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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
 

Ο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ελόο ζρνιείνπ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα 

ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζώο απνηειεί ζπκθσλία όισλ ησλ κεξώλ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο: ηνπ Γηεπζπληή, ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ, 

ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Έλαο θαλνληζκόο ζρνιηθήο ιεηηνπξγίαο απνβιέπεη ζηε δηακόξθσζε ελόο 

παηδαγσγηθνύ θαη δηδαθηηθνύ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη 

ζπγθξνύζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκό, κε αλνρή θαη αλαγλώξηζε. 

 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ νη ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ όια 

ηα εκπιεθόκελα κέξε, ώζηε ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί έηζη, ώζηε λα επηηειεί 

ζσζηά ην ξόιν ηνπ, πνπ είλαη λα πξνζθέξεη γλώζε θαη λα δηαπιάζεη 

πνιίηεο, νη νπνίνη λα είλαη εκπνηηζκέλνη κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ηζόηεηαο θαη ηεο αλνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο (θπιεηηθήο, πνιηηηθήο, 

ζξεζθεπηηθήο). 

 

Μαθητές 
 
 
 

 

1. Δίλαη ζεκαληηθό ην πξσί λα βξίζθνληαη όινη ζηελ ώξα ηνπο θαη λα 

παξίζηαληαη ζηελ πξσηλή ζπλάζξνηζε ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα 

ελεκεξώλνληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ θαη ηα νπνία αθνξνύλ 

ζηε θνίηεζή ηνπο. Με ην πέξαο ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο νη εμώπνξηεο 



θιείλνπλ θαη όζνη πξνζέξρνληαη θαζπζηεξεκέλνη, πεξλνύλ πξώηα από ην 

γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. 

Όζνη απνδεδεηγκέλα θαζπζηεξνύλ, ιόγσ κε έγθαηξεο άθημεο ησλ 

ιεσθνξείσλ ησλ ΚΤΔΛ, είλαη νη κόλνη πνπ δηθαηνύληαη λα εηζέξρνληαη ζηηο 

αίζνπζεο κε εηδηθή άδεηα από ηνλ Γηεπζπληή. 

Γεληθά, νη καζεηέο εηζέξρνληαη έγθαηξα ζηελ ηάμε  θαη νπσζδήπνηε πξηλ 

ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή, ρσξίο θαθέδεο, αλαςπθηηθά, ρπκνύο θαη θαγεηά. 

Δπίζεο, όηαλ θηππάεη ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα βγαίλνπλ όινη έμσ (εθηόο 

από ηνπο επηκειεηέο) , θαηεβαίλνπλ ζηνλ πξναύιην ρώξν, θαη δελ 

παξακέλνπλ ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ζηηο ζθάιεο. 

2. Πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε θόζκηα θαη εππξεπή 

ελδπκαζία.  

3. Γηαηεξνύλ επηκειεκέλνπο θαη θαζαξνύο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ 

(απιή, αίζνπζεο, εξγαζηήξηα) θαη δελ πξνθαινύλ θζνξέο, νη νπνίεο είλαη 

δύζθνιν λα επηδηνξζσζνύλ. 

4. Γελ ζηαζκεύνπλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα εληόο ηνπ ζρνιείνπ, παξά 

κόλν ζηα ελδεδεηγκέλα ζεκεία λόκηκεο ζηάζκεπζεο εμσηεξηθά ηεο απιήο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

5. Παξακέλνπλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

δελ εμέξρνληαη από απηόλ ρσξίο ζπλνδεία θαζεγεηή, εθηόο αλ έρνπλ ιάβεη 

ζρεηηθή άδεηα από ην Γηεπζπληή. 



6. Παξαθνινπζνύλ όια ηα καζήκαηα κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη θέξνπλ 

καδί ηνπο πάληα βηβιία, ηεηξάδηα, όξγαλα, κνιύβηα θαη γεληθά ό,ηη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα. Γελ παξελνρινύλ κε 

θαλέλα ηξόπν ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ζεβόκελνη ηελ επηζπκία ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο γηα κάζεζε. 

7. Γε κηινύλ κε αγέλεηα θαη δε δηαπιεθηίδνληαη κε ηνπο θαζεγεηέο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθύπηεη ηε ιύζε ηε 

δίλεη πάληα ν δηάινγνο θαη ε ήξεκε θαη πνιηηηζκέλε ζπδήηεζε ή ηειηθά ν 

Γηεπζπληήο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο. 

8. Σέβνληαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ ζπκκαζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ 

ηνπο θαη γηα θαλέλα ιόγν θαη κε θαλέλα ηξόπν δε ηε κεηώλνπλ ή ηελ 

θξηηηθάξνπλ. 

9. Σέβνληαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη δελ ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ ή ηα θαηαζηξέθνπλ γηα θαλέλα ιόγν. 

10. Γε θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηό, ηάκπιεη, ή ειεθηξνληθή ζπζθεπή 

θαηαγξαθήο ήρνπ & εηθόλαο.  Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ καδί ηνπο θηλεηό 

ηειέθσλν, απηό παξακέλεη απελεξγνπνηεκέλν ζηελ ηζάληα ηνπο θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ. Η αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε ηνπο νηθείνπο ηνπο 

θαιύπηεηαη από ηα ηειέθσλα ηνπ ζρνιείνπ. 

11. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Η 

απαγόξεπζε ηζρύεη θαη γηα ην ειεθηξνληθό ηζηγάξν. Οη καζεηέο δε θέξλνπλ 



καδί ηνπο νηλνπλεπκαηώδε πνηά, βεγγαιηθά ή θαηνηθίδηα δώα θαη γεληθά ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηε καζεηηθή ηνπο ηδηόηεηα. 

12. Η καζεηηθή ηδηόηεηα αθνινπζεί ηνπο καζεηέο θαη εθηόο ζρνιείνπ, 

νπόηε πξέπεη πάληα λα πξνζέρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είηε βξίζθνληαη 

ζε εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο είηε κεηαθηλνύληαη κε ηα Μέζα Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο είηε βξίζθνληαη νπνπδήπνηε αθόκα θαη εθηόο ζρνιηθνύ 

σξαξίνπ. 

 

 

Καθηγητές 
 
 
 

 

1. Φξνληίδνπλ λα πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε. 

 
2. Δίλαη ζπλεπείο ζηηο δηδαθηηθέο θαη εμσδηδαθηηθέο ζρνιηθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο. 

 

3. Γίλνπλ ην θαιό παξάδεηγκα ζηνπο καζεηέο κε ην λα εθαξκόδνπλ 

πξώηνη απηνί όζα νη καζεηέο θαινύληαη λα ηεξνύλ βάζεη ηνπ παξόληνο 

ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ. 

 
4. Φξνληίδνπλ γηα ηε δηακόξθσζε ήξεκνπ θαη ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο 

ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν. Τεξνύλ ερεκύζεηα όζνλ αθνξά ζε ζέκαηα πνπ 

ζπδεηνύληαη ζην Σύιινγν. 

 
5. Σπκπεξηθέξνληαη ζηνπο καζεηέο κε θαηαλόεζε θαη ζεβαζκό ζηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπο, αμηνινγώληαο ηνπο δίθαηα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 
6. Σπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα 

επηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα ζηελ ηάμε. 



 
7. Δλεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο 

αθνξά. 

 

Διευθυντής του σχολείου 
 

 

1. Βαζηθό κέιεκα θαη θαζήθνλ ηνπ Γηεπζπληή είλαη λα   εμαζθαιίδεη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Κάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

ζρνιείνπ θαη επηιακβάλεηαη όισλ ησλ δεηεκάησλ. 

2. Γέρεηαη ηνπο καζεηέο ζην γξαθείν ηνπ θαη βξίζθεη άκεζα ιύζεηο ζε 

όπνην πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη. Δπηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο δείρλνληάο 

ηνπο αγάπε, ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα. Η παηδαγσγηθή ηνπ επζύλε είλαη λα 

δηδάμεη ζηελ πξάμε ηνπο δεκνθξαηηθνύο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Χξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ηνλ έπαηλν, ηηο παξαηλέζεηο, ηηο ζπκβνπιέο θαη, 

γεληθόηεξα, ζεηηθά θίλεηξα θαη δε ζπκπεξηθέξεηαη απηαξρηθά θαη απαμησηηθά 

πξνο ηνπο καζεηέο. 

 

3. Απνθιίζεηο από ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηε ζσζηή 

καζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηηο παξαηεξεί, ηηο αληηκεησπίδεη κε παηδαγσγηθή 

επζύλε, θάλεη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο, αλαθαιεί ζηελ ηάμε απηνύο πνπ 

δηέπξαμαλ παξαπηώκαηα θαη, αλ ρξεηαζηεί, ηνπο ηηκσξεί. Οη απνθάζεηο ηνπ 

είλαη δίθαηεο, ακεξόιεπηεο θαη ίδηεο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. 

  

4. Δπηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κέζα ζε 

πλεύκα θαηαλόεζεο, αιιεινεθηίκεζεο θαη αιιεινζεβαζκνύ, ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ε παηδαγσγηθή θαη 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 



 
 
 

Γονείς 
 

 

1. Οη γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ θαη ηεο παξνπζίαο ησλ παηδηώλ ηνπο ζην 

ζρνιείν. 

2. Δλεκεξώλνληαη ηαθηηθά, ηόζν γηα ηελ πξόνδν, όζν θαη γηα ηηο 

απνπζίεο πνπ ζεκεηώλνπλ νη καζεηέο. Αληαπνθξίλνληαη άκεζα όπνηε ηνπο 

θαιεί ην Σρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα θάζε πξόβιεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην παηδί ηνπο θαη βνεζνύλ ζηελ εμεύξεζε ιύζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή θαη ην Σύιινγν ησλ Καζεγεηώλ. 

3. Ο ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πάληα αλνηθηόο ζε απηνύο θαη κέζσ ηνπ 

Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ πξνζπαζνύλ λα βειηηώζνπλ, ζην κεξίδην 

θαη ην βαζκό πνπ ηνπο αλαινγεί, ηηο ζπλζήθεο (θηεξηαθέο, πιηθνηερληθέο) 

πνπ επηθξαηνύλ ζην Σρνιείν.   


