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ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΤΟΧΟΙ 

Ο  Κανονισμός  του  1ου   Γ.Ε.Λ.  ΣΥΚΕΩΝ  έχει  στόχο  την  εύρυθμη  και

αποτελεσματική  λειτουργία  του  σχολείου.  Αποβλέπει   στη  διαμόρφωση  ενός

κλίματος  το  οποίο  θα  εξασφαλίζει  τη  συνεργασία  των  μελών  της  σχολικής

κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, ανοχή και την

αναγνώριση της διαφορετικότητας. 

Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού ο όρος "λειτουργία σχολικής μονάδας"

αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο

του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής

κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική

διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία προέρχονται από τα μέλη της ομάδας,

με  ελεύθερη  εκλογή,  με  συναίνεση,  συμμετοχή  και  περιθώρια  διαφορών  και

πλουραλισμού απόψεων. 

Είναι  φανερό ότι  η  αυταρχική  οργάνωση της  ομάδας  εξουδετερώνει  το

άτομο  και  το  εντάσσει  σε  μία  απρόσωπη  μάζα.  Ειδικά  στην  εκπαίδευση  η

ισοπέδωση πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή

και  ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται  να την εκφράζει  και  να την

αναπτύσσει  ελεύθερα  μέσα  στην  ομάδα.  Επίσης,  ο  μαθητής  δικαιούται  να

απαιτήσει ατομική αναγνώριση και προσωπική ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και

τις  δικές  του  δυνατότητες.  Παράλληλα  το  σχολείο  οφείλει  να  προσέξει  την

κοινωνική  διάσταση  του  μαθητή  ως μέλους  της  ομάδας.  Έτσι  καταξιώνεται  η

προσωπικότητα  του  μαθητή,  αποκτά  κοινωνική  υπόσταση  και  καλλιεργεί

συλλογική συνείδηση.  Το  άτομο  καταξιώνεται  ως μέλος  της  ομάδας.  Εκεί  ζει,

αποκτά γνώσεις και  πείρα,  καλλιεργεί  συναισθήματα,  αξιοποιεί  και  χαίρεται  τα

επιτεύγματα  των  άλλων,  καταθέτει  τα  δικά  του,  ζει  από  την  ομάδα,  την

υπερασπίζεται  και,  αν  χρειαστεί,  είναι  πρόθυμος  να  υποβληθεί  σε  θυσίες γι'

αυτήν. Το σχολείο λοιπόν, έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την

κοινωνία. Το άτομο έχει  το δικαίωμα να απαιτεί  σεβασμό και να του δίνεται  η

δυνατότητα  να  αναπτύσσει  δημιουργικές  πρωτοβουλίες  και  να  εκφράζεται

ελεύθερα με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα όμως η κοινωνία καλείται

να  επιδιώξει  τη  συνεισφορά  του  ατόμου  στην  ομαλή  λειτουργία  της.  Αυτό

αποτελεί σημαντικό έργο  του σχολείου, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία

με την κοινωνική ευθύνη. 

Στα πλαίσια αυτά ο παρών  σχολικός κανονισμός δεν θεωρεί τη σχολική

πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και



3

την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι

προσαρμοσμένος  στην  ιδιαίτερη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  την

παιδαγωγική αποστολή του σχολείου, να σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα να

έχει  δυναμικό χαρακτήρα,  να είναι  προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ

των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας, με  τις  προτάσεις  των  μαθητών  και

μαθητριών,  των  εκπαιδευτικών  καθώς  και  των  γονέων/κηδεμόνων, να

προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα, με έμφαση στην πρόληψη και

όχι στη θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, να

προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει λογικές,

γενικά αποδεκτές, κατανοητές  και εφαρμόσιμες διατάξεις.

Για  τη  σύνταξη  και  διαμόρφωση  του  τελικού  κειμένου  προηγήθηκε

διάλογος με τις  Μαθητικές Κοινότητες και  τους εκπροσώπους που οι  μαθητές

όρισαν από κάθε τάξη, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και

τον Σύλλογο Διδασκόντων. Η πρόταση του πλαισίου λειτουργίας του σχολείου

που  περιέχεται  στο  κείμενο  που  ακολουθεί,  υιοθετήθηκε  από  το  σύνολο  της

σχολικής κοινότητας.  Η εφαρμογή του θα κριθεί  από την  έμπρακτη  βούληση,

όλων των παραπάνω αναφερόμενων συντελεστών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στις  σχέσεις  μεταξύ  των  μαθητών  θα  πρέπει  να  καλλιεργείται  η

υπευθυνότητα  και  η  συνέπεια,  η  αλληλεγγύη  και  ο  αμοιβαίος  σεβασμός

Καθοριστική σημασία στη σχολική ζωή έχουν ο δημοκρατικός διάλογος, όπως

εκφράζεται μέσα και από τις μαθητικές κοινότητες. 

Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  οφείλουν  να  σέβονται  το  δικαίωμα  των

συμμαθητών  τους  για  μάθηση,  καθώς   και  την  άσκηση  του  καθήκοντος  των

καθηγητών  τους  ως  λειτουργών  στη  διαδικασία  της  μάθησης.  Φέρονται  με

ευγένεια και σεβασμό προς τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές τους αλλά και

προς όλα τα πρόσωπα που συνυπάρχουν στο σχολείο και βοηθούν στο έργο του

σχολείου. Οι μαθητές θα πρέπει να λειτουργούν με άξονα τον αμοιβαίο σεβασμό,

τη  δημοκρατική  συνείδηση,  την  αλληλεγγύη  την  υπευθυνότητα.  Σε  αυτό  το

πλαίσιο  δεν  είναι  αποδεκτές  συμπεριφορές  που  περιορίζουν  την  ελεύθερη

ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή, κακόβουλες και προσβλητικές

κριτικές, ειρωνικά σχόλια.   
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2. ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση. Η

προσέλευσή τους στον προκαθορισμένο χώρο της αυλής του σχολείου, πρέπει

να είναι έγκαιρη, αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού. Είναι επιβεβλημένη η

τήρηση της ησυχίας κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης, όπου γίνονται

από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων οι απαραίτητες

ανακοινώσεις  για  τη  λειτουργία  και  το  πρόγραμμα  του  σχολείου,  ώστε  να

εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. 

Σε  περίπτωση  καθυστερημένης  προσέλευσης  στο  σχολείο,  οι  μαθητές

υποχρεούνται  να  παρουσιαστούν  στον  Διευθυντή  του  σχολείου  ή  στον

υποδιευθυντή που τον αναπληρώνει και να λάβουν σχετική άδεια προκειμένου να

εισέλθουν στην τάξη.  Μαθητής που καθυστέρησε και δεν έχει λάβει τη σχετική

άδεια δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο μάθημα. 

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

3.1.  Η  έγκαιρη  προσέλευση  των  μαθητών  στις  τάξεις,  τόσο  κατά  την

πρώτη ώρα όσο και μετά τη λήξη κάθε  διαλείμματος, είναι επιβεβλημένη  για την

ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση έχει ως συνέπεια

την επίπληξη του μαθητή. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά αυτή κρίνεται ως

επαναλαμβανόμενη έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής.

3.2. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας και να

περιμένουν τον καθηγητή τους, ακόμη και όταν αυτός καθυστερεί να προσέλθει

στην τάξη. Οφείλουν να σεβασθούν το γεγονός ότι για τις  άλλες τάξεις έχει ήδη

ξεκινήσει τη διδακτική ώρα. 

3.3.     Οι μαθητές παρακολουθούν µε προσοχή την ώρα του μαθήματος,

δεν ενοχλούν τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριες τους, ανταλλάσσουν σκέψεις

και ιδέες. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης και ακολουθούν τις οδηγίες

του καθηγητή τους σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και των καθηγητών

τους  σε  μια  δημιουργική  διδακτική  διαδικασία.  Φροντίζουν  να  δείχνουν  την

απαραίτητη επιμέλεια, έχοντας  μαζί τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό για το κάθε

μάθημα.

3.4.   Σέβονται  το  περιβάλλον  της  τάξης  και  για  το  λόγο  αυτό  δεν

επιτρέπεται  να γράφουν σε τοίχους, καρέκλες και  θρανία.  Δεν καταναλώνουν

τρόφιμα, αναψυκτικά και ροφήματα κατά την ώρα του μαθήματος.  
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3.5. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα κατά την

ώρα του μαθήματος, παρά μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης μετά από

άδεια από τον καθηγητή τους. Μαθητές που για επιβεβλημένο λόγο μετακινούνται

κατά την ώρα μαθήματος, οφείλουν να σέβονται το μάθημα των άλλων τάξεων

και να μην δημιουργούν προβλήματα.

3.6.  Η  αξιοπρεπής  και  έντιμη  συμπεριφορά  όλων  είναι  απαραίτητη

προϋπόθεση για την κατάκτηση των παιδαγωγικών και μαθησιακών στόχων. Δεν

επιτρέπεται η χρήση αθέμιτων μέσων στις γραπτές εξετάσεις, η αντιγραφή καθώς

και κάθε άλλη προσπάθεια καταδολίευσης των γραπτών εξετάσεων. 

4. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

4.1. Το σχολείο αποτελεί έναν χώρο όπου οι μαθητές περνούν αρκετές

ώρες  της  ημέρας.  Για  το  λόγο  αυτό  οι  μαθητές  συμβάλλουν  ώστε  οι

εγκαταστάσεις  του  ο  εξοπλισμός  και  γενικότερα  η  κτιριακή  υποδομή,   να

αποτελούν  ένα  χώρο  αισθητικής  και  συναισθηματικής  καλλιέργειας.  Οι

καταστροφές, οι φθορές και η ρύπανση των χώρων, έχουν δυσάρεστες συνέπειες

ιδίως σε σχέση με την εξυπηρέτηση των ίδιων των μαθητών. Καθήκον έτσι των

μαθητών είναι η προστασία και καλαισθησία του σχολικού χώρου, ο σεβασμός

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σχολείου ως δημόσιας περιουσίας   και

του  περιβάλλοντος  της  αυλής  αποφεύγοντας  την  ρύπανση  των  χώρων  με

σκουπίδια με τη χρήση των κάδων απορριμμάτων και την αξιοποίηση των κάδων

ανακύκλωσης για υλικά που ανακυκλώνονται.    

4.2. Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να αποχωρούν από

την αίθουσα.  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα πρέπει  να ανοίγουν τα

παράθυρα για να  αερίζονται οι αίθουσες. Η αίθουσα θα κλειδώνεται με ευθύνη

του καθηγητή. 

4.3 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους διαδρόμους παρά

μόνον μετά από έγκριση των υπεύθυνων καθηγητών. Κατά τη μετάβασή τους

στην αυλή του σχολείου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν

το  συνωστισμό  και  τις  ακραίες,  επικίνδυνες  συμπεριφορές  (αναρριχήσεις,

σπρωξίματα, ακροβατικά κλπ.).

  4.4. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να διατηρούν τις τουαλέτες

καθαρές. Τηρούν τους κανόνες υγιεινής (χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο

χεριών, κλείσιμο της βρύσης κλπ.).
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4.5.  Το  κυλικείο  του  σχολείου  λειτουργεί  σε  όλα  τα  διαλείμματα.  Οι

μαθητές μπορούν να προμηθευτούν από το κυλικείο του σχολείου τα πωλούμενα

σε αυτό προϊόντα διατροφής.  Δεν επιτρέπεται  κατά τις  ώρες  λειτουργίας του

σχολείου οι μαθητές να απομακρυνθούν από αυτό με σκοπό να προμηθευτούν

τρόφιμα,  ροφήματα  ή  άλλα  προϊόντα,  ούτε  να  παραγγείλουν  τρόφιμα  και

ροφήματα από καταστήματα που λειτουργούν εκτός του σχολείου. Οι μαθητές

μπορούν να προμηθεύονται  από το σπίτι  τους φαγητό,   το οποίο φυλάσσουν

προσεκτικά σε δική τους συσκευασία στο σακίδιο τους.  

4.6.  Οι  μαθητές  θα  πρέπει  να  αποφεύγουν  να  φέρνουν  στο  σχολείο

πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία μπορούν

να  αποτελέσουν  κίνητρο  κλοπής  ή  φθοράς.   Για  τυχόν  απώλεια  τέτοιων

αντικειμένων, στο σχολικό χώρο, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη αναζήτησης

ή αντικατάστασής τους. Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις μαθητές που έχουν

στην κατοχή τους προσωπικά αντικείμενα (μουσικό όργανο μαθητή για εκδήλωση

του  σχολείου,  χρήματα  που  συγκέντρωσε  ο  ταμίας  μιας  τάξης  για  κάποια

δραστηριότητα  κλπ.)  μπορεί  να  ζητήσει  τη  συνδρομή  της  διεύθυνσης  του

σχολείου για τη φύλαξή του, μέχρι το τέλος των μαθημάτων της ημέρας και την

αποχώρησή του από το σχολείων.

5. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ

5.1.  Οι  δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  του  σχολείου   αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ζωής και της καλλιέργειας των μαθητών. Η

δυνατότητα να κατανέμονται ρόλοι και ευθύνες στους μαθητές στο πλαίσο της

σχολικής  ζωής  είναι  κανόνας  της  δημοκρατίας.  Οι  μαθητές  αναλαμβάνοντας

πρωτοβουλίες  και  συμμετέχοντας  σε  εκπαιδευτικές  δράσεις,  πολιτιστικές

αθλητικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, καινοτόμα σχολικά προγράμματα, στις

μαθητικές κοινότητες, στους ομίλους και ομάδες του σχολείου, έχουν την ευκαιρία

να  αναδείξουν  και  άλλες  πτυχές  της  προσωπικότητάς  τους,  δεξιότητες  τους,

κλίσεις και ενδιαφέροντα. 

5.2. Στην υλοποίηση των δράσεων του σχολείου είναι ευπρόσδεκτοι όλοι

οι μαθητές. Στόχος του σχολείου ως κοινότητας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής

και  της  ανάληψης  πρωτοβουλιών  με  αξιοποίηση  όλων  των  μαθητών  που

εκδηλώνουν την επιθυμία αυτή, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.  Για το λόγο

αυτό  συνεργάζονται   με  τους  καθηγητές  οι  οποίοι  ορίζονται   υπεύθυνοι  της

οργάνωσης των δράσεων αυτών.
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5.3.  Η  συμμετοχή  των  μαθητών  σε  σχολικές  εκδρομές,  εκπαιδευτικές

επισκέψεις ή κάθε μορφής μετακινήσεις, συνεπάγεται και την πιστή τήρηση από

την πλευρά τους των κανόνων ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς προς όλους.

Οι  μαθητές  οφείλουν να σέβονται  τους  χώρους που επισκέπτονται,  χωρίς  να

ξεχνούν ότι  δεν εκπροσωπούν μόνον τον εαυτό τους αλλά και  το σύνολο της

κοινότητας  του σχολείου. Οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθούν το πρόγραμμα

και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών, επιδεικνύοντας  πνεύμα συνεργασίας.

Ο  εσωτερικός  κανονισμός  του  σχολείου  ισχύει  και  κατά  τη  διάρκεια  των

εκδρομών.

6. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου απαγορεύεται με ρητή διάταξή

νόμου σε όλους ανεξαιρέτως. Η σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί γονείς

και  προσωπικό)  φροντίζει  ώστε  να  υιοθετηθεί  στη  σχολική  κοινότητα  μια

γενικότερη αντικαπνιστική στάση ζωής.

7.  ΚΙΝΗΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ    

7.1.  Απαγορεύεται  η  χρήση  και  κατοχή  κινητών  τηλεφώνων  και

ηλεκτρονικών συσκευών στους χώρους του σχολείου από τους μαθητές, κατά τη

ρητή διατύπωση της απαγόρευσης αυτής με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου

Παιδείας.

  7.2.  Τα  κινητά  τηλέφωνα,  διασπούν  την  απαιτούμενη  προσοχή  των

μαθητών, αποσυντονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση τους οδηγεί

συχνά  σε  μη  ανεκτές  για  τη  σχολική  κοινότητα  συμπεριφορές.  Οι  ανάγκες,

εξάλλου,   των  μαθητών  για  επικοινωνία  όταν  και  όποτε  αυτό  απαιτείται

καλύπτεται  με  τα  τηλεπικοινωνιακά  μέσα  του  σχολείου.  Αν  παρά  τη  σχετική

απαγόρευση εντοπισθεί να λειτουργεί κινητό τηλέφωνο στο χώρο του σχολείου,

το κινητό αφαιρείται από το μαθητή αφού εξασφαλισθεί ότι είναι εκτός λειτουργίας

και  προστατεύονται  τα αποθηκευμένα στη συσκευή προσωπικά δεδομένα του

μαθητή, παραδίδεται αποκλειστικά και μόνον στον Γονέα-κηδεμόνα του μαθητή. 

7.3. Για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται, επίσης, η κατοχή και χρήση

συσκευών  αναπαραγωγής  ή  λήψης  ήχου  και  εικόνας,  πέραν  των  κινητών

τηλεφώνων.   Απαγορεύεται  ιδίως,  αυστηρά  η  βιντεοσκόπηση  ή  η  λήψη

φωτογραφιών  και  η  ηχογράφηση  εντός  ή  εκτός  της  αίθουσας,  χωρίς

προηγούμενη άδεια. 
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8. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

8.1.  Οι  φραστικές  προσβολές,  οι  ύβρεις,  οι  απειλές,  ο  χλευασμός,  η

υποτίμηση και πολύ περισσότερο η σωματική βία κατά των συμμαθητών, είναι

απαράδεκτες  πράξεις,  που  καταδικάζονται  είτε  εντός  είτε  εκτός  του  σχολείου.

Εξίσου καταδικαστέες είναι αντίστοιχες πράξεις που προκαλούν φόβο και ψυχική

βάσανο  όπως  η  διάδοση  φημών,  ο  αποκλεισμός  μαθητή  από  ομαδικές

εκπαιδευτικές  ή  ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  ή  η  παρακίνηση τρίτων  για  την

απομόνωσή του, η ψηφιακή παρενόχλησή του με ανώνυμες και προσβλητικές

αναρτήσεις  σε  μέσα κοινωνικής  δικτύωσης,  υβριστικά  σχόλια  και  κακόβουλου

περιεχομένου  μηνύματα,  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  ότι  συντελούνται  εκτός

σχολείου.

8.2. Ο μαθητής ή η μαθήτρια που υφίσταται συμπεριφορές εκφοβισμού και

αποκλεισμού θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους υπεύθυνους καθηγητές του

και τη Διεύθυνση του σχολείου ή τους γονείς του ώστε η σχολική κοινότητα να

λάβει  τα μέτρα που απαιτούνται  για την αντιμετώπιση του φαινομένου και  την

προστασία  του.  Καθήκον  κάθε  μαθητή  είναι  όταν  αντιλαμβάνεται  ότι  κάποιος

άλλος  μαθητής  υφίσταται  τέτοιες  συμπεριφορές,   να  καταγγείλουν  άφοβα  τα

φαινόμενα αυτά στη Διεύθυνση του σχολείου ή στους καθηγητές τους. καθήκον

αντίστοιχα των καθηγητών είναι να ενημερώνουν αντίστοιχα την Διεύθυνση και

τους  συναδέλφους  τους,  ώστε  το  σχολείο  συνολικά  να  αντιμετωπίσει  το

πρόβλημα λαμβάνοντας άμεσα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό μέτρα.

 8.3.  Οι  ανωτέρω  συμπεριφορές,  αποτελούν  σοβαρό  πειθαρχικό

παράπτωμα που αντιμετωπίζεται  άμεσα και  ανάλογα με τη  βαρύτητα τους με

πειθαρχικές  κυρώσεις,  ενώ  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  συνιστούν  και  σοβαρή

παραβατική συμπεριφορά που τιμωρείται από τον νόμο.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με την συμπεριφορά τους συνεισφέρουν

στην διαμόρφωση ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος. Οι μεταξύ τους σχέσεις

διέπονται από τον αμοιβαίο σεβασμό και η ειλικρινής συναδελφική επικοινωνία,

με στόχο την ομαλή και δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. Τα καθήκοντα και

οι  αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι  σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της

σχολικής  κοινότητας  και  της  υπηρεσίας,  περιγράφονται  στην  εκπαιδευτική

νομοθεσία.
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2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η επίδραση του, ιδίως, στους μαθητές

είναι καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, η καθημερινή του

παρουσία  και  συμπεριφορά  στο  σχολείο  αποτελεί  παράδειγμα  προς  τους

μαθητές  του,   σε  βαθμό  που  τα  καθήκοντα  του  δεν  περιορίζονται  στην

επιστημονική  του  επάρκεια  και  την  αποτελεσματικότητα  της  διδασκαλίας.  Οι

εκπαιδευτικοί  αποτελούν  πρότυπα  για  τους  μαθητές  τους  και  η  συμπεριφορά

τους θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα για τους μαθητές εφαρμόζοντας πρώτα

αυτοί τις ηθικές αρχές και τους κανόνες για την λειτουργία του σχολείου και των

σχέσεων  που αναπτύσσονται σε αυτό.

3. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές

του  ανάγκες,  τα  δικά  του  προβλήματα  και  τη  δική  του  ψυχοσύνθεση.  Αυτά

καθιστούν το έργο του εκπαιδευτικού πολυσύνθετο και εξαιρετικά δύσκολο. Οι

εκπαιδευτικοί διερευνούν κάθε πιθανό πρόβλημα προσαρμογής και αφομοίωσης

των κοινωνικών κανόνων από τους μαθητές, επιλέγοντας τους κατάλληλους κάθε

φορά παιδαγωγικούς και  διδακτικούς χειρισμούς σε σχέση με τις ανάγκες των

μαθητών τους. Απευθυνόμενοι στους μαθητές δεν χρησιμοποιούν απαξιωτικούς

και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, αλλά αντιθέτως επιχειρούν να διαχειρισθούν

κάθε ζήτημα με παραινέσεις και συμβουλές. 

4. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον τρόπο και το ρυθμό

μάθησης του κάθε μαθητή,  αξιοποιώντας  τη  φαντασία και  τη  δημιουργικότητα

του.  Ενθαρρύνουν και  οργανώνουν την  ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους

στο μάθημα αλλά και στις σχολικές δραστηριότητες. Αντιμετωπίζει με ευαισθησία

και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές

του και επηρεάζουν την συναισθηματική και ψυχολογική του κατάσταση καθώς

και τις επιδόσεις του στο σχολείο.

5. Οι εκπαιδευτικοί έχουν καθημερινή επικοινωνία με τους μαθητές τους

τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στα διαλείμματα και τις εκδηλώσεις

εντός και εκτός του σχολείου. Η επικοινωνία αυτή προϋποθέτει την οικοδόμηση

μιας έντιμης παιδαγωγικής σχέσης, η οποία στηρίζεται στην ειλικρινή συνεργασία,

και  ενδιαφέρον  για  το  μαθητή,  στο  σεβασμό  της  προσωπικότητας  του  κάθε

μαθητή  και  κυρίως στα ιδιαίτερα κοινωνικά,  πολιτιστικά,  θρησκευτικά φυλετικά

χαρακτηριστικά  της  και  στη  σταθερή  στάση  στην  εφαρμογή  των  κανόνων σε

πνεύμα δικαιοσύνης.

Η δίκαιη,  ιδίως,  συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ως προς την άσκηση

των παιδαγωγικών τους καθηκόντων και την επικοινωνία τους με τους μαθητές,
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επιβεβαιώνεται  στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους

μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν

τις επιδόσεις τους, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται  τις εντάσεις και  το

κλίμα της τάξης.

6. Η  ενημέρωση  των  γονέων  και  κηδεμόνων  των  μαθητών  γίνεται

συστηματικά  και  προγραμματισμένα.  Το  σχολείο  γνωστοποιεί  στους  γονείς  το

εβδομαδιαίο πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι  εκπαιδευτικοί  δέχονται  τους

γονείς.  Η  συνεργασία  με  τους  γονείς  στηρίζεται  στο  διάλογο,  την

αλληλοκατανόηση,  τον  αλληλοσεβασμό,  χωρίς  προκαταλήψεις.   Γονείς  και

εκπαιδευτικοί  είναι  συνεργάτες  με  κοινούς στόχους ως προς την πρόοδο των

μαθητών.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οι  αρμοδιότητες,  οι  ευθύνες  και  τα  καθήκοντα  του  Διευθυντή

περιγράφονται και προβλέπονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία.

Ο Διευθυντής ασκεί το διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία

με  τους  Υποδιευθυντές  και  το  Σύλλογο Διδασκόντων.  Έχει  την  ευθύνη για  το

συντονισμό  και  την  οργάνωση  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  σχολείου.

Προγραμματίζει  και  οργανώνει  τη  λειτουργία  του  σχολείου  με  δικαιοσύνη,

δημοκρατικότητα  και  αντικειμενικότητα.  Στον  παρόντα  κανονισμό,  ενδεικτικά,

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

1. Η επικοινωνία του Διευθυντή με τους μαθητές και η αντιμετώπιση από

αυτόν  ή  τους  υποδιευθυντές  ζητημάτων  που  προκύπτουν  σε  σχέση  με  τους

μαθητές, γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και ενδιαφέρον. Η παιδαγωγική του ευθύνη

είναι  να  εκφράσει  στην  πράξη  τους  δημοκρατικούς  κανόνες  οργάνωσης  και

λειτουργίας  της  κοινωνίας  του  σχολείου.  Αντιμετωπίζει  τις  αποκλίνουσες

συμπεριφορές κάνοντας τις αναγκαίες υποδείξεις και λαμβάνοντας τα αναγκαία

παιδαγωγικά μέτρα. Ενεργεί με θετικά κίνητρα, παραινέσεις και συμβουλές ώστε

να αποφεύγονται από τους μαθητές αποκλίνουσες συμπεριφορές.

2.  Δεδομένου  ότι  άξονας  της  άσκησης  των  καθηκόντων  του  είναι  ο

σεβασμός  της  προσωπικότητας  των  μαθητών  δεν  χρησιμοποιεί  αυταρχικές

μεθόδους καθώς και  απαξιωτικούς και προσβλητικούς σε βάρος των μαθητών

χαρακτηρισμούς. 
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3.  Αντιμετωπίζει  τις  συμπεριφορές  των  μαθητών,  κατά  περίπτωση,

πάντοτε  σε κλίμα, όμως,  ισότητας και δικαιοσύνης χωρίς διακρίσεις,  ώστε να

μην  τίθεται  υπό  αμφισβήτηση  ο  ρόλος  του  στο  σχολείο.  Η  πρόσβαση  των

μαθητών στο γραφείο του Διευθυντή θα πρέπει να διευκολύνεται. Η συζήτηση με

τους  μαθητές  και  η  επικοινωνία  του  μαζί  τους  γίνεται  ελεύθερα  με  τον

απαιτούμενο ωστόσο σεβασμό και αναγνώριση από τους μαθητές του ρόλου του

και της θέσης ευθύνης του στο σχολείο. 

4.  Όπως  και  οι  εκπαιδευτικοί  ο  Διευθυντής  σε  συνεργασία  με  τους

υποδιευθυντές  έχει  τακτική επαφή με  τους γονείς  επιδιώκοντας  την  ανάπτυξη

πνεύματος συνεργασίας. Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το Σύλλογο γονέων

και κηδεμόνων και προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τη λειτουργία

και τις δραστηριότητες του σχολείου.

5.  Στις  σχέσεις  του με τους εκπαιδευτικούς φροντίζει  να υπάρχει  κλίμα

αμοιβαίας  κατανόησης  και  εκτίμησης  του  έργου  που  ο  καθένας  από  τους

εκπαιδευτικούς επιτελεί  στο σχολείο.  Συντονίζει  διαδικαστικά τη λειτουργία του

Συλλόγου  διδασκόντων,  λαμβάνει  μέριμνα  για  τη  διατήρηση  κλίματος

συνεργασίας στο Σύλλογο διδασκόντων, εξομαλύνει τυχόν διαφορές μεταξύ των

συναδέλφων και δεν λειτουργεί μεροληπτικά. Με την εμπειρία του και τις γνώσεις

του σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης εξασφαλίζει το καλό και συνεργατικό

κλίμα στις συνεδριάσεις του συλλόγου.   Διευκολύνει με κάθε τρόπο και μέσο την

άσκηση του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και

την  ουσιαστική  συμμετοχή  τους,  μέσα  από  το  Σύλλογο  Διδασκόντων  και  τις

αποφάσεις  που  ο  Σύλλογος  λαμβάνει,  στη  σχεδίαση  και  οργάνωση  της

λειτουργίας του σχολείου.  

Δ. ΓΟΝΕΙΣ

1. Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της

άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Η σύμπραξη του στη ζωή της

σχολικής κοινότητας είναι καταλυτικής σημασίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει

να επιδιώκεται η συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων και τη Διεύθυνση του

σχολείου  για  την  ομαλή  λειτουργία  του  σχολείου  στα  πλαίσια  πάντοτε  των

διακριτών ρόλων του. 

2. Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να περιβάλλουν τους καθηγητές και

τη Διεύθυνση του σχολείου με εμπιστοσύνη. Οι πιθανές διαφορετικές απόψεις σε
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ζητήματα που σχετίζονται  με  τη  λειτουργία του σχολείου και  την παιδαγωγική

αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα, δεν αποτελούν

αντικείμενο διένεξης ή αντιπαράθεσης αλλά πεδίο καλόπιστου διαλόγου μεταξύ

του γονέα και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, του συλλόγου διδασκόντων ή και τη

Διεύθυνσης του σχολείου για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. 

3.  Κάθε  φορά  που  προκύπτει  ζήτημα  σχετικά  με  τις  επιδόσεις,  την

παρουσία  ή  γενικότερα  τη  συμπεριφορά  κάποιου  μαθητή,  με  φροντίδα  του

υπεύθυνου  εκπαιδευτικού  ή  και  της  Διεύθυνσης  του  σχολείου  ενημερώνεται

υπεύθυνα ο γονέας του μαθητή. 

4.  Οι γονείς θα πρέπει  να επικοινωνούν συχνά με το σχολείο και  τους

εκπαιδευτικούς της τάξης, να παρακολουθούν τη φοίτηση του παιδιού τους και

φροντίζουν  να  ενημερώνουν  υπεύθυνα  το  σχολείο  για  όλα  τα  ζητήματα  που

σχετίζονται  με το μαθητή και  επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καθώς και  για

ιδιαίτερα  θέματα  που  αφορούν  άμεσα  ή  έμμεσα  τη  σχολική  κοινότητα  την

εκπαιδευτική  διαδικασία  και  τον  ίδιο  το  μαθητή  (π.χ.  μαθησιακά προβλήματα,

σοβαρά ζητήματα υγείας).  Από την πλευρά τους, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ο

Σύλλογος διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου, λαμβάνουν κάθε αναγκαίο

μέτρο, ενεργώντας με τρόπο διακριτικό και με στόχο την προστασία της σφαίρας

της ιδιωτικής ζωής του κάθε μαθητή και γνώμονα, πάντοτε, το συμφέρον του.

5. Για τη συμμετοχή των μαθητών σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες

(συμμετοχή  σε  εκδρομές  και  εκδηλώσεις,  επισκέψεις,  κλπ.)  απαιτείται

προηγούμενη έγκριση των γονέων-κηδεμόνων τους. Οι γονείς φροντίζουν για την

έγκαιρη ενημέρωση του σχολείου, υποβάλλοντας τη σχετική έγκριση ή τη δήλωση

ότι  δεν  επιθυμούν  τη  συμμετοχή  του  μαθητή  ,  ώστε  να  μην  δημιουργείται

πρόβλημα στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων αυτών.

Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.  Στη  σχολική  μονάδα  πρωταρχική  σημασία  έχουν  ο  διάλογος  και  η

πειθώς  για  την  εξασφάλιση  της  ομαλής  συνύπαρξης  και  συμβίωσης  όλων

ανεξαιρέτως  των  μελών  της.  Βασική  επιδίωξη  είναι  αυτοί  οι  τρόποι  να  είναι

αρκετοί  ώστε  να  αντιμετωπίζονται  τυχόν  παραβατικές  και  αποκλίνουσες

συμπεριφορές.  Ωστόσο  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που  τέτοιες  συμπεριφορές

επαναλαμβάνονται και εξακολουθούν να διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της

σχολικής  κοινότητας,  το  σχολείο  είναι  υποχρεωμένο  να  λαμβάνει  μέτρα,

εφαρμόζοντας πάντοτε σε δημοκρατικό κλίμα και μέσα από το  διάλογο σύστημα

κυρώσεων  προκειμένου  να  αποτρέψει  τις  επικίνδυνες  αποκλίσεις  και  την



13

καλλιέργεια  της  αίσθησης  της  ανοχής  μη  αποδεκτών  κοινωνικά  και  θεσμικά

συμπεριφορών. Σε κάθε περίπτωση  σκοπός της λήψης των πειθαρχικών μέτρων

είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας τήρησης των κανόνων από τους μαθητές

και η συμμόρφωσή τους προς αυτούς  και όχι η  «τιμωρία» των «παραβατών». 

2. Η αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών από την πλευρά των

μαθητών, ανάλογα με τη βαρύτητα τους, κλιμακώνεται με τα ακόλουθα μέτρα:

Α. παρατήρηση-σύσταση

Β. επίπληξη

Γ. ωριαία απομάκρυνση

Δ. ημερήσια, διήμερη, τριήμερη απομάκρυνση

Ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος   

3. Η μη τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού από τους μαθητές

συνεπάγεται  την  λήψη πειθαρχικών  μέτρων από  τους  εκπαιδευτικούς  και  την

Διεύθυνση  του  σχολείου.  Ως  ιδιαίτερα  σοβαρά  πειθαρχικά  παραπτώματα

θεωρούνται, ιδίως, οι συμπεριφορές  με χρήση σωματικής ή και λεκτικής βίας, η

κατοχή  επικίνδυνων  οργάνων  και  ουσιών,  η  κλοπή  ή  καταστροφή  ιδιωτικής

περιουσίας  μελών της  σχολικής  κοινότητας,  οι  εκ  προθέσεως  προκαλούμενες

βλάβες και φθορές στις εγκαταστάσεις  του σχολείου 

  

 Ο κανονισμός ως σύνολο κανόνων και αρχών διέπει  τη λειτουργία του 1ου

Γ.Ε.Λ.  Συκεών.  Η εφαρμογή  του  στηρίζεται  στην  αίσθηση ευθύνης  όλων των

μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  μέσα  από  την  καθημερινή  τους  στάση  και

πρακτική. 

Θα αναρτηθεί και θα παραμείνει στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου,

εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενό του από το κάθε μέλος του

σχολείου. 

Τα όργανα του σχολείου,  λαμβάνοντας  υπόψη τους και  τη  γνώμη των

εμπλεκομένων φορέων (μαθητικές κοινότητες, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

κλπ),  μέσα  από  δημοκρατικό  διάλογο,   μπορεί  να  επιφέρει  μεταβολές   στο

κείμενό  του  και  ειδικότερα  να  τροποποιήσει,  να  συμπληρώσει  ή  να

αντικαταστήσει αν τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
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