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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Με τον όρο "Πλαίςιο Οργάνωςθσ χολικισ Ηωισ" εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων 

που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 

αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ πρζπει να αποβλζπουν ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ 

ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο 

ςεβαςμό, με ανοχι και αναγνϊριςθ.  

Θ ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ μονάδα που ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ 

κοινωνίασ. τόχοσ τθσ είναι να βοθκιςει τα παιδιά να διαμορφϊςουν τθν προςωπικότθτά τουσ, 

να τα διαπαιδαγωγιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και να τα προετοιμάςει να ενταχκοφν 

ομαλά ςτθν κοινωνία. Ζτςι, θ καλλιζργεια ουςιαςτικϊν ανκρϊπινων δεξιοτιτων, όπωσ είναι ο 

αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ καλλιζργεια τθσ τζχνθσ τθσ προςοχισ, θ ςυνεργαςία, 

κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ πολιτιςμζνθσ ςυμπεριφοράσ ςτθ ηωι, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 

δθμοκρατίασ, ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Σο Πλαίςιο Οργάνωςθσ χολικισ Ηωισ  που ακολουκεί ζχει ωσ ςτόχουσ:  

 Να ενθμερϊςει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για ςθμαντικοφσ κανόνεσ και αρχζσ λειτουργίασ του 

ςχολείου. 

 Να κζςει τα όρια και τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, που αποτελοφν τισ προχποκζςεισ 

διαμόρφωςθσ του κατάλλθλου παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων και των αξιϊν που το ςχολείο κζλει να καλλιεργιςει.  

 Να ςυμβάλει ςτθν απρόςκοπτθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, 

εκπαιδευτικοί, διευκυντισ, γονείσ). 
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Α. ΜΑΘΗΣΕ 

I. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

1. Προςζλευςθ ςτο ςχολείο 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να προςζρχονται εγκαίρωσ ςτο ςχολείο και να  παραμζνουν ιςυχα 

ςτο προαφλιο μζχρι να χτυπιςει το κουδοφνι (07.55ϋ). 

 Κατά τθ διαδικαςία τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ, οι μακθτζσ προςζρχονται ςτισ 

κακοριςμζνεσ κζςεισ τουσ  χωρίσ κακυςτζρθςθ επιδεικνφοντασ κόςμια ςτάςθ και ανάλογο 

ςεβαςμό. 

 Όλοι οι μακθτζσ (ανεξαρτιτωσ κρθςκεφματοσ) υποχρεοφνται να βρίςκονται ςτθν πρωινι 

προςευχι. Κανείσ δεν παραμζνει εντόσ των αικουςϊν, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που ζχει 

πάρει άδεια από τον Διευκυντι για λόγουσ υγείασ, διότι μετά τθν προςευχι γίνονται 

ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ από τον Διευκυντι. Μακθτισ ο οποίοσ βρίςκεται εντόσ τθσ 

αίκουςασ κατά τθ διάρκεια τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ, οδθγείται από τον εφθμερεφοντα 

κακθγθτι ςτον Διευκυντι και ελζγχεται πεικαρχικά.  

 Οι μθ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρωινι προςευχι αλλόκρθςκοι-ετερόδοξοι (δικαίωμα που 

κατοχυρϊνεται ςυνταγματικά) οφείλουν με τθν ςτάςθ τουσ να ςζβονται τθν ενεργι 

ςυμμετοχι των ςυμμακθτϊν τουσ (παρ.10, Π.Δ. 201/98). 

 

2. Είςοδοσ ςτθν τάξθ – Άδειεσ εξόδου 

 Θ είςοδοσ ςτθν τάξθ πρζπει να γίνεται αμζςωσ μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ και αμζςωσ 

μετά τα διαλείμματα.  

 Οι μακθτζσ που δεν προςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο δεν γίνονται δεκτοί από τον 

κακθγθτι τθσ πρϊτθσ ϊρασ, με αποτζλεςμα να χρεϊνονται με αδικαιολόγθτθ απουςία. 

Επιτρζπεται θ είςοδοσ μακθτϊν χωρίσ απουςία  με γραπτι άδεια τθσ Διεφκυνςθσ και τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του διδάςκοντοσ ςτισ εξισ δφο περιπτϊςεισ:  

α. Όταν δεν φκάνει ζγκαιρα το μακθτικό λεωφορείο.  

β. Όταν τθλεφωνοφν οι κθδεμόνεσ τουσ και δικαιολογοφν τθν κακυςτζρθςθ, που κα 

οφείλεται ςε ζκτακτο γεγονόσ.  
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 Αν μακθτισ δεν προςζρχεται ζγκαιρα ςτο ςχολείο ι αποχωρεί αυκαίρετα, 

ενθμερϊνεται ζγκαιρα ο κθδεμόνασ. Αλλά και αντίςτροφα, για διευκόλυνςθ τθσ 

λειτουργίασ του ςχολείου, ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο μακθτισ δεν 

προςζρχεται ςτο ςχολείο ο κθδεμόνασ οφείλει να ενθμερϊνει το ςχολείο από 07:45’  

μζχρι 08:05’. 

 Η ευκφνθ για τθ μθ ζγκαιρθ προςζλευςθ και τθν αςφάλεια των μακθτϊν, που δεν 

προςζρχονται ζγκαιρα  και ωσ εκ τοφτου δε γίνονται δεκτοί εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, 

ανικει ςτουσ κθδεμόνεσ και ςε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να μετακυλίεται ςτθ 

Διεφκυνςθ και ςτο φλλογο Διδαςκόντων. Κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ δικαιολογείται 

μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται παραπάνω. 

 Μετά τθν είςοδο του διδάςκοντοσ ςτθν αίκουςα δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ των μακθτϊν. 

ε εξαιρετικζσ μόνο περιπτϊςεισ μπορεί να επιτραπεί θ είςοδοσ με γραπτι άδεια τθσ 

Διεφκυνςθσ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του διδάςκοντοσ. Ο μακθτισ που δεν γίνεται δεκτόσ 

παίρνει αδικαιολόγθτθ απουςία και παραπζμπεται ςτο γραφείο του Διευκυντι για να του 

αςκθκεί πεικαρχικόσ ζλεγχοσ. Αυκαίρετεσ απουςίεσ από ενδιάμεςεσ ϊρεσ είναι 

αδικαιολόγθτεσ και ελζγχονται πεικαρχικά.  

 Οι πόρτεσ των αικουςϊν ανοίγουν και κλείνουν με ευκφνθ του διδάςκοντα. 

 Θ ζξοδοσ από τθν τάξθ επιτρζπεται για πολφ ςοβαρό λόγο. Ζξοδοσ των μακθτϊν από τθν 

τάξθ για ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει 

δικαιολογθτικό ςθμείωμα από τον διευκυντι για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Θ 

απαλλαγι από τα μακιματα δεν ιςχφει ςε περίπτωςθ προγραμματιςμζνου 

διαγωνίςματοσ. 

3. Διαλείμματα 

 Κατά τθν διάρκεια των διαλειμμάτων οι μακθτζσ δεν παραμζνουν ςτισ αίκουςεσ, οφτε 

ςτουσ διαδρόμουσ του ορόφου ι ςτισ ςκάλεσ αλλά ςτο προαφλιο του ςχολείου (εκτόσ αν 

δεν το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ), υπακοφοντασ ςτισ υποδείξεισ των 

εφθμερευόντων κακθγθτϊν. 

 Απαγορεφεται θ ζξοδοσ των μακθτϊν από τον αφλειο χϊρο του ςχολείου κατά τθν 

διάρκεια των διαλειμμάτων. 
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 Οι μακθτζσ δεν ειςζρχονται ςτο γραφείο των κακθγθτϊν παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκθ 

ςυνεργαςίασ με κακθγθτι.  

 

4. Φροντίδα για το ςχολικό περιβάλλον – Κακαριότθτα 

Θ ςυνεργαςία όλων είναι απαραίτθτθ για να διατθρθκεί ζνα κακαρό, ευχάριςτο και κατάλλθλο 

μακθςιακό περιβάλλον. υγκεκριμζνα: 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να ςζβονται τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του ςχολείου. 

Απαγορεφονται οποιουδιποτε είδουσ φκορζσ και βανδαλιςμοί. 

 Οι μακθτζσ πρζπει να φροντίηουν και να διατθροφν κακαροφσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου 

(τάξεισ, εργαςτιρια, διαδρόμουσ, προαφλιο, τουαλζτεσ). Όλα τα απορρίμματα να 

τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων και τα ανακυκλϊςιμα υλικά ςτουσ 

διακζςιμουσ ειδικοφσ κάδουσ.  

 Απαγορεφεται να αναγράφεται οτιδιποτε ςτουσ τοίχουσ, ςτα κρανία και ςτα ζπιπλα του 

ςχολείου (υβριςτικά ςχόλια, ςυνκιματα κτλ.). 

 Μζςα ςτθν αίκουςα οι μακθτζσ πρζπει να φροντίηουν να κακαρίηουν τον πίνακα, να 

τακτοποιοφν τυχόν ατζλειεσ, να ανοίγουν τα παράκυρα κατά τθ διάρκεια των 

διαλειμμάτων. 

Όλοι οι μακθτζσ ςε ςυνεργαςία και με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ μποροφν να αναλάβουν 

πρωτοβουλίεσ για τθν υγιεινι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ και τθ Διεφκυνςθ. 

ε περίπτωςθ που κα υπάρξουν ηθμιζσ ι καταςτροφζσ, οι υπαίτιοι με τουσ κθδεμόνεσ τουσ κα 

αναλαμβάνουν τθν αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ ανεφρεςθσ 

του υπαίτιου επιβαρφνεται το ταμείο τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του τμιματοσ. 

 

5. Αποχϊρθςθ 

 Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο ςχολείο μζχρι τθ λιξθ του ωραρίου. Όποιοσ μακθτισ 

αποχωρεί από το ςχολικό ςυγκρότθμα ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ για ςοβαροφσ 

λόγουσ κα πρζπει να ζχει γραπτι άδεια από τον Διευκυντι και αφοφ ζχει ειδοποιθκεί 
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οπωςδιποτε ο κθδεμόνασ. τθν περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί το ςχολικό πρόγραμμα πριν 

τθ λιξθ του ωραρίου, οι μακθτζσ αποχωροφν από το ςχολείο κατόπιν επικοινωνίασ του 

Διευκυντι με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ. 

 Θ φοίτθςθ των μακθτϊν πρζπει να είναι τακτικι και θ παρακολοφκθςθ όλων των 

μακθμάτων ανελλιπισ και όχι επιλεκτικι, κατά ςυνζπεια θ αυκαίρετθ και αδικαιολόγθτθ 

απουςία μακθτι από κάποιο μάκθμα δεν επιτρζπεται (άρκρο 20, Π. Δ. 104/1979). 

 Οι απουςίεσ των μακθτϊν ρυκμίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ * Τ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-

2019 (ΦΕΚ 2005/τ.Βϋ/31-05-2019)]. 
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II. ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

1. υμπεριφορά ςτθν τάξθ 

Ο αλλθλοςεβαςμόσ κακϊσ και ο ςεβαςμόσ του διδακτικοφ χρόνου αποτελοφν βαςικζσ 

προχποκζςεισ που ευνοοφν τθ μακθςιακι διαδικαςία και τθν απρόςκοπτθ ςυνεργαςία μζςα 

ςτθν τάξθ. Θ παραπάνω αρχι παραβιάηεται από ςυμπεριφορζσ που διακόπτουν και ενοχλοφν τθν 

εξζλιξθ του μακιματοσ, όπωσ: 

 υνομιλίεσ μακθτϊν όταν δεν ζχει ηθτθκεί από τον διδάςκοντα εκπαιδευτικό θ 

ςυνεργαςία ςε κάποιο κζμα. 

 χολιαςμόσ των απόψεων των ςυμμακθτϊν, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί ο λόγοσ από τον 

διδάςκοντα. 

 Απάντθςθ ςε ερωτιματα που τίκενται ςτθν τάξθ, χωρίσ να ζχει δοκεί ο λόγοσ από τον 

διδάςκοντα. 

 Αλλαγι κζςθσ. Οι κζςεισ των μακθτϊν ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται ςτθν αρχι 

του διδακτικοφ ζτουσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

υπεφκυνου κακθγθτι του τμιματοσ. Αλλαγι κζςθσ επιτρζπεται μόνο με τθ ςυναίνεςθ των 

κακθγθτϊν του τμιματοσ για λόγουσ παιδαγωγικοφσ. 

 Μθ ζγκαιρθ προςζλευςθ ςτθν τάξθ μετά από διάλειμμα. 

Επιπλζον: 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να προςζρχονται ςτθν τάξθ εγκαίρωσ με τα προβλεπόμενα από το 

ωρολόγιο πρόγραμμα ςχολικά τουσ εγχειρίδια και με ό,τι άλλο διδακτικό υλικό ορίηεται 

από τον διδάςκοντα κάκε μακιματοσ. 

 Δεν επιτρζπεται να μεταφζρουν ςτουσ ορόφουσ και ςτισ αίκουςεσ τρόφιμα ι ποτά. 

Επίςθσ, δεν τρϊνε μζςα ςτθν τάξθ, οφτε μαςάνε τςίχλεσ. 

 Σο ςχολείο παρζχει ςτουσ μακθτζσ γενικι παιδεία και όλα τα μακιματα είναι ςθμαντικά 

και υποχρεωτικά. Ωσ εκ τοφτου οι μακθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν 

προςεκτικά τθ διδαςκαλία όλων των μακθμάτων του ςχολικοφ προγράμματοσ, να 

ςυμμετζχουν και να είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι. 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ οι μακθτζσ δεν ενοχλοφν με ψικφρουσ, ςυηθτιςεισ, 

γζλια  ι οποιοδιποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρζπεται να διαταράςςουν τθ ροι του 
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μακιματοσ και να παρεμποδίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ δεν 

απαςχολοφνται με τθν προετοιμαςία άλλου μακιματοσ ι με άςχετεσ προσ το μάκθμα 

εναςχολιςεισ. 

 τθ διάρκεια οποιαςδιποτε γραπτισ δοκιμαςίασ πρζπει να αξιοποιιςουν αποκλειςτικά 

τισ δικζσ τουσ γνϊςεισ και δυνατότθτεσ και να υπακοφουν ςτισ υποδείξεισ των 

εκπαιδευτικϊν. Θ καταδολίευςθ των εξετάςεων, θ αντιγραφι και θ υποκλοπι 

τιμωροφνται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (αφαίρεςθ, μθδενιςμόσ του γραπτοφ-

πεικαρχικόσ ζλεγχοσ του μακθτι). Όταν οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν ολιγόλεπτθ γραπτι 

εξζταςθ (test) ι πρόχειρο διαγϊνιςμα ι τθ γραφι ζκκεςθσ, δεν εξζρχονται τθσ αίκουςασ, 

διότι: α) με το κόρυβο που δθμιουργοφν ενοχλοφν τουσ διδάςκοντεσ και β) θ Διεφκυνςθ 

δεν μπορεί να εγγυθκεί για τθν αςφάλειά τουσ (Δ1/105657/16-10-2002). 

Για κάκε ωριαία απομάκρυνςθ μακθτι από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ ενθμερϊνεται θ 

Διεφκυνςθ, ϊςτε να φροντίςει για τθν επίβλεψι του (Τ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019).  

 Πρζπει να προςζχουν και να ςζβονται τα ςχολικά βιβλία. Δεν δικαιολογείται ςε καμιά 

περίπτωςθ οποιαδιποτε φκορά ι καταςτροφι τουσ, αφοφ αποτελοφν πνευματικό 

δθμιοφργθμα που παρζχεται δωρεάν από τθν πολιτεία και δεν πρζπει να καταςτρζφονται. 

 Πρζπει να επιδίδουν ςτουσ κθδεμόνεσ τουσ τισ γραπτζσ ανακοινϊςεισ που τουσ 

αποςτζλλει θ Διεφκυνςθ του ςχολείου ι ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων. 

 ε περίπτωςθ απουςίασ από το χολείο για οποιονδιποτε λόγο, οι μακθτζσ οφείλουν να 

πλθροφοροφνται τισ διδαχκείςεσ ενότθτεσ και τισ ανατεκείςεσ εργαςίεσ και να 

προετοιμάηονται ανάλογα για τθν ευχερζςτερθ και αποδοτικότερθ παρακολοφκθςθ του 

επομζνου μακιματοσ. 

 το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ οι μακθτζσ προςζρχονται με ακλθτικι περιβολι. ε 

περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα, οι μακθτζσ πρζπει να προςκομίηουν ςτον 

κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ ενθμερωτικό ςθμείωμα από τουσ Γονείσ - Κθδεμόνεσ ι 

βεβαίωςθ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ ι ιατροφ. 

 Ο μακθτισ που εκ του νόμου απαλλάςςεται του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν παραμζνει 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, δεν παρακολουκεί τθ διδαςκαλία και αςχολείται με τα άλλα 

του μακιματα. Εναλλακτικά μπορεί να παρακολουκεί μάκθμα άλλθσ ειδικότθτασ. 

 ε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικοφ απαςχολοφνται από αντικαταςτάτθ εκπαιδευτικό 

που ορίηει ο διευκυντισ του ςχολείου, παραμζνοντασ είτε ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ είτε 

ςε άλλο χϊρο του ςχολείου (προαφλιο, αίκουςα εκδθλϊςεων κ.ά.),  χωρίσ να προκαλοφν 
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ανθςυχία και να ενοχλοφν τισ παρακείμενεσ τάξεισ. τον αντικαταςτάτθ εκπαιδευτικό, που 

επιτθρεί τθν τάξθ, οι μακθτζσ ςυμπεριφζρονται όπωσ ςε ϊρα μακιματοσ. 

 Οι μακθτζσ που δεν προςζρχονται ζγκαιρα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ μετά το διάλειμμα 

και δε γίνονται δεκτοί από τουσ διδάςκοντεσ επιτθροφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

Διεφκυνςθσ. 

 

2. υμπεριφορά ςτα διαλείμματα 

Οι μακθτζσ ςτθ διάρκεια του διαλείμματοσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται ςτισ υποδείξεισ των 

εκπαιδευτικϊν που εφθμερεφουν. Ειδικότερα, πρζπει να τθροφνται τα ακόλουκα: 

 Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ κλειδϊνονται από τουσ 

κακθγθτζσ και οι μακθτζσ κατεβαίνουν ςτο προαφλιο. Παραμζνουν ςτθν αίκουςα μόνο ςε 

περίπτωςθ αδιακεςίασ με άδεια του εφθμερεφοντα, και ςε κάκε περίπτωςθ υπακοφουν 

ςτισ υποδείξεισ των εφθμερευόντων.  

 ε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν οι μακθτζσ παραμζνουν ςυγκεντρωμζνοι ςτο 

διάδρομο του ιςογείου και ακολουκοφν πιςτά τισ υποδείξεισ των εφθμερευόντων 

κακθγθτϊν. 

 Δεν απομακρφνονται από το ςχολικό χϊρο για αγορά προϊόντων ι για 

οποιονδιποτε  άλλο λόγο,  χωρίσ τθν άδεια τθσ Διεφκυνςθσ ι του εφθμερεφοντα 

εκπαιδευτικοφ.  

 Αποφεφγουν να ςυηθτοφν με εξωςχολικά πρόςωπα από τα κάγκελα τθσ αυλισ και δεν  

      προςκαλοφν φίλουσ τουσ μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου.  

 ε καμία περίπτωςθ δεν υπερπθδοφν τα κάγκελα, για να μπουν ςτθν αυλι ι και να βγουν.  

 Σα ποδιλατα τοποκετοφνται ςτον προκακοριςμζνο χϊρο και δε  

       χρθςιμοποιοφνται μζχρι το πζρασ των μακθμάτων. 

 Απαγορεφονται τα ςπρωξίματα και το τρζξιμο ςτισ ςκάλεσ και ςτουσ διαδρόμουσ γιατί 

υπάρχει ο κίνδυνοσ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ. 

 τον αφλειο χϊρο του ςχολείου, για λόγουσ αςφαλείασ, το παιχνίδι με μπάλεσ επιτρζπεται 

μετά από τθν ζγκριςθ και τισ οδθγίεσ του γυμναςτι.  
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 Με το χτφπθμα του κουδουνιοφ δεν κακυςτεροφν ςτθν αυλι ι ςτουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ αλλά οδεφουν προσ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, για να ειςζλκουν μαηί με τουσ 

διδάςκοντεσ ς' αυτζσ.  

 Δεν ειςζρχονται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ εφόςον ζχει ειςζλκει ο διδάςκων. τθν περίπτωςθ 

αυτι προςζρχονται ςτθ Διεφκυνςθ, θ οποία τουσ δίνει ςθμείωμα ειςόδου. Με το ςθμείωμα 

αυτό ο μακθτισ προςζρχεται ςτθν αίκουςα και γίνεται δεκτόσ, αλλά του καταχωρίηεται 

απουςία. 

 

3. υμπεριφορά ςε γιορτζσ και εκδθλϊςεισ του ςχολείου 

 Οι γιορτζσ και οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο 

κεωροφνται αναπόςπαςτο τμιμα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και γι’ αυτό θ ςυμμετοχι 

των μακθτϊν κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτικι. Οι μακθτζσ ςτισ εκδθλϊςεισ του 

ςχολείου πρζπει να ςυμπεριφζρονται ευπρεπϊσ και να εξαςφαλίηουν κλίμα πολιτιςμζνο, 

που δείχνει ςεβαςμό, τόςο ςε όςουσ ετοίμαςαν το πρόγραμμα, όςο και ς’ εκείνουσ που το  

παρακολουκοφν. 

 Οι εκδθλϊςεισ του ςχολείου είναι υποχρεωτικζσ και θ μθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε 

αυτζσ ςυνεπάγεται καταχϊριςθ απουςιϊν.  

 Θ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν  ςτα τμιματα  παρελάςεων είναι υποχρεωτικι και 

τιμθτικι, διότι κατά τισ εκνικζσ επετείουσ εκπροςωποφν το χολείο ςτθν τοπικι κοινωνία. 

Εξαιροφνται οι μακθτζσ που για λόγουσ υγείασ ι ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ δεν 

μποροφν να πάρουν μζροσ ςτθν παρζλαςθ ι όςοι παρελαφνουν ςε τμιματα ςυλλόγων. Θ 

άδεια δίνεται μόνον φςτερα από αίτθμα που υποβάλλει ο ίδιοσ ο γονζασ ι ο πολιτιςτικόσ 

ςφλλογοσ. 

 

4. υμπεριφορά ςε εκπαιδευτικζσ/διδακτικζσ επιςκζψεισ και εκδρομζσ 

 Θ πραγματοποίθςθ διδακτικϊν/εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων και εκδρομϊν δεν είναι 

υποχρεωτικι για τα ςχολεία και κατά ςυνζπεια δεν είναι δυνατό να υποχρεωκοφν 

μακθτζσ ι κακθγθτζσ να μετζχουν, αν δεν το επικυμοφν. 

 υνιςτάται όμωσ όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ να καταβάλλουν κάκε ςχετικι 

προςπάκεια για τθν πραγματοποίθςθ των εκδρομϊν, όταν πρωτίςτωσ τισ επιβάλλουν 
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εκπαιδευτικοί λόγοι και όταν μ' αυτζσ προάγεται το γενικό μορφωτικό ζργο του 

χολείου. 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να επιδεικνφουν πολιτιςμζνθ ςυμπεριφορά, να ακολουκοφν πιςτά 

τισ οδθγίεσ των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν, να είναι ευγενικοί και να μθν κορυβοφν ι 

ςυμπεριφζρονται με αςζβεια και απρζπεια, να μθν προξενοφν φκορζσ ι καταςτροφζσ 

ςτα λεωφορεία, ςτο ξενοδοχείο διαμονισ και ςτουσ χϊρουσ επιςκζψεων. 

     Εάν το ςφνολο των μακθτϊν ι το ςφνολο μιασ τάξθσ επιδεικνφει απείκαρχθ 

ςυμπεριφορά ι προβαίνει ςε ενζργειεσ διαλυτικζσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του 

ςχολείου (αποχζσ, καταλιψεισ, προςβλθτικι ςυμπεριφορά προσ διδάςκοντεσ και 

Διεφκυνςθ) θ Διεφκυνςθ του ςχολείου ζχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και κακικον να 

μθν ειςθγθκεί τθν εκδρομι ι να ειςθγθκεί αρνθτικά, διότι δεν εξαςφαλίηονται με 

τζτοια μακθτικι ςυμπεριφορά οι προχποκζςεισ πεικαρχίασ και αυτοπεικαρχίασ για μια 

εκδρομι που κα εγγυάται τθν αςφάλεια των μακθτϊν και το επικυμθτό μορφωτικό 

αποτζλεςμα. 

    ε περίπτωςθ πολυιμερων εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων αν οι μακθτζσ επιδεικνφουν 

γενικά απείκαρχθ ςυμπεριφορά, οι ςυνοδοί οφείλουν, επειδι διακυβεφεται θ 

αςφάλειά τουσ, να διακόψουν μετά από επικοινωνία με το Διευκυντι του ςχολείου τθν 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ και να επιςτρζψουν πάραυτα ςτθν ζδρα του ςχολείου. 
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III. ΑΜΦΙΕΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Θ εμφάνιςθ και θ κακαριότθτα των μακθτϊν αποτελεί πρωτίςτωσ κζμα προςωπικισ 

αξιοπρζπειασ και αιςκθτικισ καλλιζργειασ. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ είναι υπεφκυνοι για τθν ευπρεπι 

παρουςία των παιδιϊν τουσ ςτον χϊρο του ςχολείου. Θα πρζπει να αποφεφγονται οι ακρότθτεσ. 

Οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται για το ςυγκεκριμζνο κζμα ςτισ υποδείξεισ Διευκυντι 

και εκπαιδευτικϊν. 
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IV. ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ – ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 Οι μακθτζσ (εγκφκλιοσ Φ 25/103373/Δ1/22-6-2018/ΤΠΠΕΘ) δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν 

κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα και οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι παιχνίδι που 

διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Μακθτισ 

που ςυλλαμβάνεται να ζχει ςτθν κατοχι του ενεργοποιθμζνο κινθτό τθλζφωνο οφείλει να 

το παραδϊςει άμεςα ςτον διευκυντι του ςχολείου και αντιμετωπίηεται με τισ 

προβλεπόμενεσ ςχολικζσ κυρϊςεισ. 

 Θ επικοινωνία με το ςπίτι των μακθτϊν για λόγουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ γίνεται μόνο από το 

ςτακερό τθλζφωνο του ςχολείου.  

 Θ μεταφορά και χριςθ ςτο ςχολικό χϊρο ςυςκευϊν αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ 

γενικά δεν επιτρζπεται. Επίςθσ, απαγορεφεται θ φωτογράφιςθ ι θ βιντεοςκόπθςθ με 

κάκε είδουσ μζςο ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ προγράμματοσ. Κάκε παράβαςθ, ιδίωσ όταν προςβάλλει τα δικαιϊματα των 

άλλων μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και γενικότερα των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, 

κεωρείται ςοβαρό παράπτωμα και ζχει ανάλογεσ κυρϊςεισ. 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να φροντίηουν τα προςωπικά τουσ αντικείμενα. Εάν χακεί κάποιο 

προςωπικό αντικείμενο ςτο ςχολείο, πρζπει να αναφερκεί ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου. 

Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ που οι μακθτζσ βρουν κάποιο αντικείμενο το παραδίδουν ςτθ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου. 

Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρνουν ςτο ςχολείο: 

 Πολφτιμα αντικείμενα ι μεγάλα χρθματικά ποςά, κακϊσ για οποιανδιποτε φκορά ι 

απϊλειά τουσ το ςχολείο δε φζρει καμιά ευκφνθ. 

 Εφθμερίδεσ, περιοδικά  και κάκε είδουσ ζντυπο ι θλεκτρονικό μζςο που δεν ταιριάηει με 

τθν μακθτικι ιδιότθτα. 

 Όργανα, αντικείμενα ι προϊόντα επικίνδυνα για τθν υγεία ι αςυμβίβαςτα με τθν 

μακθτικι ιδιότθτα και εργαςία (π.χ. τράπουλεσ). 
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V. ΚΑΠΝΙΜΑ – ΑΛΚΟΟΛ 

 Σο κάπνιςμα δεν επιτρζπεται ςτουσ κλειςτοφσ και ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ του ςχολείου 

(Ν.3868/2010 και εγκφκλιοσ 55959/26-7-2019 του Τπουργείου Τγείασ). Είναι αυτονόθτο 

ότι το κάπνιςμα δεν επιτρζπεται επίςθσ ςτισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, εκδθλϊςεισ και 

εκδρομζσ. Θ παράβαςθ ελζγχεται παιδαγωγικά και πεικαρχικά από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και πεικαρχικά από τουσ Επόπτεσ Δθμόςιασ Τγείασ. 

 Απαγορεφεται αυςτθρά το αλκοόλ, θ κατοχι και χριςθ ουςιϊν, τόςο εντόσ του ςχολείου 

όςο και κατά τθ διάρκεια των εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων, εκδθλϊςεων και εκδρομϊν. 

Θ κατοχι και χριςθ αλκοόλ και ουςιϊν διϊκονται από το νόμο και αποτελοφν παράπτωμα 

που ελζγχεται παιδαγωγικά και πεικαρχικά από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
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VI. ΚΤΡΩΕΙ 

Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν πρζπει να είναι ςφςτοιχθ με τισ γενικζσ αρχζσ, τισ αξίεσ και τουσ 

κανόνεσ του ςχολείου. Σα παιδαγωγικά μζτρα για τα πεικαρχικά παραπτϊματα των μακθτϊν 

ορίηονται από τθν Τ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 και είναι τα εξισ: 

α) Προφορικι παρατιρθςθ  

β) Επίπλθξθ 

γ) Αποβολι από τα μακιματα 1 (μιασ) θμζρασ 

δ) Αποβολι από τα μακιματα 2 (δφο) θμερϊν  

ε) Αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (από τον φλλογο Διδαςκόντων και με τθν ζγκριςθ του 

υντονιςτι Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ), όταν ο μακθτισ παρεκκλίνει από τθν προςικουςα διαγωγι 

ςε βακμό που θ παρζκκλιςθ αυτι δθμιουργεί παιδαγωγικό πρόβλθμα το οποίο υπερβαίνει τισ 

επανορκωτικζσ δυνατότθτεσ του ςχολείου, ϊςτε ςε νζο ςχολικό πλαίςιο να του δοκεί θ ευχζρεια 

να βελτιϊςει τθ διαγωγι του. 

Οι μακθτζσ/τριεσ που αποβάλλονται παραμζνουν τισ θμζρεσ τθσ αποβολισ ςτο ςχολείο, οι ϊρεσ 

απουςίασ τουσ από τθν τάξθ καταχωρίηονται και απαςχολοφνται με ευκφνθ του/τθσ 

Διευκυντι/ντριασ του ςχολείου. Θ μορφι τθσ απαςχόλθςθσ εντόσ του ςχολείου κακορίηεται από 

το όργανο που αποφάςιςε το ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό μζτρο. 

 Εάν μακθτισ/τρια παρακωλφει τθ διεξαγωγι μακιματοσ, είναι δυνατόν να του/τθσ επιβλθκεί 

προφορικι παρατιρθςθ και να απομακρυνκεί από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, οπότε 

απαςχολείται με τθν ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του ςχολείου, λαμβάνοντασ απουςία. ε 

περίπτωςθ επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρφνςεων και πάντωσ μετά από τρεισ 

απομακρφνςεισ από τον/τθν ίδιο/α διδάςκοντα/ουςα ι πζντε ςυνολικά, το υμβοφλιο του 

Σμιματοσ εξετάηει τουσ ενδεδειγμζνουσ χειριςμοφσ. 

Ενδεικτικά, αναφζρονται είδθ παραπτωμάτων που επιςφρουν τον πεικαρχικό ζλεγχο: 

 

 Αργοπορθμζνθ προςζλευςθ ςτο ςχολείο.  

 Αργοπορθμζνθ είςοδοσ των μακθτϊν ςτθν τάξθ.  

 Αταξία ι παρενόχλθςθ των άλλων μακθτϊν ςτα διαλείμματα και τθν τάξθ.  

 Παρακϊλυςθ ομαλισ διεξαγωγισ του μακιματοσ.  

 Αδικαιολόγθτθ απουςία ι αποχϊρθςθ από τθν τάξθ ι από το ςχολείο.  

 Διατάραξθ τθσ τάξθσ κατά τθν πρωινι προςευχι ι άλλθ ςχολικι ςυγκζντρωςθ.  
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 Αντιγραφι ι προςπάκεια αντιγραφισ ςτισ εξετάςεισ.  

 Βριςιζσ και χυδαίεσ εκφράςεισ.  

 Χειροδικία.  

 Ρφπανςθ ςχολικοφ χϊρου και τθσ ςχολικισ περιουςίασ με αναγραφι ι χάραξθ 

ςυμβόλων ι ςυνκθμάτων ι γενικότερα με ρίψθ ρυπογόνων ουςιϊν και 

αντικειμζνων.  

 Καταςτροφι ςχολικισ περιουςίασ.  

 Κλοπι ι καταςτροφι ξζνθσ περιουςίασ.  

 Ανυπακοι και αυκάδεια προσ κακθγθτι και το άλλο προςωπικό του ςχολείου.  

 Πρόκλθςθ τραυματιςμοφ.  

 Κυκλοφορία κομματικϊν, αναρχικϊν, ανικικων και γενικά προκλθτικϊν εντφπων, 

εικόνων ι χειρογράφων, όπωσ και κάκε κειμζνου προςθλυτιςμοφ.  

 Σο κάπνιςμα.  

 Θ χριςθ αλκοόλ ι παραιςκθςιογόνων ουςιϊν.  

 Ανυπακοι και αυκάδεια προσ τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.  

 Κατάλθψθ ςχολικοφ χϊρου.  

 Οργάνωςθ αποχισ και παρεμπόδιςθ μακθτϊν να μπουν ςτισ αίκουςεσ.  

 Θ απομάκρυνςθ από το χϊρο του περιπάτου και από το χϊρο οποιαςδιποτε άλλθσ 

ςχολικισ εκδιλωςθσ.  

 Γενικά θ παραβίαςθ των ρυκμίςεων του παρόντοσ Πλαιςίου Οργάνωςθσ χολικισ 

Ηωισ. 

Επιςθμαίνεται ότι ο λεκτικόσ, ςωματικόσ και ψυχικόσ εκφοβιςμόσ, κακϊσ και γενικά φαινόμενα 

ςχολικισ βίασ, κεωροφνται ςοβαρά παραπτϊματα που δυναμιτίηουν τθν ομαλι λειτουργία του 

ςχολείου και τιμωροφνται. Επίςθσ, ο ευτελιςμόσ τθσ αξιοπρζπειασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με 

θλεκτρονικά μζςα (κινθτά τθλζφωνα, διαδίκτυο, facebook) κεωρείται ςοβαρό παράπτωμα.  

ΠΡΟΟΧΗ: Ο πεικαρχικόσ ζλεγχοσ είναι πράξθ ευκφνθσ και παιδαγωγικό μζςο. Δεν ζχει ωσ ςκοπό 

τθν τιμωρία ι τθν ταπείνωςθ του μακθτι αλλά αποςκοπεί ςτο να αντιλθφκεί ο μακθτισ τα 

ενδοςχολικά όρια ςυμπεριφοράσ και πράξεων, που δεν μπορεί να τα υπερβεί χωρίσ αυτό να ζχει 

επιπτϊςεισ για τουσ ςυμμακθτζσ του, το προςωπικό του ςχολείου, τθ ςχολικι περιουςία, τθν 

κοινωνικοποίθςθ του ίδιου του μακθτι και γενικϊσ για τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ. Ακόμθ 

δεν μπορεί να παραβλζψει κανείσ τθν παράμετρο του παραδειγματιςμοφ των άλλων μακθτϊν.  
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Σα ςχολικά παραπτϊματα κα αντιμετωπίηονται από το ςχολείο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και με γνϊμονα τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων 

πρζπει να είναι θ τελευταία επιλογι, που όμωσ δεν αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. Θ 

επιείκεια χωρίσ όρια νομιμοποιεί τισ αποκλίςεισ και καλλιεργεί τθν αντίλθψθ τθσ ατιμωρθςίασ.  
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Β. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

Ο Διευκυντισ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα και ο ρόλοσ του 

είναι καταλυτικόσ για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου ςτο ςχολείο. 

Ωσ εκ τοφτου: 

1. Ο Διευκυντισ με το κφροσ, τθν πεικϊ και το ικοσ του αςκεί το πολφπλοκο διοικθτικό και 

παιδαγωγικό του ζργο ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό του 

ςχολείου, τουσ μακθτζσ, το φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, όπωσ επίςθσ με το Διμο, τθ χολικι 

Επιτροπι, τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ, τουσ ειδικοφσ φορείσ, κακϊσ και με όλουσ τουσ 

ιεραρχικοφσ προϊςταμζνουσ. 

2. Ο Διευκυντισ οφείλει να είναι ζντιμοσ, δίκαιοσ, αντικειμενικόσ και να μθν υιοκετεί 

διαφοροποιθμζνθ κατά περίπτωςθ ςυμπεριφορά προσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. 

3. Ο ρόλοσ του είναι εμψυχωτικόσ, υποςτθρικτικόσ, διαμεςολαβθτικόσ, κακοδθγθτικόσ αλλά και 

ελεγκτικόσ. Οι αποφάςεισ του οφείλουν να είναι ςφννομεσ και παιδαγωγικά ορκζσ. 

Σα γενικότερα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ (εκτόσ των όςων προβλζπονται από τον παρόντα 

κανονιςμό) κακορίηονται από τθν ςχετικι νομοκεςία. 

Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι θγετικόσ και θ επίδραςθ τουσ 

κακοριςτικι. Με τθν επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ και το ικοσ τουσ διδάςκουν και ςυγχρόνωσ 

διαπαιδαγωγοφν. Πρζπει να αποτελοφν πρότυπο αναφοράσ για τουσ μακθτζσ. 

Σα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και οι ςχζςεισ τουσ με τα υπόλοιπα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ εκπαιδευτικισ ιεραρχίασ, όπωσ και οι τυχόν παραβάςεισ 

αυτϊν, ορίηονται επακριβϊσ από τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι νομοκεςία. 

Ωσ εκ τοφτου, οι εκπαιδευτικοί: 

1. Είναι ανάγκθ με τθ ςτάςθ τουσ να ςυμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου και ςυνεργατικοφ 

κλίματοσ μζςα ςτο ςχολείο και να ςζβονται τθν προςωπικότθτα των μακθτϊν και των 

ςυναδζλφων τουσ, αποφεφγοντασ εκφράςεισ και ενζργειεσ που τουσ κίγουν.  
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2. Αντιμετωπίηουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ κζματα που ςχετίηονται με τθν 

αξιολόγθςθ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν. Με τθ ςτάςθ τουσ πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν 

εκτόνωςθ των εντάςεων και ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςχολικϊν δυςλειτουργιϊν.  

3. Ενκαρρφνουν τθν ενεργό και ιςότιμθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα και προςπακοφν να 

αναδείξουν τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ αυτϊν. 

4. Είναι υποχρεωμζνοι να ςζβονται και να τθροφν τουσ κοινά αποδεκτοφσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ 

ηωισ, να είναι ςυνεπείσ ςτθν προςζλευςι τουσ ςτο ςχολείο και ςτθν τάξθ, ςτθν τιρθςθ του 

ωραρίου των διδακτικϊν ωρϊν και του αναλυτικοφ προγράμματοσ, να μεριμνοφν για τθν ευταξία 

και τθν ευκοςμία των ςχολικϊν χϊρων, να εκτελοφν υπεφκυνα τισ εφθμερίεσ τουσ και 

οποιαδιποτε άλλθ εργαςία τουσ ανατίκεται από τθ Διεφκυνςθ και γενικά να ζχουν μια ευπρεπι 

παρουςία ςτο ςχολείο. 

5. Είναι απαραίτθτο να διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια των μακθτϊν ςε όλουσ τουσ ςχολικοφσ 

χϊρουσ, όπωσ και τθν αςφάλεια τουσ κατά τθ διάρκεια των εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων και 

δραςτθριοτιτων που πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του ςχολείου. 

6. Τποχρεοφνται να ενθμερϊνουν ςυςτθματικά τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν για 

κζματα που αφοροφν ςτθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και τθ ςυμπεριφορά αυτϊν, ςε κακοριςμζνεσ 

ϊρεσ και θμζρεσ, αλλά και εκτάκτωσ, αν παραςτεί ανάγκθ. Επίςθσ κα πρζπει να ςυνεργάηονται με 

τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ για κζματα που ζχουν ςχζςθ με ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ μακθτϊν. 

7. Οφείλουν να ενθμερϊνονται και να τθροφν τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, να ςζβονται τθ 

διοικθτικι ιεραρχία και να ςυνεργάηονται ςτενά με το Διευκυντι του ςχολείου, το Διευκυντι τθσ 

Διεφκυνςθσ, τουσ ςχολικοφσ και ειδικοφσ ςυμβοφλουσ για κζματα που αφοροφν τθ ςχολικι 

κοινότθτα. 

8. Πρζπει να είναι εχζμυκοι και να ςζβονται το απόρρθτο των αποφάςεων του υλλόγου των 

Διδαςκόντων και των ςτοιχείων που αφοροφν τα προςωπικά δεδομζνα κακθγθτϊν, μακθτϊν και 

γονζων. 

9. Μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να υπάρχει ςυνεργαςία ςε κζματα που αφοροφν τθ 

διδακτικι διαδικαςία, τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν και γενικότερα τον προγραμματιςμό τθσ 

ςχολικισ ηωισ. Ειδικότερα, κα πρζπει να υπάρχει ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των 
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εκπαιδευτικϊν του ιδίου κλάδου και κυρίωσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτα 

τμιματα τθσ ίδιασ τάξθσ. 
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Γ. ΓΟΝΕΙ – ΚΗΔΕΜΟΝΕ 

Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι κεωροφνται και οι δφο γονείσ του (πατζρασ και μθτζρα). ε 

περίπτωςθ που αυτοί κατοικοφν ςε διαφορετικι πόλθ από αυτι που βρίςκεται το ςχολείο του 

μακθτι, ορίηουν από κοινοφ τρίτο πρόςωπο ωσ κθδεμόνα του τζκνου τουσ με ςυμβολαιογραφικι 

πράξθ. ε περίπτωςθ δε διακοπισ τθσ ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ, κθδεμόνασ του τζκνου κεωρείται ο 

γονζασ που ορίηεται ςφμφωνα με δικαςτικι απόφαςθ, θ οποία πρζπει να προςκομίηεται ςτο 

ςχολείο. 

Ειδικότερα: 

 Οι γονείσ-κθδεμόνεσ εγγράφουν/επανεγγράφουν το μακθτι για κάκε ςχολικι τάξθ ςτο 

τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ι για εξαιρετικοφσ λόγουσ ςτο πρϊτο δεκαιμερο του 

επτεμβρίου για το επόμενο διδακτικό ζτοσ. 

 Οι γονείσ ι κθδεμόνεσ είναι καλό να ενθμερϊνουν τον Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

για κζματα υγείασ των μακθτϊν ι ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν οικογενειακι και 

κοινωνικι κατάςταςι τουσ, τα οποία μποροφν να επθρεάςουν τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ 

και ςυμπεριφορά τουσ. Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί κα μπορζςουν να προςαρμόςουν ανάλογα 

τθ ςυμπεριφορά τουσ και να αντιμετωπίςουν με ευαιςκθςία και εχεμφκεια τα τυχόν 

ιδιαίτερα προβλιματα αυτϊν. 

 Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να ενθμερϊνονται τακτικά για τθ φοίτθςθ, τθ ςχολικι 

επίδοςθ και ςυμπεριφορά των μακθτϊν. Θ φοίτθςθ (απουςίεσ) των μακθτϊν Γυμναςίου 

διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων τθσ Τ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/τ.Βϋ/31-

05-2019). 

 Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα κζμα το οποίο ςχετίηεται με ζνα ςυγκεκριμζνο μακθτι, 

ενθμερϊνεται ο κθδεμόνασ, που με τθ ςειρά του οφείλει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο. Ο 

κθδεμόνασ γίνεται αποδζκτθσ τθσ κρίςθσ του μακθτι για τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ 

και το άριςτο ι μθ πλαίςιο λειτουργίασ του ςχολείου. Οφείλει, εάν εκτιμιςει ότι υπάρχει 

πρόβλθμα τεκμθριωμζνο, να κζςει αυτό υπόψθ τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου, ϊςτε ο 

φλλογοσ των κακθγθτϊν με αίςκθμα ευκφνθσ να αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ, εάν δεν 

είναι δυνατό να αντιμετωπιςτεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ. 

 Ο κθδεμόνασ οφείλει να φροντίηει για τθν ευπρεπι ενδυμαςία του παιδιοφ του και να του 

επιςθμαίνει τθν υποχρζωςι του για κόςμια ςυμπεριφορά ςτο ςχολικό χϊρο.  
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 ε περίπτωςθ που μακθτισ επιφζρει φκορά ςτθ ςχολικι περιουςία, κινθτι και ακίνθτθ, 

αυτι κα κοςτολογείται και ο γονζασ οφείλει να κατακζςει ςτθ ςχολικι επιτροπι το κόςτοσ 

τθσ αποκατάςταςθσ. ε περίπτωςθ που οι μακθτζσ ενόσ τμιματοσ αναλαμβάνουν 

ςυλλογικά τθν ευκφνθ τθσ φκοράσ, τότε το ποςό επιμερίηεται ςε όλουσ του μακθτζσ του 

τμιματοσ και ο κάκε κθδεμόνασ καταβάλλει το ανάλογο ποςό. Επιμεριςμόσ δαπανϊν 

αποκατάςταςθσ γίνεται και όταν οι φκορζσ γίνονται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, εφ’ όςον 

αναλθφκεί ςυλλογικι ευκφνθ.  

 ε περιπτϊςεισ ροπισ των μακθτϊν για κατάλθψθ του ςχολείου οι γονείσ είναι αναγκαίο 

να υπενκυμίηουν ςτα παιδιά τουσ τισ ποινικζσ ευκφνεσ, που απορρζουν τόςο για τα ίδια 

όςο και για τουσ ίδιουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εφόςον προχωριςουν ςτθν 

αντιδθμοκρατικι και αντιςυνταγματικι πράξθ τθσ κατάλθψθσ. Ωσ ζχοντεσ κατά νόμο τθ 

γονικι επιμζλεια του μακθτι, κεωροφνται ςυνυπεφκυνοι τθσ κατάλθψθσ και των ηθμιϊν 

τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του ςχολείου.  

 Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων αποτελεί τθ ςυλλογικι ζκφραςθ τθσ άποψθσ των 

Γονζων και Κθδεμόνων των μακθτϊν. Σο ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθν 

ςυνεργαςία μαηί τουσ, παρόλο που το εκπαιδευτικό ζργο ανικει μόνον ςτθν 

αρμοδιότθτα και ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν και τθσ Διοίκθςθσ του ςχολείου. Σα κζματα 

όμωσ τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ, των ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων 

και γενικότερα το κλίμα και θ ποιότθτα ςτο ςχολικό χϊρο επθρεάηονται από τθν καλι 

ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

Πιςτεφουμε ότι θ αποδοχι και εφαρμογι από μζρουσ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και 

των γονζων-κθδεμόνων των προαναφερκζντων όρων αυτοφ του Πλαιςίου Οργάνωςθσ χολικισ 

Ηωισ κα οδθγιςει ςε καλφτερεσ και αποδοτικότερεσ ςχζςεισ μεταξφ όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 

ςχολικισ μασ κοινότθτασ. 

Για τθ διαμόρφωςθ αυτοφ του Πλαιςίου Οργάνωςθσ χολικισ Ηωισ ςυνεργάςτθκαν ο 

Διευκυντισ, οι εκπαιδευτικοί και το Δεκαπενταμελζσ Μακθτικό υμβοφλιο, οι οποίοι 

ςυμφϊνθςαν με τον παραπάνω κανονιςμό.  

 

 

Θζματα που παρουςιάηονται και δεν προβλζπονται ςτο παρόν Πλαίςιο 

Οργάνωςθσ χολικισ Ζωισ αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθ Διεφκυνςθ 

και τον φλλογο των κακθγθτϊν, ςφμφωνα με τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία. 

 

  

 


