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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

Σχ. έτος 2021 - 2022 

 

1. ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σο χολείο αποτελεί μια δθμοκρατικά οργανωμζνθ κοινότθτα που διαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία  

των μελϊν του χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ αλλά με αμοιβαίο ςεβαςμό και αποδοχι τθσ  

προςωπικότθτασ κάκε μζλουσ τθσ. 

Η δθμοκρατικι οργάνωςθ κάκε ςχολικισ κοινότθτασ προχποκζτει κανόνεσ, όρια, κατανομι 

ρόλων και ευκυνϊν, ιεραρχικι διάρκρωςθ τθσ ομάδασ.  

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοοφμε το ςφνολο των όρων 

και των κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ, για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, 

μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του χολείου. Επιπλζον, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ του χολείου αποτελεί ςθμαντικό παιδαγωγικό μζςο που βοθκά ςτθν ομαλι 

ςχολικι ηωι, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν αλλθλεγγφθ, ςτον δθμοκρατικό διάλογο και ςτθν αποδοχι 

τθσ διαφορετικότθτασ.  

κοπόσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου είναι θ κεμελίωςθ ενόσ 

πλαιςίου που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο και τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ διαμόρφωςθ κλίματοσ που ςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ των μακθτϊν/μακθτριϊν, θ εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ αςφάλειασ και τθσ 

ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κ.ά.  

Σο χολείο μασ επικυμϊντασ τθν διαςφάλιςθ των παραπάνω με τον πλζον οργανωμζνο τρόπο,               

προχωρά ςτθ ςφνταξθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του. Σο περιεχόμενο του 

παρόντοσ Κανονιςμοφ δεν ςτοχεφει με κανζνα τρόπο ςτο να περιορίςει τθν ελευκερία των 

μακθτϊν/τριϊν του χολείου μασ.  Αντίκετα, επιδιϊκει να βοθκιςει τθ ςχολικι κοινότθτα να 

διαμορφϊςει υγιείσ προςωπικότθτεσ, να μάκει ςε κακζνα από τα μζλθ τθσ να ςζβεται τισ 

ελευκερίεσ των άλλων μελϊν και να εδραιϊςει δθμοκρατικζσ αρχζσ. 

Ο ςεβαςμόσ και θ ςυνεπισ τιρθςι του είναι αναγκαίοσ για τθ διαςφάλιςθ ενόσ δθμοκρατικοφ 

κλίματοσ δικαιοςφνθσ και αντικειμενικότθτασ και τθ κεμελίωςθ παιδαγωγικοφ, διδακτικοφ και 

κλίματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ,  με κοινι 

τουσ ςυναίνεςθ.  

Κεντρικόσ μασ ςτόχοσ είναι να διαςφαλίςουμε για όλα τα μζλη του χολείου μασ  ζνα            
περιβάλλον φιλικό, ήρεμο, και δημιουργικό, ζτςι ϊςτε οι μαθητζσ/τριεσ μασ να  αιςθάνονται 
ευχάριςτα όταν βρίςκονται ςε αυτό. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ είναι εναρμονιςμζνοσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τθ 
ςφγχρονθ παιδαγωγικι αντίλθψθ και τθν εμπειρία των προθγοφμενων χρόνων λειτουργίασ του 
χολείου μασ.  
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2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 

ΟΔΘΓΙΕ ΑΣΟΜΙΚΘ ΤΓΙΕΙΝΘ ΛΟΓΩ COVID-19: 
 
Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ, εξαιτίασ τθσ νόςου Covid-19  επιβάλλουν 

τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτόκολλων που αφοροφν ςτθν 

ατομικι υγιεινι. 

 
 
 
 
 

 
Γενικζσ Οδηγίεσ 
 

 Διενζργεια των διαγνωςτικϊν ελζγχων (test), όπωσ προβλζπονται από τισ Οδθγίεσ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.  

 

 Η είςοδοσ ςτο χϊρο του ςχολείου επιτρζπεται μόνο με επίδειξθ αρνητικοφ 
αποτελζςματοσ του διαγνωςτικοφ ελζγχου.  

 

 Χρήςη ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΘ ΜΑΚΑ ςε όλουσ τουσ  χϊρουσ του ςχολείου.  
 

 υχνή χρήςη αλκοολοφχου αντιςηπτικοφ διαλφματοσ που κα βρίςκεται ςε κάκε 
αίκουςα. 

 

 ε περίπτωςη εμφάνιςησ ακόμα και ήπιων ςυμπτωμάτων, παραμονι ςτο ςπίτι και 
ενθμζρωςθ των υπευκφνων.  

 
Αφίςεσ  ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ ενημερϊνουν για τον ενδεδειγμζνο τρόπο εφαρμογήσ των 
μζτρων ατομικήσ υγιεινήσ. 
 
 
 
Προςζλευςη ςτο ςχολείο  

Η ζγκαιρθ προςζλευςθ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία 

του ςχολείου. Είναι απολφτωσ αναγκαίο να τθρείται πιςτά ο χρόνοσ 

προςζλευςθσ. Για το λόγο αυτό οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν 

προςζλκει ςτον χϊρο του ςχολείου πριν από τθν ϊρα ζναρξθσ τθσ            

1θσ διδακτικισ ϊρασ (8:15).  

Μακθτζσ/τριεσ που προςζρχονται με κακυςτζρθςθ κατά τθν                      

1θ διδακτικι ϊρα αλλά και κατά τισ υπόλοιπεσ -δθλαδι μετά τθν είςοδο 

του κακθγθτι τουσ ςτθν αίκουςα- δεν γίνονται δεκτοί ςτο μάκθμα.           

ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ καταχωρίηεται αδικαιολόγθτθ απουςία και οι 

ίδιοι παραμζνουν ςτο χϊρο που τουσ υποδεικνφεται. 

https://www.minedu.gov.gr/news/49890-3-9-21-asfales-anoigma-ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2023
https://www.minedu.gov.gr/news/49890-3-9-21-asfales-anoigma-ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2023
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Παραμονή ςτο ςχολείο 

-Κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου οι μακθτζσ/τριεσ παραμζνουν εντόσ του χϊρου του 

ςχολείου. 

-Οι πόρτεσ τθσ αυλισ παραμζνουν κλειςτζσ προκειμζνου να διαφυλάςςεται θ αςφάλεια των 

μακθτϊν, να αποτρζπεται θ αναίτια ζξοδόσ τουσ από τον προαφλιο χϊρο και να αποτρζπεται θ 

είςοδοσ ατόμων που ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τθ λειτουργία του ςχολείου. 

-Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων, όλοι οι μακθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. τθν περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ/τρια δεν προςζλκει ςτθν τάξθ, ενϊ 

βρίςκεται ςτον χϊρο του ςχολείου, ενθμερϊνεται ο κθδεμόνασ του από τθ Διεφκυνςθ του 

ςχολείου. 

 

Αποχϊρηςη από το ςχολείο  

Οι μακθτζσ/τριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποχωροφν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ των 

μακθμάτων. Θ αποχϊρηςη  μακθτι/τριασ από το ςχολείο πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων 

γίνεται μόνο για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και πάντα 

μετά από επικοινωνία με τουσ γονείσ. 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Σο χολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ του 

ΤΠΑΙΘ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα για προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ 

(γνωςτζσ όμωσ εκ των προτζρων) αλλαγζσ που προκφπτουν ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τθσ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ επίςθσ και αλλαγζσ που ςχετίηονται με αλλαγι 

διδαςκόντων/ουςϊν ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα. 

 

Μαθήματα που διδάςκονται 

Σα μακιματα που διδάςκονται ςτο Γυμνάςιο κατατάςςονται ςε τρεισ (3) ομάδεσ. 

 

Μαθήματα Ομάδασ Α': 

1) Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία (Γλωςςικι Διδαςκαλία και Νεοελλθνικι Λογοτεχνία) 

2)Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία (Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα, Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα 

από Μετάφραςθ)  

3) Μακθματικά 

4) Φυςικι 

5) Ιςτορία 

6)Αγγλικά  

7) Βιολογία 

 

Μαθήματα Ομάδασ Β': 

1) Χθμεία 

2) Γεωλογία-Γεωγραφία 
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3) Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι 

4) Θρθςκευτικά 

5) Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα 

6) Οικιακι Οικονομία 

7)Σεχνολογία-Πλθροφορικι 

 

Μαθήματα Ομάδασ Γ': 

1)  Μουςικι -Καλλιτεχνικά   

2) Φυςικι Αγωγι 

 

 Διαδικαςία αξιολόγηςησ τησ επίδοςησ  

1. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι/τριασ κατά τθ διάρκεια των τετραμινων 

ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια:  

α) θ ςυνολικι ςυμμετοχι του μακθτι/τριασ ςτθ μακθςιακι διδαςκαλία (τα ερωτιματα που 

κζτει, οι απαντιςεισ που δίνει, θ ςυμβολι του ςτθ μελζτθ ενόσ κζματοσ μζςα ςτθν τάξθ, θ 

ςυνεργαςία του με ςυμμακθτζσ, θ επιμζλεια ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που του 

ανατίκενται), από τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ ςχθματίηει εικόνα για τισ γνϊςεισ, τθν κατανόθςθ 

εννοιϊν και φαινομζνων, τισ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ, τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, 

τθν κριτικι ςκζψθ, τθ δθμιουργικότθτα κ.λπ.,  

β) οι εργαςίεσ που εκτελεί ο μακθτισ/τριασ ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ ςτο ςχολείο ι ςτο ςπίτι, ατομικά ι ομαδικά,  

γ) οι ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ, και οι διακεματικζσ εργαςίεσ, 

ατομικζσ ι ομαδικζσ,  

δ) οι τετραμθνιαίεσ δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ (ωριαίεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ ι ανάκεςθ και 

υποβολι/παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ ςυνκετικισ ι διακεματικισ δθμιουργικισ 

εργαςίασ ι αξιοποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν και των ςταδίων εφαρμογισ του μοντζλου τθσ 

ανεςτραμμζνθσ τάξθσ),  

ε) οι ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ (τεςτ).  

 

2. Όςον αφορά τισ ωριαίεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ αυτζσ είναι: 

α) προειδοποιθμζνεσ, αν ζπονται μιασ ανακεφαλαίωςθσ ι  

β) μθ προειδοποιθμζνεσ, αν καλφπτουν τθν φλθ που διδάχκθκε ςτο αμζςωσ προθγοφμενο 

μάκθμα.  

Δεν επιτρζπεται να πραγματοποιοφνται περιςςότερεσ από μία ωριαία γραπτι δοκιμαςία κατά 

τθ διάρκεια του θμερθςίου διδακτικοφ προγράμματοσ και περιςςότερεσ από τρεισ (3) κατά τθ 

διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικοφ προγράμματοσ.  

 3. τα μαθήματα τησ Ομάδασ Αϋ και τησ Ομάδασ Βϋ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) 

τετραμθνιαία δοκιμαςία αξιολόγθςθσ. Οι διδάςκοντεσ μακιματα τθσ Ομάδασ Α’ και τθσ 

Ομάδασ Β’ δφνανται να επιλζξουν ςτο πρϊτο και ςτο δεφτερο τετράμθνο, τον τρόπο 
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διεξαγωγισ τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ επιλζγοντασ μεταξφ των εναλλακτικϊν που προβλζπονται 

ςτθν περ. δ’ τθσ παρ. 1. 

τα μαθήματα τησ Ομάδασ Γϋ  δεν διενεργείται καμία τετραμθνιαία δοκιμαςία αξιολόγθςθσ. 

 4. Οι ολιγόλεπτεσ δοκιμαςίεσ πραγματοποιοφνται με ι χωρίσ προειδοποίθςθ των μακθτϊν με τθ 

μορφι ςφντομων, ποικίλων και κατάλλθλων γραπτϊν ερωτιςεων. Ο αρικμόσ και θ ςυχνότθτα 

των ολιγόλεπτων δοκιμαςιϊν που πραγματοποιοφνται ςε κάκε τετράμθνο επαφίενται ςτθν 

κρίςθ του διδάςκοντοσ. 

 

Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ μαθητϊν, γονζων και κηδεμόνων  

Η ενθμζρωςθ μακθτϊν, γονζων και κθδεμόνων γίνεται μζςω των ακόλουκων τρόπων:  

 Σθσ Ιςτοςελίδασ του χολείου. 

  Ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 Ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και βεβαιϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν  

εκδρομϊν, για τθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν κεαμάτων κ.λπ. 

 Σθλεφωνικά, ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ.  

 Μζςω τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο ςχολείο. 

 

3. ΧΟΛΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΗΩΘ 

 

Φοίτηςη – Απουςίεσ 

Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν πρζπει να είναι τακτικι και θ παρακολοφκθςθ όλων των 

μακθμάτων ανελλιπισ. Οι απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν και οι ςυνζπειεσ αυτϊν, όπωσ 

προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι ζνα ςοβαρότατο κζμα το οποίο πρζπει να 

αντιμετωπίηεται από κοινοφ από το ςχολείο και τθν οικογζνεια. τουσ μακθτζσ/τριεσ παρζχεται 

θ δυνατότθτα να κάνουν (για λόγουσ υγείασ και άλλουσ) ζωσ 114 απουςίεσ. 

Ο γονζασ/κηδεμόνασ οφείλει να ενημερϊνει τηλεφωνικά το ςχολείο για την απουςία του 

μαθητή/τριασ. 

 

Εμφάνιςη 

Η εμφάνιςθ των μακθτϊν/τριϊν οφείλει να χαρακτθρίηεται από απλότθτα 

και ευπρζπεια. Παρακαλοφμε τουσ γονείσ να ελζγχουν ςτο κζμα αυτό τουσ 

μακθτζσ, ϊςτε να αποφεφγεται θ παρζμβαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

Ειδικότερα ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ απαιτοφνται ακλθτικι φόρμα 

και κατάλλθλα ακλθτικά παποφτςια. ε αντίκετθ περίπτωςθ, ο μακθτισ δεν 

κα γίνεται δεκτόσ ςτο μάκθμα και κα παίρνει απουςία. 
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υμπεριφορά – Δικαιϊματα - Τποχρεϊςεισ 

 

Η ζσμπεριθορά όλων ηων μελών ηης ζτολικής κοινόηηηας πρέπει να διέπεηαι από δημοκραηικό 

ήθος, ζεβαζμό ζηα σπόλοιπα μέλη,  ζηην ζτολική περιοσζία, καθώς και ζηην δική ηοσς 

προζωπικόηηηα. 

 

 Δεν επιτρζπονται από κανζναν οι χειροδικίεσ, χειρονομίεσ, οι προςβολζσ και οποιαδιποτε 

ςυμπεριφορά υποβακμίηει τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα. 

 Βάςθ για τθ δθμοκρατικι λειτουργία του ςχολείου κεωρείται και ο ςεβαςμόσ ςτθ ςχολικι 

περιουςία. 

 Μακθτισ ι μακιτρια που αντιμετωπίηει οποιοδιποτε πρόβλθμα, μπορεί να απευκυνκεί για 

τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ι για ςυμβουλευτικι ςυηιτθςθ, ςτον υπεφκυνο κακθγθτι 

του τμιματόσ του. Εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό ι εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο, μπορεί 

να απευκυνκεί ςτθν Διεφκυνςθ του χολείου.  

 Οι μακθτζσ εκλζγουν τα μακθτικά τουσ ςυμβοφλια, τα οποία τουσ εκπροςωποφν για τθν 

υποβολι αιτθμάτων τουσ, τθν προςταςία των δικαιωμάτων τουσ, τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

τάξθσ και του ςχολείου γενικότερα. 

 

υμπεριφορά κατά τη διάρκεια του μαθήματοσ 

 

Οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Αποδζχονται πωσ κάκε μάκθμα ζχει τθ δικι του ιδιαίτερθ παιδευτικι αξία και αποδίδουν ςτο 

κακζνα τθν απαιτοφμενθ προςοχι.  

 Δεν παρακωλφουν και δεν διακόπτουν τθ ροι του μακιματοσ, 

ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν/τριϊν για μάκθςθ. 

 Δεν απαςχολοφνται με τθν προετοιμαςία άλλου μακιματοσ ι με 

άςχετεσ προσ το μάκθμα εναςχολιςεισ. 

 Δεν καταναλϊνουν φαγθτά ι αναψυκτικά κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ. 

  Ζχουν οπωςδιποτε μαηί τουσ τα απαραίτθτα για το μάκθμα βιβλία και τετράδια. 

 Δικαιοφνται να προμθκευτοφν από το ςχολείο τουσ τα βιβλία τουσ κακϊσ και ςθμειϊςεισ 

δωρεάν, αλλά μόνο μία φορά. Για το λόγο αυτό είναι υπεφκυνοι για τθ φφλαξι τουσ και τθ 

διατιρθςθ τθσ καλισ τουσ κατάςταςθσ. Εφόςον υπάρξει απϊλεια ι καταςτροφι βιβλίων και 

άλλων αντικειμζνων, είναι αναγκαςμζνοι να τα προμθκευτοφν οι ίδιοι. 

  Θα ιταν καλό να μθν ζχουν μαηί τουσ αντικείμενα αξίασ. Εφόςον αποφαςίςουν να τα φζρουν 

ςτο ςχολείο, είναι οι ίδιοι υπεφκυνοι για τθν φφλαξι τουσ.  

 Η διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ του κρανίου και τθσ αίκουςασ είναι υποχρζωςθ όλων των 

μακθτϊν.  

 

υμπεριφορά κατά τη διάρκεια του διαλείμματοσ 

Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ ανάπαυλασ, ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων αλλά και χρόνοσ  

ικανοποίθςθσ ςωματικϊν αναγκϊν (φαγθτό, νερό, τουαλζτα).  

 Κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων οι μακθτζσ/τριεσ εξζρχονται ςτο χϊρο τθσ αυλισ, ϊςτε 

να ξεκουράηονται ςτον προαφλιο χϊρο, αλλά και να διαςφαλίηεται ο αεριςμόσ και θ 

αςφάλεια των αικουςϊν (θ παραμονι ςτουσ διαδρόμουσ ι ςτισ αίκουςεσ επιτρζπεται μόνο 

ςε περίπτωςθ κακοκαιρίασ). 
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 Για οποιοδιποτε πρόβλθμα αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ/τριεσ απευκφνονται ςτουσ 

εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ που επιτθροφν τουσ διάφορουσ χϊρουσ του ςχολείου, ςτισ 

υποδείξεισ των οποίων είναι αναγκαίο να υπακοφουν. 

 Οι μπάλεσ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπονται. 

 Δεν επιτρζπεται να φζρνουν οι μακθτζσ/τριεσ παιχνίδια ι ακλθτικό υλικό (π.χ. μπάλεσ κλπ.) 

από το ςπίτι τουσ. 

Γενικότερη ςυμπεριφορά 

Δεν επιτρζπεται η κατοχή και η χρήςη κινητϊν τηλεφϊνων 

εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. 

Επιπλζον, δεν επιτρζπονται θ χριςθ θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν για βιντεοςκόπθςθ, λιψθ φωτογραφιϊν και 

καταγραφι ςυνοµιλιϊν. Κάκε παρζκκλιςθ των ανωτζρω 

αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικοφ ελζγχου. 

Απαγορεφεται αυςτθρά το κάπνιςµα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

του ςχολείου. 

Αποκλίςεισ των μακθτϊν/τριϊν από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του ςχολείου, 

τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον 

εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτον ςυμμακθτι/τρια, από όλα αυτά που το ςχολείο 

κζτει ωσ κανόνεσ τθσ λειτουργίασ του, κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα και αντιμετωπίηονται 

με τισ ανάλογεσ ποινζσ από το Διευκυντι ι το φλλογο Διδαςκόντων. 

 

Διαγωγή- Ζπαινοι 

Η ζμπρακτθ αποδοχι και τιρθςθ των κανόνων που διζπουν τθ ςχολικι ηωι αποτελεί 

υποχρζωςθ όλων των μακθτϊν/τριϊν. Αποκλίςεισ ςυμπεριφοράσ αντιμετωπίηονται κατά τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία με τθν εφαρμογι ςχολικϊν κυρϊςεων, οι οποίεσ κλιμακϊνονται ανάλογα 

με το παράπτωμα ωσ εξισ: 

α) προφορικι παρατιρθςθ 

β) προφορικι ι γραπτι επίπλθξθ 

γ) ωριαία απομάκρυνςθ από το μάκθμα 

δ) αποβολι 1 ζωσ 2 θμζρεσ από τα μακιματα 

ε) αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 

Αν ζνασ μακθτισ/τρια ςυγκεντρϊςει 3 ωριαίεσ απομακρφνςεισ από το μάκθμα από τον ίδιο 

κακθγθτι ι 5 από διαφορετικοφσ κακθγθτζσ, τότε αποβάλλεται για μια μζρα από το ςχολείο. 

Εφόςον ο φλλογοσ Διδαςκόντων διαπιςτϊςει ιδιαίτερα δθμοκρατικι ςυμπεριφορά από τα 

ςφνολο μακθτϊν/τριϊν μίασ τάξθσ, μπορεί να τουσ αποδϊςει ειδικοφσ επαίνουσ, π.χ. για τθν 

κακαριότθτα και το ςεβαςμό προσ το χϊρο τουσ, για τθν προςφορά και τθν αλλθλζγγυα 

ςυμπεριφορά τουσ ςτον κοινωνικό τουσ περίγυρο κλπ. 
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Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ – Εκδρομζσ 

 

Η ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτισ εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ και ςτισ εκδρομζσ κεωρείται αναγκαία, αφοφ 

αποτελοφν ςυμπλιρωμα τθσ αγωγισ των παιδιϊν και μζροσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Οι μακθτζσ που δεν ςυμμετζχουν 

ςτθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ ι ςτθν εκδρομι, προςζρχονται ςτο 

ςχολείο και παρακολουκοφν το διαμορφωμζνο πρόγραμμα. Σα παιδιά που δε ςυμμετζχουν 

ςτθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ και δεν προςζρχονται ςτο ςχολείο, λαμβάνουν τισ απουςίεσ τθσ 

θμζρασ. Οι επιςκζψεισ και οι εκδρομζσ πραγματοποιοφνται εφόςον ςυγκεντρωκεί το 70% των 

παιδιϊν και ζχουν προςκομίςει ΕΓΚΑΙΡΩ τθν υπεφκυνθ διλωςθ και το αντίτιμο (όπου αυτό 

είναι απαραίτθτο), διαφορετικά θ επίςκεψθ ι θ εκδρομι ΑΚΤΡΩΝΕΣΑΙ. 

 

 

 

 Όμιλοι / Σμήματα Ενιςχυτικήσ  Διδαςκαλίασ/Προγράμματα χολικϊν Δραςτηριοτήτων 

 

Σθ νζα ςχολικι χρονιά οργανϊνονται ςτο ςχολείο μασ Όμιλοι αριςτείασ, δημιουργικότητασ και 

καινοτομίασ, οι οποίοι αφοροφν ςε γνωςτικοφσ τομείσ όπωσ τα μακθματικά, τισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ, τθ γλϊςςα, τθ λογοτεχνία και άλλουσ τομείσ όπωσ τθν αςτρονομία, τθ ρομποτικι το 

κζατρο, τον ακλθτιςμό κ.ά. 

Κάκε μακθτισ/τρια ζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί ζωσ και 2 Ομίλουσ. Με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του ςτον Όμιλο, ο μακθτισ/τρια λαμβάνει 

πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 

Επιπλζον, οργανϊνονται ςτο ςχολείο μασ Σμήματα Ενιςχυτικήσ Διδαςκαλίασ, που αφοροφν           

ςε τομείσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, και ςτα οποία αξιοποιοφνται ςφγχρονεσ διδακτικζσ 

μεκοδολογίεσ και μζςα διδαςκαλίασ, για τθν καλλιζργεια και ενίςχυςθ των ιδιαίτερων κλίςεων, 

δεξιοτιτων και ενδιαφερόντων των μακθτϊν/τριϊν. 

 

 

κοπόσ του ςχολείου δεν είναι μόνο θ απόκτθςθ γνϊςεων αλλά και 

θ καλλιζργεια δεξιοτιτων ηωισ μζςα από διαδικαςίεσ ομαδικισ 

εργαςίασ, κατά τισ οποίεσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτο μακθτι/τρια να 

αναπτφξει τθν πρωτοβουλία, τθν υπευκυνότθτα, τθν αλλθλεγγφθ και 

να ευαιςκθτοποιθκεί ςε κζματα περιβάλλοντοσ, πολιτιςμοφ, υγείασ.  

 

 

Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου, οι κακθγθτζσ και οι γονείσ/κθδεμόνεσ πρζπει να 

ενθαρρφνουμε τουσ μαθητζσ/τριεσ, ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτουσ Ομίλουσ, ςτα Σμιματα 

Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ και ςτισ Ομάδεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, Χορωδίασ και Ακλθτιςμοφ. 
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4.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 

– Με τθ Διεφκυνςθ του χολείου κακθμερινά για οποιοδιποτε πρόβλθμα προκφψει 

(τθλζφωνο: 2102626330, 2102626698, email: mail©1gym-iliou.att.sch.gr. 

– Με τουσ εκπαιδευτικοφσ για ςυνεργαςία και ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν επίδοςθ και τθ 

ςυμπεριφορά των παιδιϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίασ 

που ζχει δοκεί ςτουσ μακθτζσ και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου. 

Λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν κα εφαρμοςτεί θ εξ αποςτάςεωσ ενθμζρωςθ και ςυηιτθςθ με τουσ 

γονείσ.   

Η ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ είναι: www.1gym-iliou.att.sch.gr 

Facebook: 1ο Γυμνάςιο Ιλίου - 1o Gymnasium of Ilion 

Instagram: 1gymiliousx 

Youtube: 1o GYMNASIO ILIOU 

 

Οι γονείσ ενθμερϊνονται για το μακθτι/τρια και αντίςτοιχα οφείλουν να ενθμερϊνουν το 

ςχολείο για κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι ςυμπεριφορά του μακθτι ι τθσ 

μακιτριασ ςτο ςχολείο. Επίςθσ,  να ενθμερϊνουν για τθν απουςία του παιδιοφ τουσ. 

 Θ ΣΑΚΣΙΚΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ ΚΟΠΙΜΘ! 

Η ςυχνι επικοινωνία – ςυνεργαςία των γονζων με τθ ςχολικι κοινότθτα κεωρείται απαραίτθτθ 

κατά τακτά διαςτιματα, ϊςτε να προλαμβάνονται ι να λφνονται άμεςα τα προβλιματα που 

τυχόν προκφψουν. 

 

Αγαπητοί γονείσ και κηδεμόνεσ, 

προςβλζπουμε ςτην ενεργό ςυμμετοχή ςασ ςτο ζργο τησ διαπαιδαγϊγηςησ και τησ 

προετοιμαςίασ των μαθητϊν/τριϊν για την ομαλή ζνταξή τουσ ςε μια ελεφθερη και 

δημοκρατική κοινωνία, επιθυμοφμε τη ςυμμετοχή ςασ ςτισ δραςτηριότητεσ και τισ 

εκδηλϊςεισ του ςχολείου και είμαςτε ανοιχτοί ςε προτάςεισ και εποικοδομητικό διάλογο. 
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