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Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το 
ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την 
αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία (Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων).Είναι φανερό 
λοιπόν, ότι πρέπει να καθοριστούν κανόνες λειτουργίας του σχολείου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία 
του, να κατοχυρώνεται η συνεργασία των καθηγητών και μαθητών προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και 
να αναπτύσσεται η υπευθυνότητα των μαθητών με τη συνειδητοποίηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους και την 
κατοχύρωση βέβαια των δικαιωμάτων τους. 

Οι κανόνες αυτοί είναι: 

1) Η προσέλευση των μαθητών στην πρωινή προσευχή είναι υποχρεωτική. 

• Μετά τη λήξη της, συνήθως γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν τη σχολική ζωή και απαιτείται οι μαθητές να τις 
γνωρίζουν. 

• Κανένας μαθητής δεν μπαίνει στις αίθουσες διδασκαλίας πριν την προσευχή εκτός από τους επιμελητές. 

• Κατά την διάρκεια εφαρμογής μέτρων εναντίον της διασποράς του νέου κορωνοιού δεν γίνεται η προσευχή στην 
αυλή του σχολείου. 

 

2) Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας μετά την είσοδο του καθηγητή, εκτός εάν  
υπάρχει σοβαρός λόγος και μόνο με την άδεια του διδάσκοντα. 

3) Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές, πλην των επιμελητών, εξέρχονται από τις αίθουσες διδασκαλίας και 
παραμένουν στον αύλειο χώρο του σχολείου, εκτός εάν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, οπότε παραμένουν 
σε χώρο που υποδεικνύεται από τους εφημερεύοντες καθηγητές. 

4) Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από τον σχολικό χώρο κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, παρά 
μόνο με άδεια από τη διεύθυνση. 

5) Η καθαριότητα των σχολικών χώρων και ο σεβασμός της κινητής και ακίνητης περιουσίας αποτελεί βασική  
υποχρέωση των μαθητών και προστασία από μολυσματικές ασθένειες. 

 

• Η διαπίστωση σκόπιμων φθορών επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο. 
• Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι επιμελητές, με την πρωινή τους προσέλευση, να αναφέρουν τυχόν φθορές ή  

βλάβες ή ρύπανση της αίθουσας που διαπίστωσαν. 

6) Προς αποφυγή ηθελημένης ή αθέλητης ρύπανσης, απαγορεύεται να καταναλώνονται φαγώσιμα είδη ή ποτά μέσα 
στις αίθουσες  του σχολείου. 

• Όλα αυτά καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στον αύλειο χώρο του σχολείου.  
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7) Δεν επιτρέπεται η διάθεση εντύπων μέσα στο χώρο, εκτός από τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και αυτά 

που εκδίδουν οι μαθητικές κοινότητες. 

8) Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να ανταποκρίνεται στα όρια του «αντικειμενικά ευπρεπούς» και  
«κοινωνικά αποδεκτού», όπως αρμόζει στο σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών τους. 

• Οι ακρότητες στην αμφίεση πρέπει να αποφεύγονται. 

• Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες στην συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολικό χώρο όπου  
συνυπάρχουν και τα δύο φύλα. 

9) Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται μέσα στο κτίριο του σχολείου, δεδομένου ότι η συνήθεια αυτή είναι 
επιβλαβής, τόσο στην υγεία του καπνιστή, όσο και στων παρευρισκομένων.  (Ν.3730/2008) 

10) Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των μαθητών στους διαδρόμους και στη γραμματεία κατά τη διάρκεια των ωρών  
διδασκαλίας, έστω κι αν έχουν κενό ή αν έχουν τελειώσει γραπτή εξέταση. 

• Αυτοί θα πρέπει να κατευθύνονται αμέσως στον αύλειο χώρο, χωρίς να ενοχλούν τα υπόλοιπα τμήματα. 

11) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού 
χώρου.   

12) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση  των ανελκυστήρων από τούς μαθητές. 

13) Για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στον κανονισμό, όπως και η επίλυση κάθε προβλήματος εφαρμογής του 
παρόντος, είναι έργο της Διεύθυνσης του σχολείου. Απαγορεύονται λοιπόν οι κάθε είδους διαπληκτισμοί εντός και 
εκτός του κτιρίου. 

14) Η τήρηση του κανονισμού αυτού που υπογράφουν τα μέλη του συλλόγου των Καθηγητών και έχει την 
έγκριση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων είναι 
υποχρεωτική για τους μαθητές και η παράβαση των σχετικών διατάξεων επισύρει πειθαρχικές ευθύνες. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


