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2
ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΛΟΤ 

τοιηθός Καλοληζκός 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ – ΑΡΓΟΠΟΡΙΔ 

1. Οη καζεηέο/ηεο πξέπεη θαζεκεξηλά λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (5 κε 10 ιεπηά πξηλ 

ρηππήζεη ην θνπδνύλη). 

2. Με ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ όινη νη καζεηέο/ηεο ζπγθεληξώλνληαη κε εζπρία θαη ηάμε ζηνλ 

θαζνξηζκέλν ρώξν γηα πξνζεπρή θαη αλαθνηλώζεηο, εθόζνλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο. Η παξνπζία ζηε 

ζπγθέληξσζε είλαη βαζηθή ππνρξέσζε όισλ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, πξηλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη. Όηαλ 

βξέρεη ή θάλεη θξύν, παξεπξίζθνληαη ζηνπο ζηεγαζκέλνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζην ηζόγεην. 

4. Οη καζεηέο/ηεο θξνληίδνπλ λα εηζέξρνληαη έγθαηξα  ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ζην εξγαζηήξην, θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο θάζε ώξαο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο. Άζθνπεο 

κεηαθηλήζεηο θαη αιιαγέο ζξαλίσλ, θαιό είλαη λα απνθεύγνληαη, εθηόο εάλ ππάξρεη ζπλελλόεζε κε ηνλ 

ππεύζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο καζεηή/αο ζηελ ηάμε κεηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θαζεγεηή/αο, γηα λα κελ 

δηαθόπηεηαη ην κάζεκα. ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγεκέλα θάπνηνο/α καζεηήο/α θαζπζηεξήζεη ηελ 

πξώηε ώξα, γηα λα κπεη ζηελ ηάμε θαη λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, παίξλεη ζεκείσκα από ηνλ 

Γηεπζπληή, ην νπνίν δίλεη ζηνλ/ζηελ θαζεγεηή/α γηα λα γίλεη δεθηόο/ή ζηελ ηάμε. 

ΦΟΙΣΗΗ 

 

1. Αλ θάπνηνο/α καζεηήο/α, πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. απνπζηάζεη απζαίξεηα από θάπνην 

κάζεκα ε απνπζία ηνπ/εο ζεσξείηαη πεηζαξρηθό παξάπησκα. Η απνπζία απηή δελ δηθαηνινγείηαη. 

2. Μαζεηήο/α, πνπ απνπζηάζεη αδηθαηνιόγεηα ζηηο ελδηάκεζεο ώξεο ησλ καζεκάησλ, αλαθέξεηαη από 

ηνλ/ηελ θαζεγεηή/α ζηνλ Γηεπζπληή. Ο καζεηήο/α  θαιείηαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνπζία ηνπ/εο, θαη 

ελεκεξώλεηαη ν/ε γνλέαο/θεδεκόλαο. Οη απνπζίεο απηέο δελ δηθαηνινγνύληαη. 

3. ηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο/ηεο βγαίλνπλ από ηελ αίζνπζα θαη όιεο νη αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα 

θιεηδώλνπλ. ε όια ηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο θαηεβαίλνπλ ζην πξναύιην θαη δελ πεξηθέξνληαη ζηνπο 

νξόθνπο θαη ηηο ζθάιεο. Οθείινπλ λα ππαθνύνπλ ζηηο νδεγίεο ησλ εθεκεξεπόλησλ θαζεγεηώλ θαη λα 

πξνζηαηεύνπλ ηνλ εαπηό ηνπο από θάζε θίλδπλν (π.ρ. λα κελ αλεβαίλνπλ ζηα παξάζπξα, ζηα θάγθεια 

ηεο ζθάιαο θαη ζηελ πεξίθξαμε ηνπ πξναπιίνπ θ. ά.). 

4. Οη καζεηέο/ηεο δελ επηηξέπεηαη λα θηλνύληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ κε πνδήιαηα, παηίληα, 

κεραλάθηα ή άιια κέζα, ηα νπνία νθείινπλ λα  αθήλνπλ θαη λα αζθαιίδνπλ δίπια ζηε είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ησλ καζεηώλ/ηώλ από ην ζρνιείν ηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ. Μαζεηήο/α κπνξεί 

λα απνπζηάζεη ζηηο ελδηάκεζεο ώξεο ησλ καζεκάησλ, κεηά από άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ή ηεο 

Τπνδηεπζύληξηαο θαη κε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ. Η ιήςε άδεηαο ζεκεηώλεηαη ζην 

απνπζηνιόγην θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Γηεπζπληή ή ηεο Τπνδηεπζύληξηαο. 

6. Μαζεηήο/α, πνπ απνκαθξύλεηαη από ην κάζεκα κε σξηαία απνβνιή, παξνπζηάδεηαη ακέζσο ζηνλ 

Γηεπζπληή ή ηελ Τπνδηεπζύληξηα γηα λα ηνλ/ελ επηβιέπνπλ θαη λα ηνπ αλαζέζνπλ απαζρόιεζε ζε 

πξνθαζνξηζκέλν ρώξν. Ο θαζεγεηήο/α, πνπ επέβαιε ηελ σξηαία απνβνιή, ηελ ζεκεηώλεη απζεκεξόλ 

ζην Βηβιίν Δπηβνιήο Κπξώζεσλ. 

7. Οη καζεηέο/ηεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ ηνπο παξαδόζεθαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, 

δηόηη θάπνηα από απηά ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζε επόκελε ηάμε ελώ θάπνηα ζα ηα επηζηξέςνπλ 

ζύκθσλα κε αλάινγεο νδεγίεο ηνπ Τ.Π.Δ.Θ. 

8. Μαζεηήο/α, ρσξίο βηβιίν ζην κάζεκα, παίξλεη,  απνπζία θαη παξακέλεη ζηελ ηάμε κε εζπρία. 

9. ε καζεηή/α, πνπ απνπζηάδεη ζε εκέξα ζρνιηθήο γηνξηήο ή ζρνιηθνύ πεξηπάηνπ, θαηαρσξνύληαη νη 

απνπζίεο ηεο εκέξαο. 

10. ε πξόβα ρνξσδίαο, γηνξηήο ή άιιεο εθδήισζεο ζπκκεηέρνπλ κόλν νη καζεηέο/ηεο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζρεηηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία ζπληάζζεη θαη γλσζηνπνηεί ζηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ ν αξκόδηνο θαζεγεηήο. 

11. Όηαλ έλα ηκήκα γξάθεη πξόρεηξν δηαγώληζκα, εμαληιεί όιν ηνλ ρξόλν θαη παξακέλεη ζηελ αίζνπζα 

κέρξη ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 

12. Η αζιεηηθή πεξηβνιή ηηο ώξεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη ππνρξεσηηθή. Απαιιαγή από 

ην κάζεκα ηεο Φ. Α. γηα ιόγνπο πγείαο, κνλίκνπ ή παξνδηθνύ πξνβιήκαηνο δίλεηαη κεηά από ηαηξηθή 

βεβαίσζε. 

 

 

 

 

 



ΑΓΔΙΔ ΔΞΟΓΟΤ- ΑΠΟΥΩΡΗΗ 

 

1. Γηα ηελ απνρώξεζε καζεηή/αο από ην κάζεκα/ζρνιείν ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ώξα, γηα ζνβαξνύο θαη 

κόλν ιόγνπο (πγείαο ή άιιν), ρνξεγείηαη από ηνλ Γηεπζπληή ζεκείσκα θαηζεκεηώλεηαη δηθαηνινγεκέλε 

απνπζία.. Η ελ ιόγσ άδεηα δίλεηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ηνπ γνλέα/θεδεκόλα κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ν 

καζεηήο/α κπνξεί λα θύγεη αζπλόδεπηνο/ε από ην ζρνιείν έπεηηα από ζαθή εληνιή ηνπ ηνπ 

γνλέα/θεδεκόλα πξνο ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Η έμνδνο καζεηώλ/ηώλ  από ην ζρνιηθό ρώξν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ, 

ρσξίο άδεηα, δελ επηηξέπεηαη θαη απνηειεί ζνβαξό πεηζαξρηθό παξάπησκα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ε απιόπνξηα ηνπ Γπκλαζίνπ παξακέλεη θιεηζηή. 

 
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

1. Η θαιή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ε θόζκηα εκθάληζε όισλ ησλ καζεηώλ/ηώλ – ηόζν εληόο, όζν θαη εθηόο ηνπ 

ζρνιείνπ- απνηειεί κέιεκα θαη επζύλε όισλ καο. Καιό είλαη λα απνθεύγνληαη νη αθξόηεηεο θαη νη 

εθθεληξηθόηεηεο. Καπέιν ή θνπθνύια ζε ώξα καζήκαηνο γηνξηήο ή πξνζεπρήο δελ επηηξέπεηαη. 

2. Η θαζαξηόηεηα θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 

(βηβιία, πίλαθεο, ζξαλία, θαζίζκαηα, έδξα, επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο) απνηεινύλ όρη κόλν 

πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ππνρξέσζε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο πξνο ηα κέιε ηεο θαη ηελ θνηλσλία. 

3. Οη καζεηέο/ηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα κελ ηελ 

θαηαζηξέθνπλ. Οπνηαδήπνηε θζνξά πξνθαινύλ , νθείινπλ λα ηελ απνθαζηζηνύλ άκεζα θαη κε δηθά ηνπο 

έμνδα. 

4. Οθείινπλ λα δηαηεξνύλ θαζαξνύο όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Η αλαγξαθή ζηνπο ηνίρνπο ησλ 

αηζνπζώλ, εξγαζηεξίσλ, δηαδξόκσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (θπιηθείν, ηνπαιέηεο, ζθάιεο, 

γπκλαζηήξην, ακθηζέαηξν θ. ά.) ζπλζεκάησλ, ζρεκάησλ, ζπκβόισλ, αζέκλσλ ιέμεσλ, θξάζεσλ θαη 

ζρεκάησλ, όρη κόλν δελ ηαηξηάδεη ζε καζεηέο/ηεο, αιιά επηπιένλ ππνβαζκίδεη ηελ αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα. Γη’ απηό ζηνπο  παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη ηηκσξία, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα, θαη ζα 

δεηείηαη ε απνθαηάζηαζε ή ε πιεξσκή ησλ δεκηώλ. Πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο ζε όινπο 

ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, θπξίσο ζηηο ηνπαιέηεο θαη ηηο βξύζεο. 

5. Καηά ηα δηαιείκκαηα δελ επηηξέπεηαη λα ζπρλάδνπλ, ρσξίο ιόγν, ζην ρώξν ησλ Γξαθείσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

6. Γελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε αιθννινύρσλ πνηώλ (Ν. 3730/2008 [ΦΔΚ 262Α /́23-

12-2008] θαη Τ. Α. 88202/30-6-2009 [ΦΔΚ 1286 η. Β΄]) θαζώο θαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη  

νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο ή παηρληδηνύ(ΜP3, LASER θ. ά.), πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ εηθόλαο θαη ήρνπ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ (Γ2/132328/07-12-2006 Τ. Α. ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη 

100553/Γ2/04-09-2012 Τ. Α. Τ.ΠΑΙ.Θ. Π.Α.). ε  Δμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ καζεηήο/α έρεη θηλεηό 

ηειέθσλν ππνρξενύηαη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ/εο  εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, λα ην 

έρεη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη κέζα ζηελ ηζάληα ηνπ. 

7. Γελ επηηξέπνληαη ην θαγεηό θαη ηα αλαςπθηηθά ζηελ αίζνπζα θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. 

8. Γελ είλαη ζσζηό λα έρνπλ καδί ηνπο πνιύηηκα αληηθείκελα ή ρξήκαηα, πέξαλ ησλ απνιύησο αλαγθαίσλ, 

δηόηη εάλ ραζνύλ ή θιαπνύλ ηελ επζύλε έρνπλ νη ίδηνη/εο. 

9. Οθείινπλ λα επηδίδνπλ ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο ηηο γξαπηέο αλαθνηλώζεηο, πνπ ηνπο επηδίδνληαη 

από ην ζρνιείν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 

10. Οη καζεηέο/ηεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη γηνξηέο, πνπ νξγαλώλεη 

ην ζρνιείν, ζπληνλίδνληαο ηηο ελέξγεηέο ηνπο κε ηα καζεηηθά ζπκβνύιηα. 

11. Οη Μαζεηηθέο Κνηλόηεηεο ( 5κειή, 15κειέο) κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ γηα δηάθνξα καζεηηθά ζέκαηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ζην ηζόγεην ηνπ ζρνιείνπ. 

12. Δληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ (θηεξίσλ ή απιήο) δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ή ε δσξεάλ δηαλνκή ή 

δηαθίλεζε ή ε πώιεζε θάζε είδνπο πιηθνύ (έληππνπ ή κε) εθηόο όζσλ πξνβιέπνληαη από ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο. 

13. Γηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ηπρόλ ηξηβέο, ε θαιύηεξε δηέμνδνο θαη ιύζε είλαη ε ππνρσξεηηθόηεηα, ε 

ζπλελλόεζε θαη νη ακνηβαίεο εμεγήζεηο, ώζηε λα ππάξρεη πιήξεο θαη όρη κνλόπιεπξε ελεκέξσζε. Η 

ζπλεξγαζία, ε ακνηβαία θαηαλόεζε θαη ν αιιεινζεβαζκόο αξγά ή γξήγνξα απνδίδνπλ θαξπνύο, νη 

νπνίνη απνηεινύλ  βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, 

14. ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο/α αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα κε ζπκκαζεηέο ηνπ/εο, νθείιεη λα 

απεπζύλεηαη άκεζα ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηε Γηεύζπλζε, γηα λα απνθεύγνληαη νη εληάζεηο θαη νη 

ζπγθξνύζεηο θαη λα ιύλνληαη ηα όπνηα πξνβιήκαηα κε δηάινγν θαη εξεκία. 

15. Η ρξήζε ησλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο (κπάιεο θ. ά.) θαη ησλ ρώξσλ άζιεζεο (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί) 

επηηξέπνληαη κόλν κε ηελ άδεηα θαη επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, θαηά ηηο ώξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 



16. Η ρξήζε θηλεηώλ ή άιισλ κέζσλ θαηαγξαθήο, ζπληζηά ζνβαξό πεηζαξρηθό παξάπησκα, ηδίσο όηαλ 

πξνζβάιιεη άιινπο καζεηέο ή θαζεγεηέο ή θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ή δπζθεκεί 

κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ην ζρνιείν θαη επηζύξεη απζηεξέο θπξώζεηο. 

17. Γελ επηηξέπνληαη νη επηζθέςεηο θίισλ θαη γλσζηώλ αιιά θαη ε πξόζθιεζε  εμσζρνιηθώλ αηόκσλ ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ. 

18. Οη γνλείο/θεδεκόλεο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξνύλ ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, από ηελ αξρή ηεο ζρ. 

ρξνληάο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πγείαο, εηδηθήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη αληηκεηώπηζεο άιισλ 

πξνβιεκάησλ. 

19. Οη γνλείο/θεδεκόλεο νθείινπλ λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηνπο θαηά ηηο 

θαζνξηζκέλεο ώξεο  θαη εκέξεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ καδί ηνπο θαη όρη κόλν ηηο εκέξεο 

επίδνζεο ηεο βαζκνινγίαο. Όηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην Πξόγξακκα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ νη ώξεο θαη εκέξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαζεγεηέο/ηεο. 

20. Όηαλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εθδξνκή, παξέιαζε, ζρνιηθή γηνξηή ή ζε άιιε δξαζηεξηόηεηα κέζα ή 

έμσ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΤΙΩΝ 

1. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο θαη επίδνζεο ηνπ καζεηή/ηαο επζύλεηαη εμ νινθιήξνπ ν 

γνλέαο/θεδεκόλαο ηνπ καζεηή/ηαο. 

2. Ο γνλέαο/θεδεκόλαο θάζε καζεηή/ηαο, πνπ απνπζίαζε γηα ιόγνπο πγείαο από ην ζρνιείν πεξηζζόηεξν 

από δύν (2) εκέξεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο/α, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηε δέθαηε 

(10ε) εκέξα από ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή/ηαο ζην ζρνιείν, βεβαίσζε γηαηξνύ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην 

είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο, γηα λα ρξεζηκεύζεη σο δηθαηνινγεηηθό γηα ηηο αληίζηνηρεο απνπζίεο, 

ζπλνδεπόκελε από ελππόγξαθν ζεκείσκα ηνπ γνλέα/θεδεκόλα, πνπ ρνξεγείηαη από ην ζρνιείν.  

3. Γηα δηθαηνιόγεζε απνπζηώλ έσο δύν ζπλερόκελσλ εκεξώλ ιόγσ αζζελείαο ή άιισλ ζνβαξώλ 

νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ αξθεί θαη ελππόγξαθν ζεκείσκα ηνπ γνλέα/θεδεκόλα, πνπ πξνζθνκίδεηαη από 

ηνλ/ηελ ίδηα/α εληόο δέθα (10) εκεξώλ,  ην πνιύ, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηαο ζην ζρνιείν. 

Με ηνλ ηξόπν απηόλ ν γνλέαο/θεδεκόλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απνπζίεο δέθα εκεξώλ ζπλνιηθά γηα 

όιν ην ζρ. Έηνο. 

4. Γελ δηθαηνινγνύληαη νη απνπζίεο ησλ καζεηώλ: α). Όηαλ γίλνληαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ή ηεο 

Τπνδηεπζύληξηαο ζε ώξεο ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, κεκνλσκέλεο ή 

ζπλερόκελεο. β). Όηαλ νθείινληαη ζε νκαδηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, απνκάθξπλζε ησλ καζεηώλ από ην ζρνιείν ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

5. εκεηώλεηαη όηη ην όξην ησλ απνπζηώλ είλαη 114, εθ ησλ νπνίσλ νη 64 κπνξνύλ λα είλαη αδηθαηνιόγεηεο 

θαη νη 50 νπσζδήπνηε δηθαηνινγεκέλεο. 

               Η ηήξεζε ηνπ παξόληνο ρνιηθνύ Καλνληζκνύ πξνζθέξεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη απνβιέπεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο, ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία καζεηώλ, θαζεγεηώλ θαη γνλέσλ/θεδεκόλσλ. ην πιαίζην απηό ν όξνο 

«ζρνιηθή πεηζαξρία» απνθηά δεκνθξαηηθό πεξηερόκελν θαη αλαδεηθλύεηαη ζε βαζηθό κνριό ιεηηνπξγίαο ζην 

ζύγρξνλν ζρνιείν. Η παξάβαζε ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, πνπ βαζίδεηαη ζε Πξάμε ηνπ πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ, αληηκεησπίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή, ηνπ πκβνπιίνπ ηάμεο θαη  ηνπ 

πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 15κειέο Μαζεηηθό πκβνύιην. 

               Δίλαη απηνλόεην όηη γλώκνλάο καο είλαη ε αξρή όηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηώπηζε παξάβαζεο άξζξσλ 

ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ελ γέλεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε δσή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ε 

ηειεπηαία επηινγή, όκσο δελ απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθό κέηξν. Η επηείθεηα ρσξίο όξηα λνκηκνπνηεί ηηο 

απνθιίζεηο θαη θαιιηεξγεί ηελ αληίιεςε ηεο αηηκσξεζίαο. 

              Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη, θαηά θύξην ιόγν, από ην βαζκό ζπλεξγαζίαο δηδαζθόλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ, αιιά ζπγρξόλσο θαη από ην ζσζηό ξόιν ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ θαη ην βαζκό ζπκβνιήο ηνπο ζηε 

ζρνιηθή δσή. Καιό είλαη λα αληηιεθζνύκε όινη καο, όηη όια γίλνληαη επθνιόηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα κε ηελ 

πξόζπκε ζπλεξγαζία θαη είλαη θαηξόο λα εληάμνπκε ζην θαζεκεξηλό καο ιεμηιόγην ηηο ιέμεηο εζεινληηζκόο θαη 

ζπκκεηνρηθόηεηα. 

ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 

Ο Γηεσζσληής 

                                                                                                 Η Τποδηεσζύληρηα 

                                                                                             Ο ύιιογος Γηδαζθόληωλ 


