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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
1ου ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

1. Προσέλευση – Παραμονή στο Σχολείο και Αναχώρηση από αυτό 

1.1. Λειτουργία σχολείου: 08:00–13:45, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

1.2. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

1.3. Όσοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο με καθυστέρηση παραμένουν εντός 
του σχολείου και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας δι-
δακτικής ώρας, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

1.4. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν από τη λήξη 
των μαθημάτων χωρίς άδεια από τον Διευθυντή ή του Υποδιευθυντές του σχολείου. Αν 
παραστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου, ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ενημερώνει τηλεφωνικά τον γονέα/κηδεμόνα 
του/της μαθητή/τριας για να έλθει στο σχολείο και να παραλάβει τον/την μαθητή/τρια 
εφόσον ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η. Η αποχώρηση του/της μαθητή/τριας από το 
σχολείο και η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο. 

1.5. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φοιτούν τακτικά στο σχολείο, να παρακολουθούν όλα τα 
διδασκόμενα μαθήματα ανελλιπώς και όχι επιλεκτικώς κάποια από αυτά. 

1.6. Οι απουσίες των μαθητών/τριών και οι συνέπειες της φοίτησης τους αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία. 

1.7. Μετά τη λήξη της τελευταίας ώρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος το σχολείο 
κλείνει και οι μαθητές/τριες αποχωρούν. 

1.8. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου οι εξωτερικές πόρτες εισόδου στην πε-
ρίφραξη του σχολείου παραμένουν κλειστές για λόγους ασφαλείας. 

1.9. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τροχοφόρων οχημάτων στον χώρο του σχολείου για λό-
γους ασφαλείας και αποφυγής πρόκλησης ατυχημάτων. 

2. Συμπεριφορά Μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός Έλεγχος 

2.1. Οι μαθητές/τριες σέβονται τους κανόνες και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
σχολείου. 

2.2. Οι μαθητές/τριες αποδέχονται τους όρους ισότιμης συμμετοχής των συμμαθητών/τριών 
τους στη σχολική ζωή. 

2.3. Οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν εμπράκτως τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους/τις συμ-
μαθητές/τριες τους και προς τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

2.4. Οι μαθητές/τριες δεν προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία και φροντίζουν για τη 
διατήρηση της λειτουργικότητάς της. 

2.5. Τα σχολικά παραπτώματα των μαθητών/τριών αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμ-
φωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία. 
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3. Πρόληψη Φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού 

3.1. Οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν σεβασμό προς τους/τις συμμαθητές/τριες τους. 

3.2. Οι μαθητές/τριες αποδέχονται τη διαφορετικότητα και δεν προβαίνουν σε διακρίσεις εις 
βάρος των συμμαθητών/τριών τους σχετικές με το φύλο, το θρήσκευμα, την καταγωγή, 
τη γλώσσα, τα φυσικά χαρακτηριστικά, την κοινωνική προέλευση και την οικονομική 
κατάσταση. 

3.3. Οι μαθητές/τριες συμβάλλουν με τη συμπεριφορά τους στην πρόληψη και αποφυγή 
φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και εκφοβισμού. Αν υποπέσει στην 
αντίληψη τους φαινόμενο βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και εκφοβισμού, το ανα-
φέρουν στο σχολείο. 

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

4.1. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έχουν 
στόχο τη σύνδεση της σχολικής και της κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρ-
χουσών γνώσεων τους, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, την ευαισθητοποίησή τους σε 
κοινωνικά θέματα. 

4.2. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αναπτύσσουν ιδέες και προτείνουν την 
υλοποίηση σχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες αναδεικνύ-
ονται οι ικανότητες, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους. 

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

5.1. Οι ρόλοι του σχολείου, της οικογένειας του/της μαθητή/τριας και του συλλόγου γο-
νέων/κηδεμόνων είναι διακριτοί. 

5.2. Το σχολείο συνεργάζεται με την οικογένεια του/της μαθητή/τριας. Κάθε φορά που δη-
μιουργείται θέμα που σχετίζεται με συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια, το σχολείο ενημερώνει 
πρώτα τον γονέα/κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται 
με το σχολείο. 

5.3. Το σχολείο συνεργάζεται με τον σύλλογο γονέων/κηδεμόνων. 

6. Ποιότητα του Σχολικού Χώρου 

6.1. Οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν αίσθηση ευθύνης σε σχέση με την ποιότητα του σχολικού 
χώρου. 

6.2. Οι μαθητές/τριες διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, τις αίθουσες διδα-
σκαλίας, τα εργαστήρια, τον αύλειο χώρο και τη σχολική περιουσία. 

6.3. Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στη σχολική περιουσία ελέγχεται για τη συμπερι-
φορά του/της και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον/την γονέα/κηδεμόνα του/της ή 
τον/την ίδιο/α. 

6.4. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να καπνίζουν στους χώρους του διδακτηρίου και στον 
αύλειο χώρο του σχολείου. 

6.5. Οι μαθητές/τριες συμβάλλουν στην τάξη, στην ησυχία και στη διαμόρφωση ήρεμου κλί-
ματος μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και στον αύλειο 
χώρο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Μαθητές/τριες που παρεμποδίζουν με 
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οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος αλλάζουν θέση σύμφωνα με 
τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού. Αν ο/η μαθητής/τρια εξακολουθεί να παρεμποδίζει 
την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, απομακρύνεται με απουσία από την αίθουσα δι-
δασκαλίας και προσέρχεται στο γραφείο του Διευθυντή συνοδευόμενος/η από τον/την 
απουσιολόγο του τμήματος. 

6.6. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας και οπωσδήποτε 
πριν από την είσοδο του/της εκπαιδευτικού. Μαθητής/τρια που προσέρχεται καθυστε-
ρημένα δε γίνεται δεκτός στην τάξη και παίρνει απουσία. 

6.7. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν και να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα 
στον χώρο του σχολείου. Αν ο/η εκπαιδευτικός διαπιστώσει ότι κάποιος μαθητής/τρια 
κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, τότε το κινητό τηλέ-
φωνο παραδίδεται στον Διευθυντή ή στους Υποδιευθυντές του σχολείου και ενημερώ-
νεται ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας. 

6.8. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρουν ή να αφήνουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας 
μέσα στην αίθουσα της τάξης τους. 

6.9. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να καταστρέφουν ή να αλλοιώνουν ή να παραποιούν 
με οποιονδήποτε τρόπο τα ημερήσια δελτία απουσιών/απουσιολόγια. Τα ημερήσια δελ-
τία απουσιών/απουσιολόγια είναι δημόσια έγγραφα και η καταστροφή ή αλλοίωση ή 
παραποίηση τους αποτελεί αδίκημα. Οι μαθητές/τριες που καταστρέφουν, αλλοιώνουν 
ή παραποιούν τα ημερήσια δελτία απουσιών/απουσιολόγια ελέγχονται και υφίστανται 
κυρώσεις.  

6.10. Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων υποχρεούνται να έχουν πάντοτε μαζί 
τους τα απαραίτητα διδακτικά βιβλία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη διεξα-
γωγή των μαθημάτων. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αφήνουν διδακτικά βιβλία ή 
τετράδια στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το πέρας των μαθημάτων.  

6.11. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς να φέρουν μαζί τους τρό-
φιμα, αναψυκτικά, καφέδες κ.ά., διαφορετικά δε γίνονται δεκτοί/ές στην αίθουσα διδα-
σκαλίας. Επίσης δεν επιτρέπεται το μάσημα τσίχλας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

6.12. Οι μαθητές/τριες μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας 
για το διάλειμμα. Οι αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμέ-
νουν κλειδωμένες και αερίζονται με ευθύνη του διδάσκοντος/ουσας εκπαιδευτικού. 

6.13. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών στηρίζονται στην εγκαρδιότητα και την ευγένεια. 
Δεν επιτρέπονται η χειροδικία, η κοροϊδία και η απρεπής συμπεριφορά προς τους/τις 
συμμαθητές/τριες. 

6.14. Οι μαθητές/τριες με τη συμπεριφορά τους δεν επιτρέπεται να εκθέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των συμμαθητών/τριών τους. 

6.15. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από τον χώρο του σχολείου χωρίς 
άδεια από τον Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές του σχολείου. Σε περίπτωση ασθένειας 
μαθητή/τριας και αδυναμίας του/της να παρακολουθήσει τα μαθήματα, ενημερώνεται 
αμέσως ο γονέας/κηδεμόνας του/της. 

6.16. Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου στο πλαίσιο 
της ομαλής, εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου. 

6.17. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα του σχολείου 
παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή όταν το επιβάλλουν λόγοι υγείας. 


