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 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΠΑΓΟΤ 
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε  με  ςτόχο  να ρυκμίςει 

 τισ ςυνκικεσ τθσ κακθμερινισ ςχολικισ ηωισ ϊςτε  να διαςφαλίηεται  θ τάξθ και θ ομαλι 
ςχολικι ηωι,  να  διευκολφνεται  το  εκπαιδευτικό ζργο και, να ενιςχφεται θ ςυνεργαςία, θ 
αλλθλεγγφθ, ο δθμοκρατικόσ διάλογοσ και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ (ΤΑ ΤΠΑΙΘ 
13423/ΓΔ4/4-2-2021).   

  Κατά τθ διαμόρφωςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του ςχολείου μασ, 
ςυνεργάςτθκαν όλα τα μζλθ του υλλόγου διδαςκόντων, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του υλλόγου γονζων και κθδεμόνων, το Προεδρείο του δεκαπενταμελοφσ 
μακθτικοφ ςυμβουλίου, κακϊσ και εκπρόςωποσ του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ. Για τθν 
επιτυχι εφαρμογι του απαιτείται θ ςυνειδθτι αποδοχι των κανόνων που 
ςυμφωνικθκαν και περιλαμβάνει από όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ςχολικισ ηωισ. 

1. Προςζλευςη – παραμονή ςτο ςχολείο και αποχϊρηςη   
 

 Η ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο ςχολείο και θ τακτικι, ανελλιπισ 
και όχι επιλεκτικι φοίτθςθ αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 Πρωινζσ κακυςτεριςεισ δθμιουργοφν ςοβαρό πρόβλθμα ςτθ λειτουργία του ςχολείου. 
Για τον λόγο αυτό θ  ςυχνι επανάλθψι  τουσ, ελζγχεται. ε περίπτωςθ αργοπορίασ, 
πρζπει να  περάςουν   από  το γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ για να δθλϊςουν τθν 
προςζλευςι τουσ και, ειςζρχονται ςτθν τάξθ τουσ  μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τρζχουςασ διδακτικισ ϊρασ.  

 Σο ςχολείο παρζχει ςτουσ μακθτζσ/μακιτριεσ γενικι παιδεία και όλα τα μακιματα 
είναι ςθμαντικά και υποχρεωτικά. Ωσ εκ τοφτου οι μακθτζσ/μακιτριεσ είναι 
υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν προςεκτικά τθ διδαςκαλία όλων των μακθμάτων 
του ςχολικοφ προγράμματοσ, να ςυμμετζχουν και να είναι κατάλλθλα 
προετοιμαςμζνοι. Οφείλουν να προςζρχονται ςτθν τάξθ εγκαίρωσ με τα ςχολικά τουσ 
εγχειρίδια και με ότι άλλο διδακτικό υλικό ορίηεται από τον διδάςκοντα κάκε 
μακιματοσ.  

 Η ζξοδοσ από τθν τάξθ επιτρζπεται μόνο για πολφ ςοβαρό λόγο και μόνο κατόπιν 
αδείασ από τον/τθν διδάςκοντα/ουςα.  

 Oι είςοδοι του ςχολείου παραμζνουν κλειςτζσ από το πζρασ τθσ πρωινισ προςζλευςθσ 
των μακθτϊν/μακθτριϊν και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ.  
Οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραμζνουν ςτο ςχολείο μζχρι τθ λιξθ του ωραρίου. Όποιοσ 
μακθτισ/μακιτρια αποχωρεί από το ςχολικό ςυγκρότθμα ςτθ διάρκεια του 
προγράμματοσ κα πρζπει να ζχει άδεια από τθ Διεφκυνςθ και να τον παραλαμβάνει ο 
κθδεμόνασ του. τθν περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί το ςχολικό πρόγραμμα πριν τθ λιξθ 
του ωραρίου, οι μακθτζσ/μακιτριεσ αποχωροφν από το ςχολείο, υπό τον ζλεγχο τθσ 
φφλακα του ςχολείου και, κατόπιν επικοινωνίασ με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ. Αν 
όμωσ το ςχολείο τουσ ζχει ενθμερϊςει από τθν προθγοφμενθ θμζρα, μζςω 
κακθγθτι/κακθγιτριασ ςτθν υπάρχουςα απαρτία τθσ τάξθσ, οφείλουν να ζχουν 
μεταφζρει ςτουσ κθδεμόνεσ τουσ τθν πλθροφορία. 

 Οι  γονείσ  οφείλουν,  ςε  περίπτωςθ  αςκζνειασ  των  παιδιϊν  τουσ,  να  ενθμερϊνουν 
 το  ςχολείο για τθν απουςία τουσ από τα μακιματα, ζγκαιρα.   

2.   Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ μαθητϊν/μαθητριϊν – Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ  
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 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμζνουν ςτισ 
αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ςτουσ διαδρόμουσ των ορόφων και ςτισ ςκάλεσ, αλλά ςτο 
προαφλιο του Γυμναςίου (μπροςτά ςτα γραφεία των κακθγθτϊν).  

 Η οποιαδιποτε λιψθ μζτρων υγειονομικοφ περιεχομζνου κα πρζπει να ακολουκεί τισ 
τρζχουςεσ οδθγίεσ του Τπουργείου Παιδείασ για τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

 Η δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, ο ςεβαςμόσ ςε κακθγθτζσ και μακθτζσ/μακιτριεσ, ο 
διάλογοσ και θ αρμονικι ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ είναι 
βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του ςχολείου. 
Αποκλίςεισ των μακθτϊν, από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του 
ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του χολείου, από τον 
οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτον 
ςυμμακθτι/τθ ςυμμακιτρια, κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα. Σα ςχολικά 
παραπτϊματα αντιμετωπίηονται από το ςχολείο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
και με γνϊμονα τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων 
είναι θ τελευταία επιλογι, χωρίσ όμωσ να αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. 

 Σα κζματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο χολείο 
αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τον/τθ 
φμβουλο χολικισ ηωισ, τθ Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον φλλογο 
Διδαςκόντων και τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ 
καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςι τουσ. ε κάκε περίπτωςθ και πριν από 
οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ 
προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. 

 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ 132328/Γ2/07-12-2006, 
100553/Γ2/04-09-2012, 137003/Δ1/25-08-2016 και Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 του 
Τπουργείου Παιδείασ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα και 
οποιαδιποτε άλλθ ςυςκευι ι και παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ 
δεδομζνων εικόνασ και ιχου (π.χ. ρολόι ι ςτυλό με κρυφι κάμερα) εντόσ του ςχολικοφ 
χϊρου. Εάν υπάρχει ανάγκθ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο 
εξοπλιςμόσ του ςχολείου. τθν εξαιρετικι περίπτωςθ που ο μακθτισ/θ μακιτρια φζρει 
ςτο ςχολείο κινθτό τθλζφωνο, υποχρεοφται να το παραδϊςει ςτθ Διεφκυνςθ του 
ςχολείου πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων και κα το παραλάβει κατά τθν αποχϊρθςθ 
του/τθσ.  

 Δεν επιτρζπονται θ φωτογράφιςθ και βιντεοςκόπθςθ ςτο ςχολείο.  
 Σο κάπνιςμα δεν επιτρζπεται ςτουσ κλειςτοφσ και ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ του 

ςχολείου (Ν.3868/2010, εγκφκλιοι 120995/30-9-2010, 179155/Δ2/2014 και 
Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019  του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ). 
Είναι αυτονόθτο ότι το κάπνιςμα δεν επιτρζπεται επίςθσ ςτισ ςχολικζσ δράςεισ εκτόσ 
ςχολείου. Η παράβαςθ ελζγχεται πεικαρχικά και από τουσ Επόπτεσ Δθμόςιασ Τγείασ. 

 Απαγορεφεται αυςτθρά το αλκοόλ, θ κατοχι και χριςθ εκιςτικϊν ουςιϊν, τόςο εντόσ 
του ςχολείου όςο και κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν δράςεων εκτόσ ςχολείου.  

 Κάκε παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικοφ ελζγχου και 
αντιμετωπίηεται με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 31 τθσ ΤΑ 79942/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β’  2005/ 
31-5-2019 παιδαγωγικά μζτρα. 
 

       3.   Πρόληψη φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

 H ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ 
διαδικαςίασ πρόλθψθσ ι/και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, παρενόχλθςθσ, 
εξαναγκαςμοφ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Χαρακτθριςτικά του κετικοφ και υγιοφσ 
ςχολικοφ κλίματοσ είναι, πρωταρχικά, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με Φορείσ, θ ςυνεργαςία του 
χολείου με τθν οικογζνεια. 
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 Επιςθμαίνεται ότι ο λεκτικόσ, ςωματικόσ και ψυχικόσ εκφοβιςμόσ, κακϊσ και γενικά 
φαινόμενα ςχολικισ βίασ, κεωροφνται ςοβαρά παραπτϊματα που δυναμιτίηουν τθν 
ομαλι λειτουργία του ςχολείου. 
 

4.    χολικζσ Εκδηλϊςεισ - δραςτηριότητεσ   
 
 Σο χολείο οργανϊνει μια ςειρά εκδθλϊςεων/δραςτθριοτιτων, όπωσ είναι τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, οι γιορτζσ κ.α.που ςτόχο 
ζχουν τθ ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, τον εμπλουτιςμό των υπαρχουςϊν 
γνϊςεων των μακθτϊν/μακθτριϊν, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ και τθν 
ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κοινωνικά κζματα ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ 
ςυμμετζχουν ενεργά. 

 Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου είναι υποχρεωτικι, 
διζπεται από ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και, θ μθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ ςυνεπάγεται 
καταχϊριςθ απουςιϊν.  

 τισ διδακτικζσ ι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ με ποφλμαν ι άλλο μεταφορικό μζςο και 
για τισ οποίεσ απαιτείται άδεια ςυμμετοχισ από τον γονζα/κθδεμόνα, οι 
μακθτζσ/μακιτριεσ που δεν ςυμμετζχουν απαςχολοφνται ςτο ςχολείο για ολόκλθρο το 
ωράριο τθσ θμζρασ. 

5.   υνεργαςία χολείου-Οικογζνειασ – υλλόγου Γονζων &  Κηδεμόνων  

 Φυςικοί κθδεμόνεσ του μακθτι/μακιτριασ 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/μακιτριασ, ορίηουν από κοινοφ τρίτο πρόςωπο ωσ 
κθδεμόνα του τζκνου τουσ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ζγγαμθσ ςυμβίωςθσ, κθδεμόνασ του τζκνου κεωρείται ο γονζασ που ορίηεται ςφμφωνα 
με δικαςτικι απόφαςθ, θ οποία πρζπει να προςκομίηεται ςτο ςχολείο. 

 Οι  γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ενθμερϊνονται τακτικά για τθ φοίτθςθ, τθ ςχολικι 
επίδοςθ και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν. Για τισ απουςίεσ των παιδιϊν 
τουσ κα ενθμερϊνονται κάκε εβδομάδα θλεκτρονικά (ςτο e-mail που ζχουν δθλϊςει) 
από τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. 

 Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενδείκνυται να ενθμερϊνουν τθ Διευκφντρια και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ για κζματα υγείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν ι ςχετικά με κζματα που 
αφοροφν τθν οικογενειακι και κοινωνικι κατάςταςι τουσ, τα οποία μποροφν να 
επθρεάςουν τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά τουσ, ϊςτε να υπάρχει θ 
κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Οι  γονείσ/κθδεμόνεσ, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ενθμερϊνονται από το ςχολείο 
για να ολοκλθρϊςουν τθν εγγραφι των παιδιϊν τουσ ςτθν τάξθ που κα φοιτιςουν το 
επόμενο διδακτικό ζτοσ, ςυμπλθρϊνοντασ τα οριηόμενα από τθ νομοκεςία ζντυπα.  

 Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων πρζπει να ςυνεργάηεται αρμονικά με τθ 
Διευκφντρια, τθν Τποδιεφκυνςθ  και τον φλλογο Διδαςκόντων για κζματα που 
αφοροφν τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου, τθ διοργάνωςθ των ενδοςχολικϊν και 
εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων, δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων κακϊσ και τθν 
καλλιζργεια ςυνεργατικοφ κλίματοσ μεταξφ όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ ηωισ.  
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6. Ποιότητα του ςχολικοφ χϊρου 
 

 Σο ςχολείο οφείλει να καλλιεργεί ςτουσ μακθτζσ/ςτισ μακιτριεσ τθν αίςκθςθ τθσ 
ευκφνθσ ςε ότι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου, κακϊσ κακαροί και 
ςυντθρθμζνοι χϊροι αικουςϊν, εργαςτθρίων και αφλειου χϊρου, διαμορφϊνουν τον 
κατάλλθλο περιβάλλοντα χϊρο για τθν καλλιζργεια  των  παιδιϊν. 

 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ οφείλουν να ςζβονται και να μθν καταςτρζφουν τον ςχολικό 
χϊρο και τθ ςχολικι περιουςία, δθλαδι τα εποπτικά μζςα και τθν υλικοτεχνικι 
υποδομι, κακϊσ και να τον κρατοφν κακαρό και ευπρεπι.  Φκορζσ, ηθμιζσ και κακι 
χριςθ τθσ περιουςίασ του χολείου  αποδυναμϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτζσ 
του και παιδαγωγικά εκίηουν τον μακθτι/τθ μακιτρια ςτθν αντίλθψθ τθσ απαξίωςθσ 
τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. 

 ε περίπτωςθ που κα υπάρξουν ηθμιζσ ι καταςτροφζσ, οι υπαίτιοι με τουσ κθδεμόνεσ 
τουσ κα αναλαμβάνουν τθν αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςθ των κατεςτραμμζνων 
αντικειμζνων.  
 
                                                                                         ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022 

Η Δ/ΝΗ ΣΟΤ 1ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ 
 
                           


