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ΠΛΑΙΣΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ 
 

             Η ολόπλευρη ανάπτυξη (πνευματική, ψυχική, σωματική) της προσωπικότητας των μαθητών 

μας, επιτυγχάνεται με την αρμονική συνεργασία των γονέων, των καθηγητών και κυρίως των ίδιων 

των μαθητών. 

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου συντάχθηκε το παρακάτω Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής 

Ζωής, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων και του 15μελούς Μαθητικού 

Συμβουλίου του Σχολείου και αποτελείται από πέντε (5) άρθρα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
o Οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στο χώρο του σχολείου στις 08.10΄π.μ. και να 

συμμετέχουν ενεργά στην πρωινή προσευχή, επιδεικνύοντας τον αρμόζοντα σεβασμό.       

Σ’ αυτή την πρωινή συγκέντρωση δίνεται μια μοναδική ευκαιρία επαφής και γίνονται και 

ανακοινώσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου.                                                                      

(Ν. 1566/1985 ΥΑ105657/Δ1/16.10.2002) 

o Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα δεν γίνονται 

δεκτοί στο μάθημα, παίρνουν απουσία που δεν δικαιολογείται και γίνονται δεκτοί στη τάξη 

την επόμενη ώρα και μόνο κατόπιν γραπτού σημειώματος της Διεύθυνσης του σχολείου.  

o Για τον μαθητή που αργοπορεί ενημερώνεται αυθημερόν ο γονέας – κηδεμόνας από τη 

Δ/νση του Σχολείου. Η συχνή αργοπορία κατά την πρώτη ώρα του προγράμματος επιφέρει 

ποινές στον μαθητή. 

o Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων 

των διδακτικών ωρών ανελλιπής και όχι επιλεκτική, διαφορετικά επιφέρει ποινές. 

o Η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο 

για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και πάντα μετά από 

επικοινωνία με τους γονείς. Οι απουσίες με άδεια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 
 Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων η απομάκρυνση από το χώρο του σχολείου για 

οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης δεν επιτρέπεται. 

 Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο της αυλής, που πρέπει να τη διατηρούν καθαρή. 

 Οι αίθουσες αερίζονται για λόγους υγιεινής και κλειδώνονται για λόγους ασφαλείας από τον 

διδάσκοντα. 

 Η παραμονή στους διαδρόμους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας.  

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές που 

επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου, στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να 

υπακούουν. Οι εφημερεύοντες ενημερώνουν τη Δ/νση του Σχολείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Η συμπεριφορά των μαθητών προς τους καθηγητές πρέπει να εκπέμπει σεβασμό, αφού στο 

πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου η κατανόηση και η αγάπη είναι δεδομένη από τους 

καθηγητές. 

 Η συμπεριφορά και η ομιλία των μαθητών μεταξύ τους στο χώρο του σχολείου πρέπει να 

είναι κόσμια. 

 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές δεν επιτρέπεται  να τρώνε μέσα στις αίθουσες, τις 

οποίες υποχρεούνται να διατηρούν καθαρές. 

 Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν το σχολείο καθαρό και να το προστατεύουν από φθορές. 

 Ο υπεύθυνος ζημίας την αποκαθιστά. Αν δεν γίνει γνωστός, τότε η μαθητική κοινότητα 

(15μελές συμβούλιο, ή 5μελές συμβούλιο τμήματος) επιβαρύνεται τη ζημία. 
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 Μαθητής που εμποδίζει τη διεξαγωγή του μαθήματος υπόκειται σε ποινές. (ΦΕΚ 120/23-10-2018 

αρθρο31 παρ.6) (Π.Δ.104/1979) Αποβάλλεται από την αίθουσα και γράφεται στο Βιβλίο 

Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας του Σχολείου. 

 Απαγορεύεται εντός του σχολικού χώρου η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων και 

οποιονδήποτε ηλεκτρονικών συσκευών για  βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών και 

καταγραφή συνομιλιών (ΥΑ 100553/Γ2/4.9.2012  Φ.25/103373/Δ1 22-6-2018). Οποιαδήποτε 

επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα μπορεί να γίνεται ελεύθερα μέσω των 

τηλεφώνων του σχολείου. Κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού 

ελέγχου και επιβολής ποινών. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. (Ν.3730/2008)  

(Γ.Π./Δ2/β/οικ.8809 31-2-2018) Στο μαθητή που καπνίζει επιβάλλονται ποινές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή 

υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και βασικό στοιχείο της 

μαθητικής ιδιότητας. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές, ώστε να 

αποφεύγεται η παρέμβαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 
 

o Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και 

κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός 

στο μάθημα και θα επιβάλλεται ποινή. (Γ4/1417/7-11-1989) (ΦΕΚ 120/23-10-2018 

αρθρο31 παρ.6) 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Κατά τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου. 

Οι πόρτες της αυλής παραμένουν κλειστές από το φύλακα: 

 για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια έξοδός τους 

από τον προαύλιο χώρο, 

 για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του 

σχολείου. 

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση φυσικών 

καταστροφών (σεισμού κτλ.). 
 

Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωση 

όλων των μαθητών. Αποκλίσεις των μαθητών από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή 

του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον 

συμμαθητή, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία με την εφαρμογή σχολικών κυρώσεων. 
 

 
 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                   Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ                     ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ 

 

 


