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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον όρο "σχολικός κανονισµός" εννοούµε το σύνολο των όρων και των κανόνων που
αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγµατοποιείται ανενόχλητα, µεθοδικά και αποτελεσµατικά το
έργο του σχολείου.
Ο Σχολικός Κανονισµός που προβλέπεται από το νόµο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την εύρυθµη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Ο παρών Σχολικός
Κανονισµός, εναρµονισµένος προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις
της Πολιτείας, καθορίζει τις αρχές και τους σκοπούς του σχολείου, τα µέσα µε τα οποία
επιδιώκεται η πραγµάτωσή τους και τα όρια των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων µαθητών
και γονέων.
Η εγγραφή µαθητών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού του Σχολικού
Κανονισµού από τους µαθητές και τους γονείς τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο ∆ιευθυντής του σχολείου ευρισκόµενος στην κορυφή της πυραµίδας µέσα στη σχολική
κοινότητα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγµατοποίησης του έργου µέσα στο
σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του
υπόλοιπου προσωπικού πάντα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που του παρέχονται.
Οι αρµοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του ∆ιευθυντή του σχολείου περιγράφονται
και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νοµοθεσία.
Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα
µέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την
αντίστοιχη εκπαιδευτική νοµοθεσία.
Η σχολική µονάδα, όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία, έχει την οργάνωση µίας
ευνοµούµενης οµάδας, που λειτουργεί µε αποτελεσµατικότητα και αποτελεί για τους µαθητές
παράδειγµα δηµοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δηµοκρατικής αγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

3.1. Εγγραφές - Μετεγγραφές
Οι εγγραφές των µαθητών στο Σχολείο διενεργούνται τους µήνες Ιούνιο και Σεπτέµβριο.
Ειδικότερα στην πρώτη τάξη εγγράφονται οι µαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το
Γυµνάσιο και έχουν γίνει δεκτοί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες. Στην δευτέρα
τάξη εγγράφονται στους τοµείς που επιθυµούν, οι µαθητές που τελείωσαν την πρώτη τάξη του
ΕΠΑΛ ή του ΓΕΛ.
Από την έναρξη του σχολικού έτους (1η Σεπτεµβρίου ) και µέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι
µαθητές µπορούν να µετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυµίας τους υπό την προϋπόθεση ότι
το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την µετακίνηση.
3.2. Σχολική ζωή
Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των
στοιχείων της προσωπικότητας του µαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα
επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάµεσα στο µαθητή και το σχολείο υπάρχει
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δυναµική σχέση αλληλεπίδρασης.
Το σχολείο θεωρεί τη συµµετοχή των µαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή
τους.
Στις σχέσεις µεταξύ των µαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αµοιβαίος σεβασµός, ο
δηµοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα
και η συνέπεια. Η ευγενής άµιλλα είναι χρήσιµη.
Εκείνο που είναι απαραίτητο να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισµός.
Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές,
οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των µαθητικών κοινοτήτων,
η συµµετοχή στα προγράµµατα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόµων
σχολικών προγραµµάτων πρέπει να γίνονται µε πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των
µαθητών.
3.3. Φοίτηση των µαθητών
Η φοίτηση των µαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των
µαθηµάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των µαθητών και οι συνέπειες αυτών,
όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέµα το οποίο πρέπει να
αντιµετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.
Το Σχολείο και επιφυλάσσεται να αποµακρύνει µαθητές που απoυσιάζoυν χωρίς σοβαρό
λόγο, κάνοντας κατάχρηση του σχετικού νόµου για τις απουσίες.
Ειδικότερα:
• Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν
για την τακτική φοίτηση των µαθητών.
• Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο
Σχολείο το πρωί. Να ενηµερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες
του παιδιού τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Οι απουσίες των µαθητών από µάθηµα ενδιάµεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και
ελέγχονται πειθαρχικά.
• Η καθυστερηµένη προσέλευση σε µάθηµα δεν επιτρέπεται.
• Κάθε τετράµηνο, µε την παράδοση του “∆ελτίου Προόδου” του µαθητή, γνωστοποιείται
στους γονείς του και ο αριθµός των απουσιών του.
• Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής
ηµέρας εφοδιάζεται µε γραπτή άδεια εξόδου από τη ∆ιεύθυνση του σχολείου του, µετά
από επικοινωνία µε τους γονείς του.
• Η φοίτηση των µαθητών των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται µε
πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ηµέρα που λήγουν τα µαθήµατα του σχολικού
έτους, µε βάση το σύνολο των απουσιών που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, σε συνδυασµό µε την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.
3.4. Απαλλαγή από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής
Για µακροχρόνια απαλλαγή από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική
γνωµάτευση.
Για απαλλαγή µιας ηµέρας απαιτείται σηµείωµα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη
∆ιεύθυνση του σχολείου του.
3.5. Ενδυµασία.
Οι µαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυµένοι κόσµια και ευπρεπώς. Επειδή
τα όρια για κόσµια και ευπρεπή εµφάνιση των µαθητών, είναι δυσδιάκριτα η προσωπικότητα του
κάθε µαθητή µπορεί να τα προσδιορίσει µε σαφήνεια και πάντα σε σχέση µε αυτόν και το σύνολο
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των συµµαθητών στο σχολείο. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης µε το σύµβουλο καθηγητή και σε συνεργασία µε
τους γονείς µπορεί και είναι υποχρεωµένη να παρέµβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη
µεταφέρεται στο 15µελές µαθητικό συµβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.
Ειδικότερα οι µαθητές στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν ειδική αθλητική
περιβολή (χειµερινή-θερινή).
3.6. Υγεία των µαθητών
Οι γονείς είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν, κατά την εγγραφή του µαθητή, το υπό του
νόµου προβλεπόµενο ιατρικό δελτίο του µαθητή, συµπληρωµένο από τον οικογενειακό γιατρό
τους, και να ενηµερώσουν την ∆ιεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήµατα υγείας των
παιδιών τους.
Για την συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική
γνωµάτευση.
3.7. Επίδοση των µαθητών
Η επίδοση των µαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις
του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται µε προφορικές και γραπτές δοκιµασίες (ολιγόλεπτες,
ωριαίες), µε γραπτές εξετάσεις και µε κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγµένο τρόπο.
Οι γονείς ενηµερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς µία φορά την
εβδοµάδα σε τακτές ώρες, ή σε (απογευµατινές) συγκεντρώσεις, που ορίζονται µετά τη λήξη των
τετραµήνων, οπότε και παραδίδεται στους γονείς το “∆ελτίο Προόδου” του µαθητή.
3.8. Πειθαρχία
Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα,
η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των µαθητών του καθώς και η
εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο µε θετικά µέτρα, όπως η
καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεµελιώνουν τις αξίες
αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συµπεριφοράς, η συµµόρφωση προς τους
οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται µέσα σ' αυτό.
Ειδικότερα:
1. Μόνον µετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των µαθητών στις αίθουσες
διδασκαλίας.
2. Οι µαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς
καθυστέρηση αµέσως µετά το χτύπηµα του κουδουνιού και σε καµιά περίπτωση µετά την
είσοδο του καθηγητή τους.
3. Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και
µεταφορά σ’ αυτές τροφίµων και ποτών.
4. Κατά την διάρκεια του µαθήµατος είσοδος ή έξοδος των µαθητών επιτρέπεται µόνον για
σοβαρούς λόγους.
5. Οι µαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή του
µαθήµατος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσµούς, να υπακούουν µε
ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα
των συµµαθητών τους, την ξένη περιουσία (ατοµική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η
τάξη, η ησυχία και το ήρεµο κλίµα µέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρµονικής
συνεργασίας όλων των µελών της οµάδας.
6. Στα διαλείµµατα εξέρχονται αµέσως όλοι πλην των επιµελητών που παραµένουν
υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισµό των αιθουσών κ.λ.π. Οι ασθενείς µαθητές
µπορούν να παραµένουν στην αίθουσα µόνον µε σχετική άδεια του εφηµερεύοντος
καθηγητή.
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7. Οι µαθητές συµπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους µε ευγένεια και αξιοπρέπεια.
Προκλητικές συµπεριφορές µε λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των µαθητών µας.
8. Οι µαθητές οφείλουν σεβασµό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και
παρέχεται στους µαθητές για χρήση.
9. Οι µαθητές οφείλουν σεβασµό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών
όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο
κ.λ.π.).
10. ∆εν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των
σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των µαθητών που
πρέπει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ν΄ αναφέρονται σχετικά στο γραφείο. Σε αντίθετη
περίπτωση θα τιµωρούνται.
11. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο καθώς επίσης
µηχανηµάτων ήχου (ραδιόφωνα, walkman).
12. Επίσης απαγορεύεται στους µαθητές να έχουν µαζί τους στο σχολείο πατίνια, µπάλες,
επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή µεγάλης αξίας αντικείµενα καθώς επίσης και µεγάλα
χρηµατικά ποσά. Πάντως για ό, τι τους ανήκει είναι µόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι
για την ασφαλή φύλαξή του.
13. Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται µόνον µε µπάλες του σχολείου και υπό την
επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που
να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν µαθήµατα µέσα στις αίθουσες.
14. Είναι αυτονόητο ότι οι µαθητές όχι µόνο δεν προκαλούν φθορές στη δηµόσια περιουσία
που χρησιµοποιούν (τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία - καρέκλες κ.λ.π) αλλά
τουναντίον µεριµνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται
συνεργάζονται γι΄ αυτό µε την διεύθυνση του σχολείου.
15. Οι µαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία
να παρακολουθούν µε επιµέλεια τα µαθήµατά τους και να διεκδικούν όλο και
περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.
Πολύ σοβαρά παραπτώµατα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της αποµάκρυνσης από
το Σχολείο, θεωρούνται:
• Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες.
• Η πρόκληση ζηµιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων
εντός του σχολικού χώρου.
• Το κάπνισµα στους σχολικούς χώρους.
• Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ µέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση κατοχής ή
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από την πολιτεία
διαδικασίες.
3.9. Πειθαρχικός έλεγχος.
Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού
περιβάλλοντος, η οποία εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα
και αντιµετωπίζεται µε σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις
επιβάλλουν τα εξής όργανα:
1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση - Σύσταση, Επίπληξη και Ωριαία αποµάκρυνση από
το διδασκόµενο µάθηµα.
2. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα µαθήµατα
µέχρι και τρεις (3) ηµέρες
3. Το Συµβούλιο Τµήµατος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα µαθήµατα
µέχρι και πέντε (5) ηµέρες
4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος
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Μαθητές που αποβάλλονται από τα µαθήµατα δύνανται να παραµένουν στο σχολείο κατά
τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, απασχολούµενοι µε την φροντίδα της διεύθυνσης του
σχολείου.
3.10. ∆ιαγωγή
Η συµπεριφορά των µαθητών που εκδηλώνεται µε οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο ή και
εκτός σχολείου µε πράξεις ή παραλήψεις συνιστά την διαγωγή τους. Η διαγωγή των µαθητών
χαρακτηρίζεται κοσµιότατη, κοσµία ή επίµεµπτη από το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων στο τέλος
του σχολικού έτους και έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα.
3.11 Τιµητικές διακρίσεις
Στους µαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα µαθήµατα
απονέµονται τιµητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας.
Επίσης απονέµονται ιδιαίτερες τιµητικές διακρίσεις σε µαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή
πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύµα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

4.1. Ωράριο λειτουργίας
Τα µαθήµατα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεµβρίου και λήγουν το Μάιο/Ιούνιο του
εποµένου έτους. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Το σχολείο λειτουργεί πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα - Παρασκευή) από τις 8:15 π.µ.
και µέχρι το τέλος του ηµερησίου προγράµµατος που µπορεί να λήγει το πολύ ως την 14.10 µµ.
σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η

8.15
9.05
10.00
10.55
11.50
12.40
13.30

9.00
9.50
10.45
11.40
12.35
13.25
14.10

45'
45'
45'
45'
45'
45'
40'

5'
10'
10'
10'
5'
5'

4.2. Πρωινή προσέλευση
Όλοι οι µαθητές, οι οποίοι έχουν µάθηµα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην
πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η µοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της
σχολικής κοινότητας. Είναι η µοναδική ευκαιρία επαφής, ενηµέρωσης και ψυχολογικής
προετοιµασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.
Με τη σηµερινή σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί
µαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι. Αυτοί έχουν δικαίωµα να µη µετέχουν στην πρωινή
προσευχή. Παράλληλα όµως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωµα της ενεργού
συµµετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σηµείο αυτό µεγάλη σηµασία.
Η έγκαιρη προσέλευση µαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης
της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σηµαντικό ρόλο έχει το σχολείο και
πόσος σεβασµός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιµου χρόνου.
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Η καθυστερηµένη προσέλευση των µαθητών ελέγχεται αυστηρά µε βάση την γενική αρχή:
«δεν πρέπει να διακόπτεται το µάθηµα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η
άποψη ότι µπορεί ο κάθε µαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες». Ο αντίστοιχος διδάσκων
καθηγητής κρίνει και αποφασίζει κατά περίπτωση σχετικά µε το θέµα αυτό αφού ενηµερώσει την
∆ιεύθυνση του σχολείου για την συχνότητα και το πλήθος των καθυστερήσεων αυτών.
Οι µαθητές που διαθέτουν αυτοκίνητο απαγορεύεται να εισέρχονται µ’ αυτό στον αύλειο
χώρο του σχολείου.
4.3. Πρόγραµµα µαθηµάτων
Το πρόγραµµα µαθηµάτων αποβλέπει στην ανάπτυξη του πνεύµατος και της
προσωπικότητας των µαθητών. ∆ιδάσκονται τα µαθήµατα του κρατικού αναλυτικού
προγράµµατος.
Το πρόγραµµα µαθηµάτων συµπληρώνεται µε άλλες δραστηριότητες όπως: Μαθητικές
Κοινότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές εκδροµές,
εκκλησιασµοί, αθλητικές εκδηλώσεις, συµµετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισµούς,
εκπαιδευτικές ανταλλαγές µε σχολεία του εξωτερικού κ.ά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ

1. Φυσικοί κηδεµόνες του µαθητή είναι ο πατέρας και η µητέρα του. Αυτοί είναι κηδεµόνες
του µαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. ∆ιαφορετικά, ορίζουν οι
ίδιοι µε έγγραφη δήλωση τον κηδεµόνα του µαθητή.
2. Οι γονείς και οι κηδεµόνες εγγράφουν το µαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά µε το
∆ιευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τη φοίτηση, το
ήθος και τη σχολική επίδοση και ενηµερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήµατα τα
οποία σχετίζονται µε το µαθητή και επηρεάζουν τη συµπεριφορά του στο σχολείο.
3. Κάθε φορά που δηµιουργείται ένα θέµα το οποίο σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο µαθητή
και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενηµερώνεται σχετικά ο Γονέας - Κηδεµόνας, ο
οποίος µε τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί µε το σχολείο.
4. Για τη συµµετοχή του µαθητή σε ορισµένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να
υπάρχει έγκριση του κηδεµόνα, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης το σχολείο
µπορεί να ζητήσει τη γνώµη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεµόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις,
για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
5. Ο Γονέας - Κηδεµόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενηµέρωση για το µαθητή,
αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενηµερώνει το σχολείο για θέµατα που µπορεί να επηρεάζουν την
επίδοση ή τη συµπεριφορά του µαθητή στο σχολείο.
6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των
Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του
Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.
Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρµοδιότητα και ευθύνη των
εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του ∆ιευθυντή του σχολείου.
Τα θέµατα όµως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών
εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίµα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία
των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.
7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συµβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστηµονικοί, οι
καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσµικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές
συνιστώσες του σχολείου.
Ένα ανοιχτό δηµοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύµπραξη όλων αυτών, για να
επιτύχει στην αποστολή του.
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Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το
µορφωτικό έργο του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ∆ΒΜΘ.
Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο µαθητής στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν µπορεί να κάνει απεριόριστο αριθµό
ωριαίων απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογηµένες. Σχετικά µε τη φοίτηση των µαθητών
υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των µαθητών, και εποµένως ο µαθητής παίρνει µέρος
στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:
α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από το λόγο στον
οποίο οφείλονται (δηλ. µέχρι 50 αδικαιολόγητες).
β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες,
οι πάνω από τις πενήντα (50) πρέπει να είναι δικαιολογηµένες, (δηλ. µέχρι πενήντα (50)
αδικαιολόγητες και εξήντα τέσσερις (64) δικαιολογηµένες).
γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων µπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση
µαθητή µε απουσίες µέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) µε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες
του, οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες (δηλ. µέχρι πενήντα (50)
αδικαιολόγητες και εκατό (114) δικαιολογηµένες), η διαγωγή του είναι κοσµιότατη και ο Γενικός
Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθµολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε πλήρες (15).
B. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των µαθητών όταν η φοίτηση δεν είναι επαρκής,
και εποµένως ο µαθητής απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα µαθήµατα της
ίδιας τάξης.
Τα δικαιολογητικά των απουσιών δεν δεσµεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών, όταν αυτός
γνωρίζει - µε ικανά και επαρκή στοιχεία - ότι δεν αναφέρονται σε πραγµατική ασθένεια του
µαθητή.
ΙΙ. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗ∆ΕΜΟΝΑΣ

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο
κηδεµόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα
για να ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του µαθητή και για άλλα θέµατα που τον
αφορούν.
2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεµόνα στο Σχολείο, ο καθηγητής Σύµβουλος κάθε τµήµατος, στις τακτικές συναντήσεις µε τους γονείς, µέσα στο πλαίσιο της
γενικής αµοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενηµερώνει για τον αριθµό απουσιών
του παιδιού τους κάθε φορά.
3. Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου µπορεί να αποστέλλει επιστολές προς τον κηδεµόνα, όπου
αναφέρεται ο αριθµός των απουσιών του µαθητή, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις 30 ωριαίες
απουσίες.
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ΙΙΙ. ΠΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1. Ο συνολικός αριθµός των ηµερών που µπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεµόνας κατ' έτος, δεν
πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ηµερών ή λόγω ασθένειας ή άλλων
σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα, που
προσκοµίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ηµέρες το πολύ µετά την επάνοδο του
µαθητή στο Σχολείο.
3. Αν ο µαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2)
συνεχείς ηµέρες, ο κηδεµόνας του οφείλει να προσκοµίσει ο ίδιος, δέκα (10) ηµέρες το πολύ µετά
την επιστροφή του µαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή
οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά
την παρέλευση δεκαηµέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των
Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών κατά την κρίση του.
IV. ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ

Σε καµιά περίπτωση δεν δικαιολογούνται απουσίες µαθητών:
α) Σύµφωνα µε το Π.∆. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδαφ. α' (ΦΕΚ 184, τ. Α', 21-12-1983), “σε
καµία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών, που πραγµατοποιούνται
χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή του σχολείου σε ώρες του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας
του, µεµονωµένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όµως που πραγµατοποιούνται µεµονωµένες
απουσίες κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου για λόγους
υγείας και µε την άδεια του ∆ιευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογηµένες,
αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση”.
β) Όταν οφείλονται σε οµαδική αποµάκρυνση των µαθητών από το Σχολείο. Ο Σύλλογος των
Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των µαθητών, θα χαρακτηρίσει
µε ιδιαίτερη δυσκολία “επαρκή” τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και
αυτό µόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόµος.
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