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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 
 Σκοπός 
Βασική αποστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 1ο ΕΠΑ.Λ  ΥΜΗΤΤΟΥ – Παπαστράτειο είναι 
η πνευματική καλλιέργεια και η απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Για την 
επίτευξη αυτών των στόχων και για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας οι μαθητές 
έχουν καθήκον να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς. 
Με τον κανονισμό λειτουργίας που συντάξαμε , πιστεύουμε  ότι οι σχέσεις Καθηγητών Μαθητών  
θα είναι πλέον πιο ξεκάθαρες, θα μειωθούν οι εντάσεις στο σχολείο και οι στόχοι που θα 
θέτουμε θα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούνται. 
 Ο κανονισμός μας – που θα τηρείται από όλους – θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της 
γνώσης, την αποδοχή και τον σεβασμό των άλλων, συμμαθητών και καθηγητών.  
                                   

                                    
ΘΕΜΑΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 Η μετακίνηση 
Η μετακίνηση των μαθητών από και προς  το σχολείο γίνεται με απόλυτη ευθύνη των ιδίων ή των 
γονέων τους. Τα έξοδα μετακίνησης, βαρύνουν τους μαθητές. Το ίδιο ισχύει και για τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου ή για τις εκδρομές. 
 
Προσέλευση και αποχώρηση 
 Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 8.15 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και 

συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 02.00 μ.μ.  
 Όλοι οι μαθητές  οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο 

του σχολείου. Η παρουσία των μαθητών είναι απαραίτητη γιατί γίνονται και 
ενημερώσεις για διάφορα θέματα.  

 Κατά την διάρκεια της προσέλευσης και για λόγους ασφάλειας οι μαθητές 
απαγορεύεται να μένουν συγκεντρωμένοι  έξω από την είσοδο του σχολείου. 

 Απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων μπροστά στην είσοδο του 
σχολείου για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι σε κάποια πιθανή εκκένωση του σχολείου π.χ. 
σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς . 

 Το σχολείο δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης για τα οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες) 
των μαθητών. 

 
Παραμονή στο σχολικό χώρο 

 Όποιος  δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα  δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής 
στο χώρο του σχολείου . Οι επισκέπτες (γονείς, φίλοι κτλ) πρέπει να απευθύνονται 
αποκλειστικά στον Διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. 

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών 
χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών. 
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 Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές, οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Η 
παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια  
από τον εφημερεύοντα καθηγητή. 

 Η έξοδος των μαθητών από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Καθηγητή ή του Διευθυντή. 
 

Δικαιώματα 
Οι μαθητές δικαιούνται: 
 Να απολαμβάνουν το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών τους τόσο κατά την  

ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός τάξεως (διαλείμματα, 
περίπατοι, εκδρομές κ.λ.π.). 

 Να αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς διακρίσεις. 
 Να  αντιμετωπίζονται με επιείκεια και κατανόηση. 
 Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, ιδίως όταν διατυπώνεται ύστερα από διάλογο 

μέσα στις μαθητικές κοινότητες.  
 Να παίρνουν μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου 

(εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις κ.λ.π.).  

 Να ενημερώνονται για τις μαθητικές του επιδόσεις. ( τεστ, δεξιότητες) 
 
Συμπεριφορά - Διαγωγή Ασφάλεια και Yγιεινή 
 
 ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στον Σχολικό   χώρο 
 ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την 

λειτουργία του σχολείου καθώς και η  χρήση του με τρόπο που  παραβιάζει τα ατομικά 
δικαιώματα των άλλων. 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά  και πολιτισμένα,  
      να  διατηρούνται  καθαροί,  ρίχνοντας  τα  απορρίμματα  στους ειδικούς  κάδους 
      και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο. 
 Ποτέ και για κανένα λόγο δεν βγαίνουν οι μαθητές στο δρόμο χωρίς την άδεια του 

εφημερεύοντα Καθηγητή και του Διευθυντή. 
 Οι καλοί τρόποι και τα ευγενικά αισθήματα συνοδεύουν παντού το μαθητή  στις σχέσεις 

του με τους άλλους, Διευθυντή, καθηγητές, συμμαθητές και προσωπικό του σχολείου:  
αποφεύγοντας ό,τι είναι δυνατόν να θίξει ή να προσβάλλει τις πεποιθήσεις ή τις 
αντιλήψεις των άλλων.  

 Κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή των σχολικών εκδηλώσεων δεν επιτρέπονται 
οι  οι ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες, οι λογομαχίες, οι διαξιφισμοί, οι βρισιές, 
παιχνίδια επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και κάθε άλλη ενέργεια 
ανάξια μαθητών.  

 Ο  καθηγητής  μπορεί να αλλάζει τις θέσεις των μαθητών μέσα στην τάξη.  
 Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις αίθουσες διδασκαλίας, και τις 

εγκαταστάσεις του σχολείου. Αν προξενήσουν οποιαδήποτε φθορά την αποκαθιστούν με 
δική τους οικονομική επιβάρυνση.  

 Απαγορεύεται στους μαθητές να φέρνουν στο σχολείο  όργανα, αντικείμενα ή προϊόντα 
επικίνδυνα ή και ασυμβίβαστα με τη μαθητική ιδιότητα. 



      

1ο ΕΠΑ.Λ  ΥΜΗΤΤΟΥ - Παπαστράτειο Σελίδα 3 
 

 Για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων το σχολείο δε φέρει 
καμία ευθύνη.  

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές                                          
καταφεύγουν στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο τμήματος Καθηγητή ή 
τέλος στον Διευθυντή. 

 
 
Φοίτηση - Απουσίες  
 Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο. Μόνο για σοβαρό κώλυμα 

δικαιολογείται η καθυστέρηση ή η απουσία τους από την καθημερινή σχολική ζωή. 
 Μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο με καθυστέρηση, μπορεί να μην γίνονται δεκτοί 

από τον καθηγητή της τάξης και παίρνουν απουσία.  Αν διαπιστωθεί ότι ο ίδιος μαθητής 
προσέρχεται κατ’ επανάληψη με καθυστέρηση, ενημερώνονται οι γονείς του (όταν 
πρόκειται για ανήλικο μαθητή) και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.  

 Όταν ένας ανήλικος μαθητής έχει σοβαρούς λόγους για απουσία (π.χ. ασθένεια), οι γονείς 
του θα πρέπει να τηλεφωνήσουν  στο σχολείο, και να αναφέρουν το λόγο της απουσίας. Η 
δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τους γονείς και κηδεμόνες αυτοπροσώπως , 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους το Σχολείο 
ενημερώνει τους μαθητές η  τους γονείς τους για τη διαδικασία που ισχύει και για τις 
τυχόν αλλαγές.  

 Αν ο μαθητής υπερβεί το καθορισμένο όριο απουσιών με βάση τις διατάξεις του ΥΠΔΜΘ,  
παραμένει στάσιμος. Ο μαθητής ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή για τα όρια 
απουσιών.  

 Οι μαθητές συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, εθνικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα (σχολικές γιορτές, παρελάσεις, εκδρομές, πολιτιστικές και 
μορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες κτλ).  

 Σε περίπτωση  απουσίας καθηγητή -κενό- ο απουσιολόγος ενημερώνει τον Διευθυντή  
ώστε να γίνει  ρύθμιση του ωρολογίου προγράμματος.  

 
Ενδυμασία – Εμφάνιση 
 Στο σχολείο οι μαθητές-τριες πρέπει να προσέρχονται με ευπρεπή εμφάνιση που αρμόζει 

στην μαθητική τους ιδιότητα .  
 Οποιαδήποτε αντίρρηση ή αμφιβολία των μαθητών για την εμφάνιση αντιμετωπίζεται με 

την παρέμβαση των υπευθύνων, με βάση τις ειδικότερες οδηγίες που απορρέουν από τις 
σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΔΜΘ και τον Κανονισμό των Μαθητικών Κοινοτήτων.  

 
Ποινές 
 Η μη τήρηση του κανονισμού επισύρει ποινές, που κυμαίνονται ανάλογα με το 

παράπτωμα, από την απλή παρατήρηση ως και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Συνεργασία Σχολείου - Γονέων 

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με 

τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας διότι η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα 

αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια 
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των Γονέων και της οικογένειας εν γένει. 

Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις τού Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. 

Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη τού μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη 

θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τον Καθηγητή. 

Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που 

οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς 

συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών.  

Συναντήσεις των Γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες γίνονται  μετά το τέλος τού Α' και 

Β' διδακτικού τετραμήνου οι Γονείς καλούνται στο Σχολείο, για να παραλάβουν τους ελέγχους 

προόδου των μαθητών και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες την εν γένει επίδοση, πρόοδο και 

διαγωγή των παιδιών τους. 

Οι Γονείς δεν πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στο 

Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, με την άδεια της 

Διεύθυνσης, από το τηλέφωνο τού Σχολείου. 

Ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία των Γονέων και Κηδεμόνων με το προσωπικό των 

διαφόρων φορέων τού Σχολείου, ώστε να διευκολύνουν το έργο τους. Κοινή επιδίωξη όλων είναι 

η βοήθεια των παιδιών τους. 

 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                         


