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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το σχολείο αποτελεί το βασικότερο ίσως κεφάλαιο της πραγματικότητας των 

παιδιών.Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να 

εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας. Πρέπει να αναδεικνύεται η ατομικότητα και παράλληλα η 

κοινωνική διάσταση του ατόμου. Το σχολείο λοιπόν έχει ένα δύσκολο έργο, οφείλει 

να συνδυάσει την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη. Με βάση τα παραπάνω και 

σύμφωνα με την Υ.Α. 10645/2018 ΦΕΚ 120/Β/23-01-2018), άρθρο 30  ο Σύλλογος 

διδασκόντων/ουσών του ΕΠΑ.Λ. Καλαβρύτων, σε συνεργασία με τις μαθητικές 

κοινότητες, τον Δήμο και τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων προχώρησε στην 

σύνταξη και εφαρμογή ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου, που αφορά στις 

συμπεριφορές μαθητών και εκπαιδευτικών στον χώρο του σχολείου, επιλύει 

συγκρούσεις και αντιμετωπίζει προβληματικές  συμπεριφορές. Ενός σχολικού 

κανονισμού που στόχος του είναι η δυναμική σύνδεση με το περιβάλλον, που δε 

θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή 

σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, με έμφαση στην πρόληψη και 

όχι στη θεραπεία, που ευελπιστεί ότι αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των 

μαθητών, που προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα. Ενόςσχολικού 

κανονισμούπου η βούληση είναι ναδιαπνέεται από τις αρχές της δημοκρατικής 

σχολικής διοίκησης και οι μαθητές/τριες να έχουν ένα κομβικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων, στη διαμόρφωση και τήρησή του. 

 

 

ΤΟ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ 
Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας απολαμβάνουν το σεβασμό των υπολοίπων 

στη συμπεριφορά τους, στη μάθηση, στην καθημερινότητα τους στο σχολείο. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Διευθυντής 

 Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο 

δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. 

 Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές 

αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών 

Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις 

του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

 Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο 

σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 

 Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου. 
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 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών. 

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

 Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την 

κάλυψη κενού σε ένα διαθέσιμο εκπαιδευτικό.   

 

Καθηγητές 

 Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη 

λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών.  

 Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των 

μαθημάτων τους και εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης 

και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των 

σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά 

τους. 

 Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται 

στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών. 

 Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και 

ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 

μαθητές. 

 Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς 

και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, 

καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 

δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και 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. 

 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν 

παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν 

κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά 

προβλήματα. 

 Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και ή καλύπτουν το κενό ή 

απασχολούν τους μαθητές σύμφωνα με τις υποδείξεις του διευθυντή. 

       

 

ΜΑΘΗΤΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βοηθούν στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή 

του μαθήματος με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον τους. 
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Ειδικότερα οι μαθητές/τριες οφείλουν: 

 Να σέβονται ο ένας τον άλλο και να μην αποτελεί στοιχείο διάκρισης, η 

κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική ή φυλετική προέλευση των μελών της 

ομάδας. 

 Να φέρονται με ευπρέπεια προς τους καθηγητές/τριες, το προσωπικό του 

σχολείου και προς τους συμμαθητές τους. 

 Να μη βωμολοχούν και να μη χειροδικούν. 

 Να φροντίζουν την εμφάνισή τους και να αποφεύγουν τις ακρότητες. 

 Οποιαδήποτε συμπεριφορά και πράξη που δημιουργεί κινδύνους για τη 

σωματική ακεραιότητα ή προσβάλλει με κάθε τρόπο την προσωπικότητα των 

άλλων μελών της σχολικής κοινότητας είναι απολύτως απαράδεκτη και 

επισύρει κυρώσεις. 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ 
Καθηγητές και μαθητές έχουν ένα κοινό στόχο: τη κατάκτηση της γνώσης. Για να 

επιτευχθεί αυτό επιβάλλεται να υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας 

εκτίμησης. Σε διαφορετική περίπτωση παρατηρούνται εντάσεις που δυναμιτίζουν το 

μαθησιακό κλίμα. 

Πρέπει οι μαθητές να σέβονται τους καθηγητές και να τους απευθύνουν το λόγο με 

τον απαιτούμενο σεβασμό. Οι όποιες αντιρρήσεις τους που είναι φυσικό σε ένα 

δημοκρατικό σχολείο να ανακύπτουν, πρέπει να εκφράζονται με κόσμιο τρόπο.  

Οι καθηγητές επίσης οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με σεβασμό και να 

αποτελούν υπόδειγμα δημοκρατικού ήθους. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι πέρα από το 

διδακτικό, ασκούν και παιδαγωγικό έργο και αυτό το τελευταίο είναι που συνήθως θα 

μείνει στη συνείδηση των μαθητών, όταν αποφοιτήσουν από το σχολείο. 

Επειδή το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, προκύπτουν θέματα ανάμεσα 

στους μαθητές αλλά και ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές, τα οποία δεν πρέπει να 

μένουν χωρίς απάντηση. Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν ότι στους καθηγητές τους και 

στο διευθυντή θα βρουν πρόθυμους ακροατές οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να τα 

επιλύσουν. Δεν πρέπει να διστάζουν να αναφέρουν το πρόβλημά τους. 

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στον Διευθυντή 

του σχολείου σε περίπτωση που θεωρεί ότι αδικείται.  

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν οι μαθητές/τριες να αντιμετωπίσουν 

μόνοι/ες τους μπορούν να  απευθύνονται  στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον 

υπεύθυνο του τμήματός τους καθηγητή ή τέλος στη Διεύθυνση του σχολείου.  

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Το ΕΠΑ.Λ. Καλαβρύτων αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.00 με σύνταξη και 

προσευχή και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 13.45.  

 Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές/τριες συντάσσονται 

στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια 

στάση και ανάλογο σεβασμό. 

 Μετά την πρωινή συγκέντρωση η πόρτα του προαυλίου κλείνει.Η έξοδος των 

μαθητών/τριών χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά. 

 Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του ΕΠΑ.Λ. Καλαβρύτων 

δενέχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου εκτός αν 

έχει άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

 Όσοι μαθητές προσέρχονται, αφού οι συμμαθητές τους έχουν εισέλθει στην 

τάξη και ο/η διδάσκων/ουσα είναι ήδη εκεί,  θα παρουσιάζονται στο γραφείο 

της Διεύθυνσης, η οποία θα εξετάζει, θα αξιολογεί το λόγο της αργοπορίας 
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και θα αποφασίζει αν θα δώσει άδεια εισόδου στην τάξη ή θα χρεωθεί 

απουσία ο/η μαθητής/τρια. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την πρώτη ώρα, αλλά για 

όλες τις διδακτικές ώρες.  

 Κατά την διάρκεια του διαλείμματος βγαίνουν από την αίθουσα όλοι οι 

μαθητές/τριες με ευθύνη των επιμελητών/τριών και την επίβλεψη του/της 

καθηγητού/τριας.  

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες πρέπει να βρίσκονται 

στο προαύλιο του σχολείου και σε περίπτωση κακοκαιρίας στον χώρο του 

ισογείου ή του κυλικείου, όχι στους ορόφους του σχολείου. 

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις όλων των 

καθηγητών/τριών (ΕΠΑ.Λ.-ΓΕ.Λ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ) του σχολικού 

συγκροτήματος Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», ανεξάρτητα σε ποιο 

σχολείο ανήκουν. 

 Κανένας μαθητής/τρια του σχολείου δεν μπορεί να αποχωρήσει από το 

σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος.  Αν προκύψει σοβαρός λόγος υγείας 

ή προσωπικός ή οικογενειακός και χρειαστεί να αποχωρήσει θα πρέπει  να 

δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου και να ενημερωθεί ο γονέας ή ο 

κηδεμόνας του μαθητή. 

 Μαθητής/τρια του σχολείου, ο/η οποίος/α θα αποχωρήσει κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος χωρίς να είναι ενήμεροι οι γονείς του/της και ο Διευθυντής 

του σχολείου θα ελέγχεται.  

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου καθορίζεται από τη διεύθυνση και το 

σύλλογο. Μπορεί να τροποποιηθεί αν το απαιτούν οι συνθήκες για λόγους 

εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.  

 Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, η διεύθυνση του σχολείου αποφασίζει 

πώς θα καλυφθούν οι διδακτικές ώρες (τροποποίηση προγράμματος, 

απασχόληση των μαθητών από άλλο καθηγητή κλπ)  

 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριώνεφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της δεν υπερβαίνειτις εκατόν δεκατέσσερις (114).Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η 

φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114)απουσίες 

πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων(Υ.Α. 10645/2018Φ.Ε.Κ. 120/Β’/23-01-2018Άρθρο 

24). Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 

υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να 

γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους 

τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της 

μαθητή/τριας σε αυτό. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να 

ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσίατων μαθητών/τριών και να 

πληροφορείται τους λόγουςτης απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 

μετηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμότου σχολείου στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο – εφόσονοι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο 

κινητό τηλέφωνο τωνγονέων/κηδεμόνων (SMS) ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με 

τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την 

επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το 

Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα ενεργειών παιδαγωγικού 
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χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή 

κοινωνικές υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 

πραγματοποιήσει  είκοσι πέντε (25) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι 

υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της 

μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον 

λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την 

πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η 

εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, 

εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. ημέρα αφιερωμένη 

στον αθλητισμό, ημέρα σχολικού εκφοβισμού, λήξης σχολικού έτους) και οι 

διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί το σχολείο αποτελούν τμήμα της σχολικής 

ζωής και όσοι μαθητές απουσιάζουν λαμβάνουν τις αντίστοιχες απουσίες. 

Επιλεκτικές απουσίες απαγορεύονται, διότι όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται την κινητή και την ακίνητη περιουσία 

του σχολείου και να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση τόσο των 

τάξεών τους όσο και του σχολείου (να μη γράφουν στα θρανία και τους 

τοίχους, να μην καταστρέφουν τις καρέκλες τους, να φροντίζουν να μη 

γίνονται ζημιές στον εργαστηριακό εξοπλισμό) και των εξωτερικών χώρων 

γενικότερα. Για τον λόγο αυτό θα ορίζονται δύο μαθητές κάθε μέρα ή κάθε 

εβδομάδα από κάθε τάξη, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των 

σχολικών χώρων κατά την είσοδο ή έξοδο των συμμαθητών τους από τη 

σχολική τάξη. 

 Οι μαθητές οφείλουν να μην προκαλούν ζημιές. Όποιος προκαλεί ζημιές  

εκτός από τον πειθαρχικό έλεγχο,  υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τη 

ζημιά. Χρέος των μαθητών/τριων είναι η προστασία της σχολικής περιουσίας 

και γι' αυτό έχουν καθήκον να αναφέρουν τις ζημιές. 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, αναψυκτικών ή τσίχλας κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας ή στο εργαστήριο. 

 Δεν επιτρέπεται η παραγγελία τροφίμων ή ροφημάτων από καταστήματα 

εκτός σχολείου, τη στιγμή που υπάρχει κυλικείο στο σχολείο. 

 Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του 

σχολείου. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου ακόμα 

και απενεργοποιημένα σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Ο/Η μαθητής/τρια 

που θα έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο θα το παραδίδει στη 

Διεύθυνση, η οποία στη συνέχεια θα το επιστρέφει μόνο στον γονέα του 

μαθητή. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους μέσω των 

τηλεφώνων του σχολείου (2692023839). Αν χρειαστεί κάποιος μαθητής να 

πάρει τηλέφωνο, μπορεί να το κάνει από το γραφείο της Διεύθυνσης. 

 Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας 

και ήχου εντός του σχολικού χώρου. 

 Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών απαγορεύεται σε 

όλους τους σχολικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών και του 

προαυλίου. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες (εθνικές, 

θρησκευτικές γιορτές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες) αποτελεί ηθική 
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υποχρέωση. Η μη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές 

δραστηριότητες θα λαμβάνεται υπόψη από το Σύλλογο Διδασκόντων για 

αποφάσεις που θα λαμβάνονται σχετικά με τις υπόλοιπες κοινές δράσεις του 

σχολείου  

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας λειτουργίας 

των μηχανημάτων-συσκευών-εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο 

εργαστήριο και να σέβονται τις υποδείξεις των καθηγητών για την ασφαλή 

εκτέλεση των ασκήσεων. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ο Διευθυντής/τρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικά μέτρα όπως 

προφορική παρατήρηση, επίπληξη και αποβολή από τα μαθήματα μιας ημέρας. 

Κάθε καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικά μέτρα. Εάν μαθητής/τρια 

παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική 

παρατήρηση, επίπληξη ή απομάκρυνση από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε 

απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 

Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας λόγω 

ανάρμοστης συμπεριφοράς και παρεμπόδισης της διδακτικής διαδικασίας, οφείλει να 

παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. Οι γονείς θα 

ενημερώνονται τηλεφωνικώς από τον καθηγητή/τρια που απέβαλε το παιδί τους από 

την τάξη. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως 

μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε 

συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε 

ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές, σύμφωνα πάντοτε με την σχολική νομοθεσία 

και τις αρχές της παιδαγωγικής για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που 

απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς 

ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό 

θα χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις 

με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την 

αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός/μιας μαθητή/τριας στους κανόνες του σχολείου 

τα παιδαγωγικά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:α) προφορική παρατήρηση, β) 

επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα 

μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Μετά από τιμωρία μαθητή/τριας οι γονείς ή κηδεμόνες του/της πρέπει να 

προσέρχονται στο σχολείο για συνεργασία και ενημέρωση. 

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο 

σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με 

ευθύνη του Διευθυντή/ντριας του σχολείου. 
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