβουλευτικό και ομϊδεσ γονϋων και παρϊλληλα ςυμβϊλλει 

ςτην καλλιϋργεια ςχϋςεων εμπιςτοςύνησ μεταξύ των μελών τησ εκπαιδευτικόσ 

κοινότητασ 

 

 
Θ . ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

Το Συμβούλιο Τμόματοσ α. αποτελεύται από όλουσ τουσ/τισ 

διδϊςκοντεσ/ουςεσ ςτο τμόμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότεροσ/η των 

διδαςκόντων/ουςών ό ο διευθυντόσ, εφόςον διδϊςκουν ς' αυτό, β. 

ςυνεδριϊζει ϋκτακτα κϊθε φορϊ που ανακύπτουν θϋματα ςχετικϊ με τη 

φούτηςη, τη ςυμπεριφορϊ, την υγεύα και την πρόοδο των μαθητών/τριών 

του τμόματοσ, γ. ςυγκαλεύται από τον/την προεδρεύοντα/ουςα ό αν το 

ζητόςουν με ϋγγραφο τουσ δύο τουλϊχιςτον διδϊςκοντεσ/ουςεσ, ό και 

ϋνασ/μύα ό περιςςότεροι/εσ μαθητϋσ/τριεσ για ςοβαρό λόγο που αφορϊ όλο 
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το τμόμα, δ. ςτισ ςυνεδριϊςεισ του Συμβουλύου μπορεύ να μετϋχει και το 

προεδρεύο τησ μαθητικόσ κοινότητασ του τμόματοσ, ε. ςυνεδριϊζει κατϊ τη 

διϊρκεια λειτουργύασ του ςχολεύου και εκτόσ ωρών διδαςκαλύασ των 

εκπαιδευτικών, ςτ. ςυζητεύ και ειςηγεύται ςτον Σύλλογο Διδαςκόντων/ 

ουςών θϋματα που ςχετύζονται με την παιδαγωγικό αντιμετώπιςη των 

μαθητών/τριών του τμόματοσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιδιαιτερότητϋσ τουσ. 

Δεν ϋχει αποφαςιςτικϋσ αρμοδιότητεσ, αλλϊ εύναι όργανο ειςηγητικό προσ το 

Σύλλογο Διδαςκόντων. 

 
Ι. ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ 

 
Το 5/μελϋσ Μαθητικό Συμβούλιο αντιπροςωπεύει τησ μαθητϋσ του 

τμόματοσ ςτη διεκδύκηςη οποιουδόποτε αιτόματοσ. Οι μαθητϋσ/τριεσ του 

ςχολεύου καλό εύναι για οποιοδόποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικϊ, 

πρώτα ςτον υπεύθυνο τμόματοσ εκπαιδευτικό και εφόςον το κρύνουν 

ςκόπιμο ςτη διεύθυνςη του ςχολεύου. Για θϋματα που αφορούν όλο το 

ςχολεύο οι μαθητϋσ/τριεσ αντιπροςωπεύονται από το 15μελϋσ Μαθητικό 

Συμβούλιο του ςχολεύου. Τα 5μελό και το 15μελϋσ μεταφϋρουν τα αιτόματα 

των μαθητών/τριών τησ τμόματοσ ό του ςχολεύου αντύςτοιχα ςτον 

Διευθυντό και τον Σύλλογο των Διδαςκόντων. Τόςο το 15μελϋσ όςο και τα 

5μελό ϋχουν δικαύωμα να ϋχουν δικό τουσ πύνακα μαθητικών ανακοινώςεων 

που τοποθετεύται ςε κεντρικό χώρο του ςχολεύου. Τα όργανα των 

μαθητών/τριών εκλϋγονται μϋςα από δημοκρατικϋσ και αδιϊβλητεσ 

διαδικαςύεσ που ορύζει ο νόμοσ. Τα 5μελό ϋχουν δικαύωμα να ςυνεδριϊζουν 

μύα ώρα το μόνα εντόσ διδακτικού ωραρύου με τη ςύμφωνη γνώμη του 

διδϊςκοντα και του διευθυντό. Οφεύλουν να κρατούν πρακτικό τμόματοσ για 

κϊθε ςυνεδρύαςη και να καταγρϊφουν ςε αυτό τόςο τα θϋματα που 

ςυζητόθηκαν όςο και τισ αποφϊςεισ και τον τρόπο που αυτϋσ λόφθηκαν 

(ομόφωνα ό κατϊ πλειοψηφύα). Το δεκαπενταμελϋσ δικαιούται μύα τρύωρη 

ςυνϋλευςη ανϊ τετρϊμηνο για θϋματα που αφορούν όλη τη ςχολικό 
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κοινότητα. Εκτόσ διδακτικού ωραρύου εύναι αυτονόητο ότι τα όργανα των 

μαθητών ςυνεδριϊζουν όςο ςυχνϊ χρειϊζεται. 

 
Ι. ΦΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
Σε ϋκτακτεσ καταςτϊςεισ ςυγκαλεύται το ςχολικό Συμβούλιο, το οπούο 

αποτελεύται από το Σύλλογο Διδαςκόντων, τρεισ εκπροςώπουσ των μαθητών, 

τρεισ εκπροςώπουσ των Γονϋων και Κηδεμόνων και εκπρόςωπο τησ Σχολικόσ 

Επιτροπόσ του δόμου Λαγκαδϊ. Το ςχολικό Συμβούλιο εξετάηει και 

αποφαςίηει για τον τρόπο επίλυςθσ προβλθμάτων ι τθν διεκδίκθςθ ςοβαρών 

προβλθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ από κοινοφ ςυνεργαςίασ όλθσ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, διμοσ). Συγκαλείται πάντα με τη 

λθξη μιασ κατάληψησ και αποφαςίζει για τον τρόπο αναπλθρωςησ των ωρϊν 

που χάιηκαν. 

 
 
 
 

ΙΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΡΑ 

 

1. Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών ϋχει την παιδαγωγικό ευθύνη να 

προβαύνει ςε ενϋργειεσ και να εφαρμόζει πρακτικϋσ για τη δημιουργύα ςτο 

ςχολεύο του κλύματοσ που απαιτεύται για την υλοπούηςη των ςτόχων τησ 

εκπαύδευςησ και για τη διαπαιδαγώγηςη των μαθητών ϋτςι, ώςτε να 

ςϋβονται τουσ διαφορετικούσ ρόλουσ και να αναγνωρύζουν την ανϊγκη 

τόρηςησ των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτό πρϋπει να χρηςιμοποιεύ όλουσ 

τουσ διαθϋςιμουσ τρόπουσ (π.χ. ςυμβουλευτικϋσ ςυναντόςεισ με τισ 

υποςτηρικτικϋσ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ, διαδικαςύα διαμεςολϊβηςησ) για 

την αντιμετώπιςη κϊθε παρεκκλύνουςασ ςυμπεριφορϊσ. Στισ περιπτώςεισ 

των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ ο Σύλλογοσ 

Διδαςκόντων/ ουςών προβαύνει ςτη λόψη μϋτρων, τα οπούα εύναι: α) 

προφορικό παρατόρηςη, β) επύπληξη, γ) αποβολό από τα μαθόματα 
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μύασ (1) ημϋρασ, δ) αποβολό από τα μαθόματα δύο (2) ημερών, ε) 

αλλαγό ςχολικού περιβϊλλοντοσ. 

 

2. Τα παιδαγωγικϊ μϋτρα γ' και δ' επιβϊλλονται εφόςον κρύνεται ότι τα 

παιδαγωγικϊ μϋτρα που ϋχουν όδη εφαρμοςτεύ ςτο ςχολεύο δεν ϋχουν 

φϋρει αλλαγό τησ ςτϊςησ του/τησ μαθητό/τριασ ό εφόςον πρόκειται για 

ςοβαρό παρϋκκλιςη, ϋςτω και μεμονωμϋνη. Το παιδαγωγικό μϋτρο τησ 

αλλαγόσ ςχολικού περιβϊλλοντοσ επιβϊλλεται μόνο εϊν επιπλϋον κρύνεται 

ότι δεν εύναι δυνατό η επανόρθωςη τησ παρϋκκλιςησ εντόσ του ύδιου 

ςχολικού περιβϊλλοντοσ. 

 
3. Σα παιδαγωγικϊ αυτϊ μϋτρα αξιοποιούνται ωσ εξόσ: 

 

α) Κϊθε διδϊςκων/ουςα καθηγητόσ/τρια μπορεύ να αξιοποιόςει τα 

παιδαγωγικϊ μϋτρα α και β. 

β) Ο/Η διευθυντόσ/ντρια του ςχολεύου μπορεύ να αξιοποιόςει τα 

παιδαγωγικϊ μϋτρα α, β και γ. 

γ) Ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών μπορεύ να αξιοποιόςει τα 

παιδαγωγικϊ μϋτρα α, β, γ, δ και ε. 

δ) Την αλλαγό ςχολικού περιβϊλλοντοσ μπορεύ να την επιβϊλει μόνο ο 

Σύλλογοσ Διδαςκόντων/ουςών με απόφαςη ςτην οπούα πρϋπει να 

αιτιολογεύται ειδικϊ ο λόγοσ για τον οπούο κρύνεται ότι δεν εύναι δυνατό 

η επανόρθωςη τησ παρϋκκλιςησ εντόσ του ύδιου ςχολικού 

περιβϊλλοντοσ και με τη ςύμφωνη γνώμη ειδικού των υποςτηρικτικών 

εκπαιδευτικών δομών. Στη ςυνεδρύαςη ϋχουν δικαύωμα να παρύςτανται 

ο κηδεμόνασ του/τησ μαθητό/τριασ, καθώσ και το προεδρεύο τησ 

Μαθητικόσ Κοινότητασ του τμόματοσ του/τησ και το προεδρεύο του 

Μαθητικού Συμβουλύου του ςχολεύου, οι οπούοι αποχωρούν την ώρα τησ 

ψηφοφορύασ. Το παιδαγωγικό μϋτρο τησ αλλαγόσ ςχολικού 

περιβϊλλοντοσ ιςχύει για το ςχολικό ϋτοσ εντόσ του οπούου ελόφθη, από 
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δε το επόμενο ςχολικό ϋτοσ ο/η μαθητόσ/τρια ϋχει δικαύωμα να 

επανϋλθει ςτο ςχολεύο με τη διαδικαςύα τησ μετεγγραφόσ. 

 
4. Επιπλϋον για τα παιδαγωγικϊ μϋτρα ιςχύουν τα εξόσ: α) Η παρατόρηςη 

ϋχει ςκοπό να προειδοποιόςει τον/ τη μαθητό/τρια ότι η ςυμπεριφορϊ 

του/τησ παρεκκλύνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαύςιο Οργϊνωςησ 

τησ Σχολικόσ Ζωόσ και δεν καταχωρύζεται ςτο Βιβλύο Καταγραφόσ 

Ενεργειών Υποςτόριξησ Εύρυθμησ Λειτουργύασ. β) Τα υπόλοιπα 

παιδαγωγικϊ μϋτρα καταχωρύζονται ςτο Βιβλύο Καταγραφόσ 

Ενεργειών Τποςτόριξησ Εύρυθμησ Λειτουργύασ. 

 
5. Οι μαθητϋσ/τριεσ που αποβϊλλονται παραμϋνουν τισ ημϋρεσ τησ 

αποβολόσ ςτο ςχολεύο, οι ώρεσ απουςύασ τουσ από την τϊξη 

καταχωρύζονται και απαςχολούνται με ευθύνη του/τησ Διευθυντό/ντριασ 

του ςχολεύου. Η μορφό τησ απαςχόληςησ εντόσ του ςχολεύου καθορύζεται 

από το όργανο που αποφϊςιςε το ςυγκεκριμϋνο παιδαγωγικό μϋτρο. 

 
6. Εϊν μαθητόσ/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγό μαθόματοσ, εύναι δυνατόν να 

του/τησ επιβληθεύ προφορικό παρατόρηςη και να απομακρυνθεύ από την 

αύθουςα διδαςκαλύασ, οπότε απαςχολεύται με την ευθύνη του/τησ 

Διευθυντό/ντριασ του ςχολεύου, λαμβϊνοντασ απουςύα. Σε περύπτωςη 

επαναλαμβανόμενων ωριαύων απομακρύνςεων και πϊντωσ μετϊ από 

τρεισ απομακρύνςεισ από τον/την ύδιο/α διδϊςκοντα/ουςα ό πϋντε 

ςυνολικϊ, το Συμβούλιο του Τμόματοσ εξετϊζει τουσ ενδεδειγμϋνουσ 

χειριςμούσ. 
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ΙΒ. ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 

1. Η ςυμπεριφορϊ όλων των παραγόντων τησ ςχολικόσ ζωόσ, μαθητών και 

καθηγητών, πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με το όθοσ του ςχολεύου και τισ αρχϋσ 

που διϋπουν τισ ςχϋςεισ των ανθρώπων μιασ πολιτιςμϋνησ κοινωνύασ. Οι 

αρχϋσ αυτϋσ πρϋπει να τηρούνται από όλουσ, τόςο κατϊ τη διϊρκεια του 

μαθόματοσ όςο και ςτο διϊλειμμα, αλλϊ και ςε κϊθε δραςτηριότητα του 

ςχολεύου (π.χ. ςε μια εκδρομό). 

 
2. Κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ ό των δραςτηριοτότων του ςχολεύου 

οι μαθητϋσ φροντύζουν ώςτε η ςυμπεριφορϊ τουσ να μη θϋτει ςε κύνδυνο τον 

εαυτό τουσ ό τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Εύναι προςεκτικού και δεν προςβϊλλουν 

την τιμό και την αξιοπρϋπεια των ϊλλων με οποιονδόποτε τρόπο. 

 
3. Κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ οι εφημερεύοντεσ καθηγητϋσ 

φροντύζουν ώςτε οι μαθητϋσ να κινούνται με αςφϊλεια ςτουσ χώρουσ του 

ςχολεύου (εκτόσ των αιθουςών) και ϋχουν καθόκον την τόρηςη τησ τϊξησ 

αλλϊ και την ϊμεςη παροχό βοόθειασ ςε όποιο μαθητό αντιμετωπύςει 

πρόβλημα. Γι’ αυτό και για οποιοδόποτε πρόβλημα αντιμετωπύζουν οι 

μαθητϋσ απευθύνονται ςτουσ εφημερεύοντεσ καθηγητϋσ και δεν προςπαθούν 

να το επιλύςουν μόνοι τουσ. 

 
4. Απομϊκρυνςη από το ςχολεύο επιτρϋπεται μόνο με ϊδεια του διευθυντό 

και εφόςον υπϊρχει ςύμφωνη γνώμη του γονϋα ό κηδεμόνα. 

 
5. Οι μαθητϋσ αποφεύγουν να φϋρνουν ςτο ςχολεύο: 

 

α) Όργανα, αντικεύμενα ό προώόντα επικύνδυνα για την υγεύα τουσ ό 

αςυμβύβαςτα με τη μαθητικό ιδιότητα και εργαςύα. 
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β) Αντικεύμενα αξύασ ό μεγϊλα χρηματικϊ ποςϊ, καθώσ για 

οποιαδόποτε φθορϊ ό απώλειϊ τουσ   το   ςχολεύο   δε   φϋρει 

καμύα ευθύνη. 

 
Ο ςύλλογοσ διδαςκόντων ϋχει την παιδαγωγικό ευθύνη τροποπούηςησ 

του παραπϊνω κανονιςμού, αν καταςτεύ αναγκαύο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άςςηροσ, χολικό ϋτοσ 2021-2022 

 
 
 

 
Ο Διευθυντόσ Ο ύλλογοσ διδαςκόντων 

τεφανύδησ Βαςύλησ Γενικού Λυκεύου Αςςόρου 

 

Σο Δεκαπενταμελϋσ 

Μαθητικό υμβούλιο 


