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ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ)   

1. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας του (8.15΄) 

και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι.  

2. Κατά τη διαδικασία της πρωινής συγκέντρωσης, οι μαθητές/ τριες προσέρχονται στις 

καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση, υπακούοντας στις υποδείξεις των 

εφημερευόντων καθηγητών/ τριων και δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό. Η πρωινή 

παράταξη, η προσευχή, οι ανακοινώσεις κ.ά. αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος. 

3. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές/ τριες και οι καθηγητές/ τριες προσέρχονται στις 

αίθουσες διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση.  Οι μαθητές αφήνουν τις τσάντες τους στα ερμάρια 

(ντουλαπάκια αποθήκευσης) αφού πάρουν μαζί τους τα βιβλία και τα τετράδια που χρειάζονται 

για την πρώτη ή/και τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες. 

4. Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο του καθημερινού σχολικού 

προγράμματος, καθώς και όλων των υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα, οι πρωινές 

καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και για το λόγο 

αυτό η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται.  

5. Μαθητής/ τρια που προσέρχεται καθυστερημένος/ μένη μετά την έναρξη του μαθήματος και 

την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα μπορεί να γίνει δεκτός/τη στο μάθημα, μόνο με άδεια 

από τη Διευθύντρια ή τους Υποδιευθυντές του σχολείου.  

6. Σε περιπτώσεις απουσίας καθηγητών/ τριών, οι μαθητές/ τριες είτε παραμένουν στις αίθουσές 

τους είτε μετακινούνται στον αύλειο χώρο του σχολείου εποπτευόμενοι από τον εφημερεύοντα 

ή άλλον/ η καθηγητή/ τρια.  

7. Η κανονική αποχώρηση των μαθητών/ τριών από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά το χτύπημα 

του κουδουνιού για τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. Ενδιαμέσως υπάρχει δυνατότητα 

αποχώρησης μαθητή/ τριας  από το σχολείο μόνο όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα (υγείας ή 

παρόμοιο) ή όταν προσκομίσει ο/ η μαθητής/ τρια σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον 

κηδεμόνα του/ της που να αιτιολογεί επαρκώς την πρόωρη αποχώρηση.   

8. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών/ τριών από την 

αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του καθηγητή/ τριας. 

Σε περίπτωση μη επιστροφής του μαθητή στην τάξη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 

καταχωρίζεται απουσία και ενημερώνεται άμεσα η διεύθυνση του σχολείου.  

9. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές βγαίνουν από τη σχολική αίθουσα.  Σε όλα 

τα δεκάλεπτα διαλείμματα, οι μαθητές/ τριες κατεβαίνουν στην αυλή του σχολείου για να 

ξεκουράζονται και για να αερίζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και οι διάδρομοι. Σε περίπτωση 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι μαθητές/ τριες μπορούν να παραμένουν στους διαδρόμους 

των δύο ορόφων του σχολείου, εποπτευόμενοι από τους εφημερεύοντες καθηγητές. 

10. Απαγορεύονται τα σπρωξίματα και το τρέξιμο στις σκάλες, επειδή υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 

ατυχήματος. Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος τα 

παιχνίδια με μπάλα. 

11. Οι μαθητές/ τριες στους οποίους ανατίθενται τα καθήκοντα του/της απουσιολόγου, είναι 

υποχρεωμένοι να τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια, ενώ  έχουν ευθύνη για κάθε τι 

που οφείλεται στην παραμέλησή τους.  

12. Σε περίπτωση απουσίας από το σχολείο, οι μαθητές/ τριες οφείλουν να πληροφορούνται για τις 

διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους υπόλοιπους μαθητές, ώστε να 

προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη 

διδακτική ενότητα.  

Β 



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

1. Η συμπεριφορά των μαθητών/ τριών πρέπει να διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα 

των συμμαθητών/ τριών τους, των εκπαιδευτικών, του βοηθητικού προσωπικού του σχολείου, 

καθώς και τη δική τους προσωπικότητα. Δεν επιτρέπεται κανενός είδος βία (λεκτική, σωματική, 

ψυχολογική ή άλλης μορφής), σύμφωνα με την πολιτική αντι-βίας που εφαρμόζεται στο 

σχολείο. 

2. Ο αλληλοσεβασμός, καθώς και ο σεβασμός του διδακτικού χρόνου, αποτελούν τις βασικές 

προϋποθέσεις που καθορίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και την απρόσκοπτη συνεργασία μέσα 

στην τάξη. 

3. Οι  μαθητές/ τριες σεβόμενοι τον εαυτό τους και τη μαθητική τους ιδιότητα πρέπει να έχουν 

όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κ.ά.). 

4. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή 

εξέλιξη της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αποφεύγονται οι 

άσκοπες διακοπές, οι παρεμβάσεις ή οι συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους 

συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία. Επίσης, ο/ η  διδάσκων/ ουσα έχει την 

υποχρέωση, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του/ της ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες 

συμπεριφορές, να επιπλήττει ή ακόμη και να παραπέμπει στη διεύθυνση όσους μαθητές/ τριες 

παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία. 

5. Σε περίπτωση που μετά από προφορική παρατήρηση σε κάποιο/ α μαθητή/ τρια για 

παρεμπόδιση του μαθήματος ζητηθεί, αυτός/ η πηγαίνει στη διεύθυνση του σχολείου χωρίς να 

προβάλει καμιά αντίρρηση.  Όλα τα παιδαγωγικά μέτρα, εκτός της προφορικής παρατήρησης, 

καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 

6. Ο/ Η μαθητής/ τρια που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε, συζητά με τον/ την διδάσκοντα/ ουσα 

και  προσπαθούν από κοινού, στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να 

εξηγήσουν τη στάση τους. Εάν ο/ η μαθητής/ τρια δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της 

τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το πρόβλημα με τον/ την υπεύθυνο/ η καθηγητή/τρια 

του τμήματός του/της και με τη διεύθυνση του σχολείου, εφόσον συνεχίζει να θεωρεί ότι 

αδικήθηκε. 

7. Η εμφάνιση των μαθητών/ τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια και 

να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης και εκζήτησης. 

8. Εκ του νόμου, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου. 

9. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ροφημάτων, αναψυκτικών και κάθε είδους τροφίμων κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. 

10. Καθηγητές/ τριες και μαθητές/ τριες συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να 

φροντίζουν το περιβάλλον, καθώς και να προστατεύουν την περιουσία του σχολείου, η οποία 

ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε φθορά, εκτός από την τιμωρία, συνεπάγεται και την 

οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση αντικειμενικής 

αδυναμίας προσδιορισμού του υπαιτίου, η ζημία επιβαρύνει τη Μαθητική Κοινότητα.  

11. Επειδή η καθαριότητα και η ευταξία του χώρου αποτελούν δείγματα ευαισθησίας απέναντι στο 

περιβάλλον, είναι χρέος όλων η συνεπής τήρηση των όρων καθαριότητας. Όλα τα παιδιά, και 

κυρίως οι Μαθητικές Κοινότητες, μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υγιεινή και την 

αισθητική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους καθηγητές και τη 

διεύθυνση. 

12. Απαγορεύεται να αναγράφεται ο,τιδήποτε στους τοίχους ή στα έπιπλα του σχολείου (υβριστικά 

σχόλια, συνθήματα κ.ά.). 

13. Οι μαθητές/ τριες οφείλουν να φροντίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται να 

φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα και αντικείμενα των οποίων η κατοχή αντίκειται 



στη μαθητική ιδιότητα, μεγάλα χρηματικά ποσά ή εξωσχολικά έντυπα με άσεμνο περιεχόμενο. 

Εάν χαθεί κάποιο προσωπικό αντικείμενο στο σχολείο, πρέπει να αναφερθεί στη διεύθυνση του 

σχολείου και να αναζητηθεί στα απολεσθέντα. Επιπλέον, στην περίπτωση που οι μαθητές/ τριες 

βρουν κάποιο αντικείμενο οφείλουν να το παραδίδουν στη διεύθυνση του σχολείου.  

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

1. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του σχολείου πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

2.  Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που 

αναφέρονται σε μαθητές/ τριες της σχολικής κοινότητας δίχως τη σύμφωνη γνώμη του γονέα/ 

κηδεμόνα τους. 

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου από 

μαθητές/ τριες καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

4. Κατά την εκπόνηση εργασιών τα παραδοτέα των μαθητών/ τριών θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν την ακεραιότητα και την υπεύθυνη συμπεριφορά τους. Ειδικότερα, θα πρέπει 

να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας ( άρθρα, 

εικόνες, βίντεο, τραγούδια) και να τα διαχειρίζονται νόμιμα, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι 

και το διαδικτυακό υλικό υπόκειται στους κανόνες που διέπουν και τα πνευματικά δικαιώματα. 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

1. Οι μαθητές/ τριες οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του σχολείου και να 

παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που ταιριάζει στη μαθητική 

τους ιδιότητα. Απουσίες σε γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου καταχωρίζονται στα 

απουσιολόγιο. 

2. Οι μαθητές/ τριες που συμμετέχουν σε περίπατο/ διδακτική επίσκεψη/ εκδρομή του σχολείου 

τελούν υπό την εποπτεία των συνοδών καθηγητών/ τριων που έχουν από τον νόμο απόλυτη 

ευθύνη. Ανάλογη ευθύνη έχουν ωστόσο, και οι μαθητές/τριες για τη συμπεριφορά τους, η 

οποία αξιολογείται πολύ αυστηρά. 

3. Οι γιορτές και οι πολιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο σχολείο θεωρούνται 

αναπόσπαστο τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας και, γι΄ αυτό τον λόγο, η συμμετοχή των 

μαθητών/ τριών κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτική. Στις εκδηλώσεις αυτές οι μαθητές/ τριες 

πρέπει να συμπεριφέρονται ευπρεπώς και να διασφαλίζουν κλίμα πολιτισμένο που θα δείχνει 

τον σεβασμό τους τόσο σε όσους ετοίμασαν το πρόγραμμα όσο και σε εκείνους που το 

παρακολουθούν. 

4. Δημόσιες εκδηλώσεις (χοροί, πάρτι, διαλέξεις, συζητήσεις κ.ά.) στο χώρο του σχολείου δεν 

επιτρέπονται χωρίς προηγούμενη έγκριση της διεύθυνσης. 

5. Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών/ τριών τμήματος ή τάξης είναι 

απαραίτητη η έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το σχολείο δεν 

φέρει καμιά ευθύνη.  

 

 

 


