
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ - Σχολ. έτος 2022-2023 

(ΦΕΚ 491Β/2021) 

 

     Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αφορά και δεσμεύει, ως προς την εφαρμογή του, όλα τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Τη σχολική κοινότητα αποτελούν: 

1. οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

2. η Διεύθυνση του σχολείου (Διευθύντρια και Υποδιευθυντές), 

3. ο Σύλλογος Διδασκόντων (οι εκπαιδευτικοί), 

4. ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, 

5. το βοηθητικό προσωπικό (η φύλακας και οι καθαρίστριες). 

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, οι Μαθητικές Κοινότητες και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συμφω-

νούν με την τήρηση των παρακάτω: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

     Η λειτουργία του σχολείου, ως βασικού παιδαγωγικού, μορφωτικού και ευρύτερα κοινωνικοποιητικού 

παράγοντα, στηρίζεται και εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων, των αρχών και των αξιών, που αποτε-

λούν βασική ποιοτική παράμετρο της λειτουργίας του. Η ευθύνη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία 

του σχολείου ανήκει σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο καθένας και η καθεμία, μέσα στο πλαίσιο 

του ρόλου τους, οφείλουν να συνεργάζονται με πνεύμα δημοκρατικό, χωρίς αντιπαλότητες και συγκρού-

σεις. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η συνεργασία, οι σχέσεις εμπιστοσύνης και η αναγνώριση των προσπαθειών 

και της προσφοράς του κάθε μέλους της κοινότητας αυτής θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των καθημε-

ρινών τους σχέσεων. 

     Το σχολείο, αξιοποιώντας όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του, στοχεύει στην καλλιέργεια 

πνεύματος αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης και ομαδικότητας, ώστε να διαμορφώσει προσωπικότητες ι-

κανές να συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργικά με τους συνανθρώπους τους, να έχουν αίσθηση των 

υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους και να λειτουργούν με υπευθυνότητα μέσα στα πλαίσια της 

σχολικής και ευρύτερα της κοινωνικής ζωής. 

     Το σχολείο επιτελώντας τον παιδαγωγικό και μορφωτικό του ρόλο στοχεύει στην καλλιέργεια προσω-

πικοτήτων με πίστη στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, με κοινωνική ευαισθησία, με υπευθυ-

νότητα και ικανότητα να αγωνίζονται για τη βελτίωση των όρων της ατομικής και κοινωνικής ζωής. 

1. Θέματα που αφορούν το σύνολο της σχολικής κοινότητας 

1.1 Ωράριο 

Το σχολείο μας λειτουργεί καθημερινά από τις 8:25 μέχρι τις 14:05. 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι υποχρεωμένα να σέβονται και να τηρούν το 

ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως να σέβονται την ώρα έναρξης των 

μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης.  

1.2   Καθήκοντα-Υποχρεώσεις 

 Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό προς τα πρόσωπα (συμμαθητές, 

εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό, γονείς, οδηγούς των μέσων μεταφοράς, διάφορους φιλοξενούμε-

νους), αλλά και προς τον χώρο του σχολείου. 

 Τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν ώστε να διατηρούνται καθαροί όλοι οι 

χώροι του σχολείου: αίθουσες, αυλές, εργαστήρια, γυμναστήριο, αίθουσα εκδηλώ-

σεων και ιδιαίτερα οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες). Είναι αυτονόητο ότι δεν επιτρέπε-

ται η αναγραφή κάθε είδους συνθημάτων στον χώρο του σχολείου. 

 Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέ-

ντρωσης και της διεξαγωγής των μαθημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Η διατήρηση της τάξης και της ησυχίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, η αρμονική 

συνεργασία σε πνεύμα αλληλοεκτίμησης, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι ευθύνη τόσο 

των διδασκόντων, όσο και των ίδιων των μαθητών/τριών. 

 Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κ.τ.λ.), με την είσοδό τους στον χώρο του σχολείου, πρέπει να α-



πευθύνονται στη Διεύθυνση ή τη Γραμματεία. 

 Η  παρουσία  των  μαθητών/τριών  στο  γραφείο  του  Συλλόγου  των καθηγητών δικαιολογείται μόνο 

στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 Το κάπνισμα είναι επιβλαβής, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε ό-

λους τους χώρους του σχολείου. 

 Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο με ευπρεπή εμφάνιση. 

1.3 Συμβολή στη βελτίωση της σχολικής ζωής 

1.3.1   Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων  

 Η διδασκαλία είναι μορφή επικοινωνίας μεταξύ προσώπων με σκοπό τη μετάδοση 

γνώσεων και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, στα 

όρια των αρμοδιοτήτων τους, με τους γονείς και τους κηδεμόνες σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα για θέματα συμπεριφοράς και σχολικής επίδοσης των μαθητών/τριών.  

 Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια όλων  των  παραγόντων  του σχολείου (εκπαιδευτικών, μαθη-

τών/τριών, γονέων) πρέπει να είναι η διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας. 

 Το σχολείο, εκτός από την παροχή γνώσεων, έχει ως βασική αποστολή τη γενικότερη πνευματική καλ-

λιέργεια του μαθητή και τη διαμόρφωσή του σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 0 στόχος αυτός επι-

τυγχάνεται με τη διδασκαλία και το παράδειγμα, τον σεβασμό και την προσήλωση σε αρχές και αξίες, 

καθώς και με τη συμμόρφωση σε κανόνες συμπεριφοράς, την ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας και της 

αυτοεκτίμησης, την αναγνώριση και τον σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων, την καλλιέργεια 

κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς και, βέβαια, τη φροντίδα και την προστασία του σχολικού και 

του φυσικού περιβάλλοντος.  

 Η καλή συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτρι-

ας και τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων είναι μία από τις βασικές επιδιώξεις 

του σχολείου. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συ-

γκεκριμένο/η μαθητή/ τρια, ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/κηδεμόνας του, 

ο/η οποίος/α θα πρέπει να συνεργάζεται με το σχολείο. 

1.3.2   Εκπαιδευτικά προγράμματα – Σχολικές Εκδηλώσεις - Εξωδιδακτικές δραστηριότητες 

 Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής καθορίζεται συμπληρωματικά από  εκ-

παιδευτικές καινοτομίες, όπως  εκπαιδευτικά προγράμματα,  έκδοση μα-

θητικών εντύπων, λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης,  εφαρμογή προ-

γραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών 

θεμάτων, αγωγής σταδιοδρομίας κ.ά. Τα παραπάνω συνθέτουν ένα πλέγ-

μα δραστηριοτήτων μέσω των οποίων όλοι οι μαθητές/τριες μπορούν να 

διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους, προάγοντας το πνεύμα της  συνεργασίας  και της δημιουργι-

κότητας και καλό είναι να πραγματοποιούνται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μα-

θητών/τριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/ες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις 

κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. 

1.4   Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των 

μαθητών/τριών. Το σχολείο προγραμματίζει κάθε χρόνο, εκτός των 5 σχολικών πε-

ριπάτων και διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις με ή χωρίς διανυκτέρευση. 

Μαθητής/τρια που του/της επιβλήθηκαν πολλές ωριαίες απομακρύνσεις ή γενικό-

τερα εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά ή έχει προκαλέσει 

εκούσια φθορά στη σχολική περιουσία, μπορεί να αποκλει-

στεί από εξωδιδακτική δραστηριότητα του σχολείου (π.χ.  εκπαιδευτική επίσκεψη 

με ή χωρίς διανυκτέρευση)  με αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων 

(π.χ. αν εκφράζονται φόβοι ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης - ιδίως εάν πρόκειται για επίσκεψη με διανυκτέρευση - λόγω απρε-

πούς/παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού). 



2. Θέματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες 

2.1   Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό 

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο το αργότερο έως τις 8:25. Με το χτύπημα 

του κουδουνιού (8:25) κλείνουν οι πόρτες και οι μαθητές/τριες περνούν από τη Γραμματεία, αναφέ-

ρουν τον λόγο που καθυστέρησαν, παίρνουν ειδικό σημείωμα για να τους επιτραπεί η είσοδος στην 

τάξη, αλλά χρεώνονται με απουσία. Απουσία λαμβάνουν και όταν καθυστερούν να μπουν στην τάξη 

σε ενδιάμεσες ώρες. Εάν επανειλημμένα καθυστερούν να προσέλθουν στο μάθημα (είτε το πρωί, είτε 

σε ενδιάμεσες ώρες) ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήμα-

τος. 

 Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας, είτε κατά την έναρξη των μαθημάτων το πρωί, είτε μετά το τέ-

λος των διαλειμμάτων, πρέπει να γίνεται έγκαιρα και με τάξη. Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην 

αίθουσα δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών/τριών, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου 

απαιτείται ειδικό σημείωμα εισόδου στην τάξη σφραγισμένο από τη Γραμματεία του σχολείου. 

 Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθη-

μάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά 

τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέ-

ας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της. 

2.2   Όρια απουσιών 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των α-

πουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χα-

ρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκα-

τέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υπο-

χρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημε-

ρώνονται από το σχολείο για τις περιπτώσεις στις οποίες οι απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χα-

ρακτηρισμό της φοίτησης. Υπάρχει και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

2.3   Υποχρεώσεις απουσιολόγων 

Η απουσία καταχωρίζεται από τον απουσιολόγο στο ημερήσιο δελτίο απουσιών κάθε διδακτική ώρα και 

επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του διδάσκοντα. Οι απουσιολόγοι, οι οποίοι ορίζονται από το σχολείο, 

είναι υπεύθυνοι για το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμ-

βάνουν κάθε πρωί από τη Γραμματεία, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες και τις αναγκαίες, αν χρει-

αστεί, παρατηρήσεις. Επιστρέφουν το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης την τελευταία διδακτική ώρα. Σε 

περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, ο απουσιολόγος οφείλει να ενη-

μερώσει (την 3
η
 μέρα) τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια ή τη Γραμματεία του σχολείου. Σε περίπτωση 

που μαθητής/τρια σημειώσει οτιδήποτε πάνω στο απουσιολόγιο, ο απουσιολόγος οφείλει να ενημερώσει 

αμέσως τη Γραμματεία του σχολείου (είναι παραποίηση δημόσιου εγγράφου). 

2.4   Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Ποιότητα σχολικού χώρου  

 Ένας από τους στόχους του σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης 

στους μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και 

συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής πε-

ριουσίας κ.τ.λ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνα-

τόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου 

αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθή-

τρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Κάθε φθορά που συμβαίνει με ευθύνη 

μαθητή αντιμετωπίζεται και αποκαθίσταται χωρίς καθυστέρηση από τον ίδιο τον μαθητή/τρια (ή 

τον/την κηδεμόνα του) ή τη μαθητική κοινότητα του τμήματος (εφόσον δεν έχει γίνει γνωστό ποιος 

μαθητής/τρια προκάλεσε τη φθορά). 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών στον χώρο 

του σχολείου (από την στιγμή που οι μαθητές/τριες εισέρχονται στον χώρο του σχολείου μέχρι τη 

στιγμή που εξέρχονται από τον αύλειο χώρο του σχολείου, όταν δηλ. σχολάνε) και πολύ περισσότερο 

στις αίθουσες διδασκαλίας, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, η χρήση τους εί-



ναι δυνατό να επιφέρει σοβαρές βλάβες στην υγεία τους, αποσπά την προσοχή τους από τα μαθήμα-

τα και δεν συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη. Εξάλλου, η ανάγκη 

επικοινωνίας καλύπτεται επαρκώς από τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Αν μαθη-

τής/τρια παραβεί τον παραπάνω κανόνα, τότε το τηλέφωνο αφαιρείται από αυτόν/ή, απενεργοποιεί-

ται, φυλάσσεται από τη Διευθύντρια σε ασφαλές μέρος και παραδίδεται αποκλειστικά και μόνο στον 

κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. Η κατ’ εξακολούθηση χρήση θα οδηγήσει σε λήψη περαιτέρω παι-

δαγωγικών μέτρων. 

 Η χρήση του ανελκυστήρα επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς και μόνο σε μαθητές/τριες που έχουν 

πρόβλημα στη μετακίνησή τους, αφού προσκομίσουν στη Γραμματεία του σχολείου σχετική Ιατρική 

Γνωμάτευση ή Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα τους, στην οποία θα αναγράφεται το πρόβλημα και το ε-

κτιμώμενο χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται η χρήση του ανελκυστήρα. 

 Όταν ο καιρός είναι καλός, οι μαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, έτσι ώστε να 

αερίζονται όλοι οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ανεπίτρεπτες συμπεριφορές για τις οποίες λαμβάνονται 

παιδαγωγικά μέτρα:  

1) Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής 

2) Η αναιδής ή προσβλητική συμπεριφορά προφορική ή γραπτή προς καθηγητή/τρια, 

συμμαθητή/τρια και οποιοδήποτε άλλο μέλος της σχολικής κοινότητας 

3) Η έξοδος χωρίς άδεια από τον σχολικό χώρο, είτε σε ώρες κανονικής λειτουργίας 

του σχολείου, είτε όταν πραγματοποιούνται οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις 

4) Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας 

5) Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο/η μαθητή/τρια ή σε εκπαιδευτικό ή στο σχολείο 

6) Το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

7) Η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και η φωτογράφη-

ση/βιντεοσκόπηση σε όλους τους χώρους του σχολείου (εκτός συγκεκριμένων δράσεων) 

8) Η απουσία από το μάθημα χωρίς την ενημέρωση της Γραμματείας ή του/της διδάσκοντος/ουσας 

9) Η απομάκρυνση (χωρίς άδεια από τη Γραμματεία) από τον χώρο που έχει οριστεί να παραμείνει 

/απασχοληθεί ο/η μαθητής/τρια που έχει απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας  λόγω 

παρακώλυσης της διεξαγωγής του μαθήματος 

10) Η ρύπανση όλων των χώρων του σχολείου (ιδιαίτερα των τουαλετών) 

11) Το φτύσιμο (προς άλλους, στην αυλή ή στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου), συμπεριφορά που, 

εκτός από απρεπής, θα μπορούσε να βλάψει την υγεία όλων. 

12) Τα παιχνίδια με τράπουλα, σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

2.5  Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού  

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδι-

κασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξανα-

γκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολι-

κού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 

προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογέ-

νεια κ.ά. 

2.6   Παιδαγωγικός έλεγχος 

 Αποκλίσεις των μαθητών/τριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους 

όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτι-

κό, στη σχολική περιουσία, στον/στην συμμαθητή/τρια και γενικά από όλα αυτά που το σχολείο θέτει 

ως κανόνες της λειτουργίας του, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με 

γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή.  Η επιείκεια 

χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ασυδοσίας. Σε κάθε περίπτωση 

και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπι-

κότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Η κλιμάκωση των παιδαγωγικών μέτρων έχει ως εξής: 

α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή 



από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Είναι αυτονόητο ότι κάθε επι-

βολή παιδαγωγικού μέτρου θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής 

σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση και συμπεριφορά του και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή 

την κατάκριση της πράξης και όχι του παιδιού (άρθρο 31, παρ.1, Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018, ΦΕΚ 120 

τ. Β’/2018). 

 Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, λαμβάνοντας απουσία. 

Ο διδάσκων εκπαιδευτικός ενημερώνει τους γονείς του/της μαθητή/τριας για τον λόγο της ωριαίας 

απομάκρυνσης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 3 

απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή 5 συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξε-

τάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

3. Θέματα που αφορούν τους/τις εκπαιδευτικούς 

3.1.   Καταχώρηση των απουσιών – Υποχρεώσεις υπευθύνων τμημάτων 

 Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την α-

πουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται για τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρό-

σφορο μέσο (τηλέφωνο, email, sms ή επιστολή).  

 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει 

τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γο-

νείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με email, sms ή επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απου-

σιών και ενημερώνει τη Διεύθυνση του σχολείου (άρθρο 29, παρ.3, Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018, ΦΕΚ 

120 τ. Β’/2018). 

  3.2   Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

 0 ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ουσιαστικός και η επίδρασή του καθορι-

στική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή 

του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο στην άρτια επιστημονική του κα-

τάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του, αλλά επεκτείνεται και σε θέματα συμπερι-

φοράς και αρμονικής συνεργασίας με τους/τις μαθητές/τριες, τους γονείς των μαθητών/τριών και τους 

συναδέλφους του. 

Ο/Η εκπαιδευτικός: 

1. ακούει, κατανοεί και αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παιδιών με σοβαρότη-

τα και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής. 

2. εξασφαλίζει την ησυχία στην τάξη, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή 

του μαθήματος, με ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα. 

3. δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών/τριών επιστημονικά τεκμηριω-

μένες και πλήρεις. 

4. γνωρίζει στους/στις μαθητές/τριες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

5. είναι «ανοικτός/ή» σε διάλογο για επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

6. συμπεριφέρεται στους/στις μαθητές/τριες χωρίς διακρίσεις. 

7. δέχεται κάθε αίτηση ή αντίθετη άποψη, ενθαρρύνει τον διάλογο και εκθέτει την άποψή του/της με 

ευγενικό τρόπο και επιστημονική τεκμηρίωση. 

8. είναι ειλικρινής και δίκαιος/η. 

9. είναι ο/η ίδιος/α πρότυπο σωστής συμπεριφοράς. 

10. δεν χρησιμοποιεί απρεπείς χαρακτηρισμούς.  

4. Θέματα που αφορούν τους γονείς 

  4.1   Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται οι κηδεμόνες τους. Ο κη-

δεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λό-

γους της απουσίας άμεσα με email ή τηλεφωνική επικοινωνία. Καλό είναι, σε περίπτωση ασθένειας, να προ-

σκομίζουν οι γονείς την Ιατρική Βεβαίωση γιατί σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. εποχική γρίπη) ενδέχεται να μην 

προσμετρηθούν οι απουσίες αυτές (με εγκύκλιο που μπορεί να εκδώσει έκτακτα το Υπουργείο Παιδείας). 


