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Αγαπητοί μαθητές, 

 

Βρισκόμαστε σ΄ αυτόν το χώρο για να σας προσφέρουμε  ο, τι καλύτερο μπορούμε 
με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Η δική σας πρόοδος και επιτυχία δίνει και σε 
μας χαρά και ικανοποίηση.  

Για να λειτουργήσει  το σχολείο μας αποδοτικά, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει 
τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του. Πρέπει να μάθουμε να δείχνουμε 
σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, να μην καταπατούμε τα δικαιώματά του και 
να τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και αγάπη. 

 

Με τον κανονισμό λειτουργίας, πιστεύουμε  ότι οι σχέσεις μας θα είναι πλέον πιο 
ξεκάθαρες, θα μειωθούν οι εντάσεις στο σχολείο και οι στόχοι που θα θέτουμε θα 
μπορούν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούνται. 

 

Ο κανονισμός μας – που θα τηρείται από όλους – θα είναι το όπλο μας για την 
κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας. Θέλουμε το σχολείο μας να 
έχει χαρούμενους δασκάλους και ευτυχισμένα παιδιά. Η τήρηση των κανόνων μπορεί 
καμιά φορά να μας φέρνει μια μικρή στενοχώρια, στο τέλος όμως  μας γεμίζει με 
δύναμη και αυτοπεποίθηση. Μας κάνει να πατάμε στα πόδια μας γερά και να 
κερδίζουμε τη συμπάθεια και την αγάπη των συνανθρώπων μας. Η νεανική ορμή και 
επαναστατικότητα που είναι τα χαρακτηριστικά της ηλικίας σας, αν συνοδεύονται από 
ευγένεια και πολιτισμό, σίγουρα θα μας οδηγήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. 

Ο διευθυντής και οι καθηγητές σου 
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ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

 

Διδακτικό ωράριο 
 
Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η 

Ιουνίου του επόμενου έτους. 
Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας αρχίζει τη λειτουργία του για όλες 

τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου στις 18:00 μ.μ. με σύνταξη και προσευχή και 
συμπληρώνει τις 5 ώρες λειτουργίας του στις 21.35 μ.μ. 

 
ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ώρες Μαθημάτων  Χρόνος - Διάρκεια Μαθήματος  Χρόνος - Διάρκεια 
Διαλείμματος  

1η  18.00-18.40 (40΄)   
    18.40 - 18.45 (5΄)   
2η  18.45-19.25 (40΄)   
    19.25 - 19.30 (5΄)   
3η  19.30-20.10 (40΄)   
    20.10 - 20.15 (5΄)   
4η  20.15-20.55 (40΄)   
    20.55 - 21.00 (5΄)   
5η  21.00-21.35 (35΄)   

 
 
 
Προσέλευση παραμονή και αποχώρηση 
 

 

Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη 
σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει 
να βρίσκονται στο σχολείο στις 17:50 μ.μ. 

 

Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας το αργότερο μέχρι τις 18.20 
μ.μ. δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται 
με απουσία.  Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, 
οφείλουν να απευθύνονται στο διευθυντή που θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη. Κατόπιν, 
παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του Σχολείου υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού και 
εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. 

 

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής προσέλευσης και για λόγους ασφάλειας οι μαθητές 
απαγορεύεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου. Επίσης 
απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων μπροστά στην είσοδο του 
σχολείου για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι σε κάποια πιθανή εκκένωση του σχολείου π.χ. σε 
περίπτωση σεισμού. 

 
 
Παραμονή στο σχολικό χώρο 
 
Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 
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Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 
κανέναν μαθητή. 

Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με 
τον διδάσκοντα καθηγητή. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, 
δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας. 

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Σχολείου δεν έχει δικαίωμα 
εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) 
πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στο διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών 
χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών. 

Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Η παραμονή 
τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια  από τον 
εφημερεύοντα καθηγητή. 

 

      Απουσία καθηγητή - κενό 

Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας 
του καθηγητή η για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους 
και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον 
εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν 
δημιουργικά στην τάξη, ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο.  

 

Αποχώρηση από το σχολείο 

Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των 
μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια 
του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει 
στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. 

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του 
πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για 
προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν 
στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές 
που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα. 

 
Απουσίες 
 
• Δεν κάνω απουσίες. Με 131 και άνω απουσίες είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω 
την τάξη. 
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• Γνωρίζω ότι οι γονείς μου ενημερώνονται αν υπερβώ τις 30 απουσίες από τον 
υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος.  
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι :  
 
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του ανήλικου μαθητή ευθύνεται εξ 
ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.  
2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, 
κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση 
του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. 
Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών 
τους. 
 
 
Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 
 
Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων: 

• Ιστοσελίδας του Σχολείου. 
• Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων 
κ.λπ. 

• Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 
• Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ημέρες και ώρες. 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Φοίτηση 

Η φοίτηση των μαθητών/ριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και 
υποχρέωση τους. Η συμμετοχή τους οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η 
ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο 
όσο και την πρόοδό τους. 

 

Έντυπα -διαφημίσεις 

Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει 
να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στον διευθυντή. 

 

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων 

Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους 
απασχολούν.  Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στο 
πλαίσιο των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν 
τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες 
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πράξεις (καταστροφές, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε 
άλλους μαθητές κλπ) 

 

Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών 

• Η ώρα του σχολείου ξεκινά από τη στιγμή που εισέρχομαι σε αυτό το απόγευμα, και  
τελειώνει όταν αναχωρώ το βράδυ.  

• Πρέπει να αποφεύγω τις διενέξεις με τους συμμαθητές μου και να λύνω τις 
οποιεσδήποτε διαφορές μου με το διάλογο.   

• Δεν ασχημονώ, δεν βωμολοχώ και δεν χειροδικώ. 
• Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, καταφεύγω στον 

εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο τμήματος καθηγητή ή τέλος στον Διευθυντή. 
 

Ασφάλεια και υγιεινή 
 
• Δεν φέρνω στο σχολείο το κινητό μου τηλέφωνο. Αν το ξεχάσω το απενεργοποιώ 

μόλις μπω στο σχολείο. Η χρήση του κινητού μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μου και 
να παραβιάσει τα ατομικά δικαιώματα των άλλων.  

• Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στο σχολικό χώρο. 
• Χρησιμοποιώ τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα.  
• Διατηρώ την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο και ρίχνω τα απορρίμματα στους 

ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο 
• Παραμένω στο χώρο του σχολείου μέχρι την λήξη των μαθημάτων. 
 

Στο μάθημα 
 
• Μπαίνω στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένω την έναρξη του 

μαθήματος καθισμένος στο θρανίο μου. Αν έχω εργαστηριακό μάθημα περιμένω στο 
αντίστοιχο εργαστήριο 

• Είμαι πειθαρχημένος στη τάξη και παρακολουθώ τον καθηγητή με προσοχή χωρίς να 
ενοχλώ τους συμμαθητές μου. Είμαι ευγενικός με όλους. Δεν εγκαταλείπω την 
διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του καθηγητή και του διευθυντή. 

 
Σχολικές Δραστηριότητες 
 
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Σχολείου που στόχο 

έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει 
στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. 
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, 
τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή. 

 
Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 
 
Ο Διευθυντής  
• Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 

των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
μαθητών.  

• Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, 
τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  
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• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 
διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.  

• Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή 
χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε 
περίπτωση φθοράς  

 
Οι εκπαιδευτικοί  
 
     Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 

περιλαμβάνεται η εκπαίδευση −διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Τα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους 
στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:  

• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την 
προσωπικότητα τους.  

• Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές 
αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα.  

• Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην 
κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.  

• Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 
συμπεριφορά.  

• Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν 
σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.  

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες 
παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.  

• Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις 
αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

• Συνεργάζονται με τον/τη Διευθυντή/ρια, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για 
την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 
σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.  

• Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη 
και το Σχολείο.  

• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους 
ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.  

 
 

Οι μαθητές/μαθήτριες  
 
     Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο 

εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική 
περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, 
λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:  

• Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 
κοινότητας.  
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• Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και 
αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.  

• Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας 
στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.  

• Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

• Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.  
• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας 

διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:  
1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.  
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο 

Σχολικής Ζωής.  
3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια.  

• Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής 
ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω 
βήματα.  

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν 
ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το 
μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.  

• Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 
ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί 
εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.  

• Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των 
τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.  

• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 
ευγένεια και ευπρέπεια.  

• Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία 
και δεν πρέπει να καταστρέφεται.  

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας 
 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος 
που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του 
παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το 
Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το Σχολείο, 
προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική 
βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το Σχολείο. 
Θεωρείται αυτονόητη η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους 
εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν 
προκύψουν. 
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II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 
Γονέων/Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως 
σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη 
Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την 
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

 
III. Σχολικό Συμβούλιο 
 
 Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο 

Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των 
μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του 
Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του, η καθιέρωση τρόπων 
επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού 
περιβάλλοντος. 

 

 

 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
 

Αίθουσες διδασκαλίας-γραφείο εκπαιδευτικών-διάδρομοι: 

Στερέωση-ασφάλιση των τζαμιών. Να γίνεται επικόλλησή τους με ειδικές 
μεμβράνες, ώστε να συγκροτούνται πιθανά θραύσματα ή να αντικαθίστανται με 
τζάμια ασφαλείας. Στερέωση των επίπλων, όπως βιβλιοθηκών ή ντουλαπιών με 
μεταλλικά ελάσματα και βίδες στους τοίχους, ώστε να εμποδιστεί πιθανή πτώση 
τους σε ώρα σεισμού. Ασφάλιση των βιβλίων και άλλων αντικειμένων στις 
βιβλιοθήκες τοποθετώντας ελαστικούς ιμάντες ή προστατευτικές μπάρες 
μπροστά τους, για την αποφυγή πιθανής ανατροπής τους. Τοποθέτηση 
επικίνδυνων και εύθραυστων υλικών στα κατώτερα ράφια των ντουλαπιών. 
Τοποθέτηση των θρανίων μέσα στις αίθουσες όσο το δυνατό πιο μακριά από 
παράθυρα και βιβλιοθήκες για να είναι εύκολη η διαφυγή των μαθητών μετά τον 
σεισμό. 

Ενέργειες Προστασίας Κατά την Διάρκεια του Σεισμού

  

 • Μπαίνουμε αμέσως κάτω από 
τα θρανία μέχρι να σταματήσει 
ο σεισμός. 

• Περιμένουμε με ψυχραιμία τις 
εντολές του καθηγητή 

• Δεν πλησιάζουμε κοντά σε 
παράθυρα. 

• Δεν εγκαταλείπουμε το κτίριο 
όλοι μαζί αλλά ένας-ένας, με 
την σειρά 
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105
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

108
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1

104
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧ/ΣΗΣ

109
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο.Π. ΥΓΕΙΑΣ

101,
109,
102,

103
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
3)102→  2)109 → 1)101→

ΒΕΡΑΝΤΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

107,
106,

ΧΩ
ΡΟ

Σ 
ΣΥΓΚΕΝ

ΤΡΩ
ΣΗΣ

106
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Β ΓΕΛ

107
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γ ΓΕΛ

ΔΙΑΔΡΟ
Μ

Ο
Σ 1ου Ο

ΡΟ
Φ

Ο
Υ 

      5)  106→
              4)  107→

102
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α ΓΕΛ

101
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ & 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
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007
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

009
ΚΥΛΙΚΕΙΟ

010
ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
008

ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

003
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

004
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Ο.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

005
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

                        001, 002 →

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ         ΙΣΟΓΕΙΟΥ
4) 010→         3) 007 →     2) 004→     1) 003→

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΒΕΡΑΝΤΑ

006
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

001
ΑΙΘΟΥΣΑ ΖΕΠ

002
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η/Υ

ΧΩ
ΡΟ

Σ 
ΣΥΓΚΕΝ

ΤΡΩ
ΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ & 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

 
Η τήρηση του κοινά συμφωνημένου Κανονισμού από τους/τις μαθητές/ριες, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο 
τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, συμβάλει στην εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου.  

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα 
με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα 
συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους. 

 
03 Οκτωβρίου 2022      Ο Διευθυντής 

       
        Λούκας Ηλίας 
         
 
 
 

 


