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Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου 

 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων 

και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 

μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. 

Επιπλέονο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό 

παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, 

στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 

 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη 

λειτουργίας του και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. 

 Κατά την πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις 

τους, χωρίς καθυστέρηση και υπακούουν τις υποδείξεις των εφημερευόντων 

καθηγητών. Κατά την διάρκεια της προσευχής οι μαθητές οφείλουν να τηρούν κόσμια 

στάση και να επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό. 

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές γίνονται δεκτοί μόνο μετά από 

σχετική άδεια του Διευθυντή του Σχολείου ή νόμιμου αναπληρωτή του. Εξαίρεση 

γίνεται μόνο για την πρώτη διδακτική ώρα και αν η καθυστέρηση των μαθητών 

οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακούς λόγους, ή λόγους 

υγείας, οπότε και λαμβάνουν ειδική άδεια από τη διεύθυνση. Σε περίπτωση συχνής 

και αδικαιολόγητης καθυστέρησης ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή. 

 Μαθητής που προσέρχεται μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, σε 

οποιαδήποτε διδακτική ώρα, δεν γίνεται δεκτός στο μάθημα και παίρνει απουσία. 

Εισέρχεται στην αίθουσα μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου ή 

νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο επαναλαμβάνεται συχνά 

ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή. 

 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι το πέρας όλων των 

μαθημάτων, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τον χώρο του σχολείου για 

κανένα λόγο. Άδεια εξόδου από το σχολείο μαθητή χορηγείται μόνο από τον 

Διευθυντή του σχολείου ή νόμιμο αναπληρωτή του και ειδοποιείται ο κηδεμόνας. 

 Οι μαθητές δεν έχουν σε καμία περίπτωση δικαίωμα να μην προσέλθουν σε 

οποιοδήποτε μάθημα του ημερήσιου προγράμματος. Αν για σοβαρούς λόγους υγείας ή 

άλλη αιτία αδυνατούν να προσέλθουν σε κάποιο μάθημα απαιτείται η άδεια τόσο του 

διδάσκοντος όσο και του Διευθυντή του σχολείου ή νόμιμου αναπληρωτή του . 

 Κατά την διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την 

αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του 

διδάσκοντα καθηγητή. 

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες. Μπάλες χορηγούνται μόνο 

από το Σχολείο με ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

 Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις 

αίθουσες και τους διαδρόμους. 

 Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν τις ακρότητες ως προς την εμφάνιση-αμφίεση. 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ από τους μαθητές σε οποιαδήποτε χώρο του 

Σχολείου, ούτε η κατανάλωση τροφών και αναψυκτικών στις αίθουσες. 

 Στα πλαίσια της γενικής απαγόρευσης του καπνίσματος δεν επιτρέπεται το κάπνισμα 

από τους μαθητές στους χώρους του Σχολείου, τόσο στο κτίριο όσο και στο 

προαύλιο. 



 Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον χώρο του σχολείου η οποία 

αποτελεί παράπτωμα και σύμφωνα με σχετική διαταγή του Υπουργείου Παιδείας 

τιμωρείται. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων δημιουργεί προϋποθέσεις και 

υποψίες για καταδολίευσή τους. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται 

επαρκώς με τα τηλέφωνα του σχολείου. 

 Οι μαθητές έχουν την ευθύνη για αντικείμενα μεγάλης αξίας ή χρήματα που φέρνουν 

μαζί τους. Το Σχολείο αδυνατεί να αναλάβει την φύλαξή τους. 

 Απαγορεύεται η διάθεση και η κυκλοφορία εντύπων ή περιοδικών στο σχολείο εκτός 

από αυτά που εκδίδουν οι μαθητικές κοινότητες. 

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου και να διατηρούν το 

περιβάλλον καθαρό. Κάθε φθορά της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνει τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και 

τιμωρείται. Η αποκατάσταση βαρύνει τον υπαίτιο. 

 Οι μαθητές καλούνται ως μέλη μιας ομάδας να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και 

ευγένεια στους συμμαθητές τους, να επιδεικνύουν τον οφειλόμενο σεβασμό προς 

τους καθηγητές και το προσωπικό του Σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά η άσκηση 

ψυχολογικής, λεκτικής, σωματικήςή οποιασδήποτε μορφής βίας σε συμμαθητή τους 

(bullying). 

 Στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του σχολείου η συνεργασία μαθητών-καθηγητών 

θεωρείται απαραίτητη. Κάθε μαθητής μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο 

καθηγητή του τμήματος ή σε οποιοδήποτε άλλο καθηγητή επιθυμεί ή στη Διεύθυνση 

του σχολείου και να συζητά όχι μόνο οποιαδήποτε θέμα-πρόβλημα σχετίζεται με την 

εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά ακόμα και κάποιο προσωπικό του 

πρόβλημα. 

 Οι μαθητές έχουν κοινωνική ευθύνη να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από τον 

Νόμο εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παραστάσεις, παρουσιάσεις) και να 

συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει στην μαθητική ιδιότητα. 

 Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή του 

Σχολείου φέρουν πρόσθετη ευθύνη για την συμπεριφορά τους και κάθε παράπτωμά 

τους ελέγχεται αυστηρότερα. 

 Η παρότρυνση, από μαθητές σε εξωσχολικούς, να εισέλθουν χωρίς άδεια στον χώρο 

του σχολείου για οποιαδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται. 

 Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής είναι αιτία παιδαγωγικού 

ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις. 

 Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή, 

με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει 

να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με 

συγκεκριμένο μαθητή, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο 

γονέας, ο οποίος οφείλει να συνεργαστεί με το Σχολείο. 

 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων του σχολείου (πρ.34/22-02-2021), του Συλλόγου Γονέων, του προεδρείου του 

15/μελούς και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πάτμου και 

επικαιροποιήθηκε για το σχολικό έτος 2021-2022. 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

Αικατερίνη Σπύρτου 

 



 


