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1.

Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων
Από την 1/9/2017 τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης θα
λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017.

2.

Τετράμηνα / Βαθμολογία
Η σχολική χρονιά 2018-2019 διακρίνεται, για σκοπούς
κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών
και ωρολογίου προγράμματος, σε δύο (2) τετράμηνα ως
ακολούθως:
Α΄ τετράμηνο: Έναρξη μαθημάτων 10/9/2018 μέχρι 11/1/2019.
Β΄ τετράμηνο: Από 14/1/2019 μέχρι τις 24/5/2019 (λήξη
μαθημάτων Β΄ τετράμηνου).
2.1 Βαθμολογίες A΄ τετραμήνου
Για το Α΄ τετράμηνο η αξιολόγηση/βαθμολογία του μαθητή
στο κάθε μάθημα θα ολοκληρωθεί στις 11/1/2019. Η
βαθμολογία δίνεται από τους διδάσκοντες σε ακέραιες
μονάδες στην κλίμακα 1-20.
2.2 Βαθμολογίες Β΄ τετραμήνου
Η βαθμολογία B΄ τετραμήνου των εξεταζόμενων μαθημάτων
θα πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στους μαθητές από τους
διδάσκοντες μία (1) ημέρα πριν από τη διακοπή των
μαθημάτων.
Η βαθμολογία B΄ τετραμήνου των μη εξεταζόμενων
μαθημάτων θα πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στους
μαθητές από τους διδάσκοντες πέντε (5) ημέρες πριν από τη
διακοπή των μαθημάτων.
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2.3 Βαθμολογίες Γραπτών εξετάσεων
Η βαθμολογία θα δίνεται από τους διδάσκοντες σε ακέραιες
μονάδες στην κλίμακα 1-20.
2.4 Τελικός Βαθμός Έτους σε κάθε μάθημα
Η εξαγωγή του τελικού βαθμού των εξεταζόμενων
μαθημάτων θα γίνεται με την πιο κάτω φόρμουλα:
Τελικός βαθμός= 0,35* Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,35* Βαθμός Β΄
τετρ.+0,30* Βαθμός Τελικής Εξέτασης

Η εξαγωγή του τελικού βαθμού των μη εξεταζόμενων
μαθημάτων θα γίνεται με την πιο κάτω φόρμουλα:
Τελικός βαθμός= 0,50* Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,50* Βαθμός Β΄
τετρ.
Σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός έτους στο κάθε μάθημα
αναγράφεται
σε
ακέραιο
αριθμό
μετά
από
στρογγυλοποίηση.

3.

Ημέρα Εκπαιδευτικού
Η 12η Δεκεμβρίου 2018 και η 7η Μαρτίου 2019 ορίζονται ως
«Ημέρες Εκπαιδευτικού» και θα αξιοποιηθούν για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τις ημέρες αυτές οι μαθητές
δεν προσέρχονται στα σχολεία.
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4.

Προαγωγή / Απόλυση Εξετάσεων Γυμνασιακού κύκλου
Ο μαθητής προάγεται όταν:


Ο κατώτερος βαθμός προαγωγής, δηλαδή η βάση, είναι
«Σχεδόν Καλά» 10.



Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις A', Β' και Γ' Γυμνασίου
είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και τα
Φυσικά.



Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός του έτους είναι ο
μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

Παραπέμπεται σε ανεξέταση:


Μαθητής, του οποίου η ετήσια επίδοση είναι κάτω του δέκα
(10) σε μη εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τους
παρόντες
Κανονισμούς,
είναι
υποχρεωμένος
να
παρακαθίσει σε εξετάσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο
Ιουνίου.



Μαθητής, που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις
προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου, παραπέμπεται σε
γραπτή ανεξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.



Μαθητής, ο οποίος υστερεί σε ένα (1) ή περισσότερα
μαθήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, παραπέμπεται
σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η γραπτή ανεξέταση
προηγείται της προφορικής και τόσο η γραπτή ανεξέταση,
όσο και η προφορική ανεξέταση, γίνονται από επιτροπή,
που απαρτίζεται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι ορίζονται
από τη Διευθύντρια του Σχολείου.



Μαθητής, που θα σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο
του επταπλασίου (7) των περιόδων διδασκαλίας του
μαθήματος εβδομαδιαίως, τότε παραπέμπεται σε
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Ανεξέταση τον Ιούνιο στην εξεταστέα ύλη των δύο
τετραμήνων.


Ο μαθητής θεωρείται ότι επιτυγχάνει σε μάθημα στην
ανεξέταση του Ιουνίου, αν ο μέσος όρος των βαθμών του
στη γραπτή και στην προφορική ανεξέταση είναι τουλάχιστο
δέκα (10) και στη γραπτή ανεξέταση τουλάχιστον έξι (6).

Μαθητής παραμένει στάσιμος όταν στις ανεξετάσεις του
Ιουνίου:


Αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά ή



Αποτύχει σε τρία (3) ή περισσότερα μαθήματα ή



Αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις
δευτέρου δεκαπενθημέρου Ιουνίου



Επιπλέον, ο ανεξεταστέος μαθητής παραμένει στάσιμος
όταν
στην
ενισχυτική
διδασκαλία,
που είναι
υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τον Ιούνιο, σημειώσει
αδικαιολόγητα αριθμό απουσιών πέραν του 20%.

ανεξετάσεις

του

Μεταφορά μαθημάτων Α’ και Β’ Τάξης:


Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο (2) μαθήματα από την Α'
στη Β' τάξη και από τη Β' στη Γ' τάξη στα οποία απέτυχε στις
ανεξετάσεις Ιουνίου.

Απόλυση ανεξεταστέου μαθητή της Γ’ Τάξης:


Ο μαθητής της Γ' τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο, εφόσον
συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα (1) ή δύο
(2) μαθήματα στις ανεξετάσεις του Ιουνίου.

7

5.

6.

Διαγωνίσματα


Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη, όταν τελειώσουν το
διαγώνισμα ή τη γραπτή έκθεση. Μαθητές, που
δικαιολογημένα απουσιάζουν από διαγώνισμα εξετάζονται
γραπτά ή προφορικά με την πρώτη ευκαιρία, κατά την
κρίση του καθηγητή τους.



Μαθητής που σκόπιμα απουσιάζει από διαγώνισμα,
βαθμολογείται με μονάδα, εκτός αν η δικαιολογία για την
απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον αρμόδιο Β.Δ.



Μαθητής, που αντιγράφει κατά τη διάρκεια του
διαγωνίσματος ή αρνείται να συμμετέχει σε διαγώνισμα,
βαθμολογείται με μονάδα και θεωρείται ότι διαπράττει
πειθαρχικό παράπτωμα.



Οι μαθητές παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους
γονείς/κηδεμόνες τους για ενημέρωση και υπογραφή. Αυτά
πρέπει να επιστρέφονται στις επόμενες 2-3 ημέρες. Η
πλαστογράφηση
υπογραφής
αποτελεί
πειθαρχικό
παράπτωμα.



Ο βαθμός του διαγωνίσματος σε καμία περίπτωση δεν
θεωρείται και βαθμός του τετραμήνου. Ο βαθμός
τετραμήνου εξαρτάται από διάφορα κριτήρια και μπορεί
να είναι και ψηλότερος αλλά και χαμηλότερος από τον
βαθμό του διαγωνίσματος.

ΔΔΚ
Εισάγεται και στο Γυμνάσιο από τη σχολική χρονιά 2017 - 2018
το πρόγραμμα ΔΔΚ:
Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά, που σκοπό
έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.
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Στο Πρόγραμμα ΔΔΚ εντάσσονται τα πιο κάτω:

i

Σχολικοί εορτασμοί / εκδηλώσεις

ιi

Ελεύθερες δραστηριότητες / όμιλοι

iii

Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, οι οποίες
διοργανώνονται στο πλαίσιο των ομίλων ή
δραστηριοτήτων Δ.Δ.Κ.

iv

Αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το
σχολείο ή το Υ.Π.Π.

v

Διαγωνισμοί που προκηρύσσονται με την έγκριση του
Υ.Π.Π.

vi

Μαθητικά συνέδρια που διοργανώνονται από το
σχολείο ή από το Υ.Π.Π.

vii

Δραστηριότητες σε μη εργάσιμο χρόνο που γίνονται
υπό την αιγίδα του Υ.Π.Π.

viii Φιλανθρωπικές δράσεις και άλλες δράσεις εθελοντικές
που διοργανώνονται από το σχολείο ή από το Υ.Π.Π.

Σημείωση:
1)Το πρόγραμμα ΔΔΚ αξιολογείται και αναγράφεται ο
αντίστοιχος χαρακτηρισμός στο Δελτίο Ετήσιας Προόδου.
2) Οι απουσίες του ΔΔΚ συνυπολογίζονται στον αριθμό των
απουσιών του μαθητή.
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7.

Ελλιπής φοίτηση
Αριθμός απουσιών
Όταν ο μαθητής σημειώσει αριθμό απουσιών από:


120 – 134 περιόδους, παραπέμπεται σε Ανεξετάσεις τον
Ιούνιο.



60 – 67 περιόδους κατά το Β’ Τετράμηνο, παραπέμπεται σε
Ανεξετάσεις τον Ιούνιο.



Μεγαλύτερο του επταπλασίου (7) των περιόδων
διδασκαλίας
του
μαθήματος
εβδομαδιαίως,
τότε
παραπέμπεται σε Ανεξέταση τον Ιούνιο στην εξεταστέα
ύλη των δύο τετραμήνων.

Όταν ο μαθητής σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από:


134 περιόδους, παραμένει Στάσιμος.



67 περιόδους κατά τη διάρκεια του Β’ Τετραμήνου,
παραμένει Στάσιμος.

Μαθητής, που είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει
ενισχυτική διδασκαλία τον Ιούνιο και σημειώσει αδικαιολόγητα
αριθμό απουσιών πέραν του 20%, τότε παραμένει Στάσιμος.
Σημ.: Ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία
σε ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μαθητών,
που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, να
αποφασίζει διαφορετικά απ’ ότι προβλέπουν οι πρόνοιες
Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης,
όσον αφορά τους αριθμούς απουσιών για τη ΜΗ ΠΛΗΡΗ
ΦΟΙΤΗΣΗ.
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Δικαιολογητικά Απουσιών


8.

Ο μαθητής που απουσιάζει είναι υποχρεωμένος εντός 5
ημερών να προσκομίσει δικαιολογητικό από τον
γονιό/κηδεμόνα ή γιατρό, υπογραμμένο και από τον
γονιό/κηδεμόνα. Η μη προσκόμιση δικαιολογητικού
απουσίας θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται
με αποβολή. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής
υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό εντός 2
εργάσιμων ημερών.

Εμφάνιση και Στολή Μαθητών
Ι. ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Στο σχολείο δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση,
που πρέπει να διέπεται από σεμνότητα. Κάτι τέτοιο δεν
συμβιβάζεται με τη μαθητική ιδιότητα και επομένως
αποτελεί παράπτωμα το οποίο παραπέμπεται στη
Διεύθυνση. «Υπερβολές» στην εμφάνιση, θεωρούνται
μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
Για τους μαθητές: Τα πολύ μακριά μαλλιά ή το εξεζητημένο
κούρεμα, το να είναι αξύριστοι, τα δακτυλίδια, τα βραχιόλια, τα
σκουλαρίκια, οι καδένες και άλλα παρόμοια ή το ταττού.
Σημείωση: 1) Επιτρέπεται σε όποιον θέλει να φορεί ένα
διακριτικό σταυρό ή/και ρολόι.
2)
Επιτρέπεται σε όποιον θέλει να φορεί ΕΝΑ ΜΟΝΟ
κομποσχοίνι στο χέρι.
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Για τις μαθήτριες: Τα δακτυλίδια, τα βραχιόλια, οι καδένες, τα
σκουλαρίκια στο πρόσωπο ή το ταττού. Επίσης τα μακριά ή
βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά ή με ανταύγειες, τα βαμμένα
μάτια, η εξεζητημένη κόμμωση και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.
Σημείωση: 1) Επιτρέπεται σε όποια θέλει να φορεί ένα
διακριτικό κόσμημα ή/και ρολόι.
2) Για τα κορίτσια, επιτρέπεται να φορούν ΕΝΑ ζευγάρι μικρά
διακριτικά σκουλαρίκια τύπου κουμπί.
3)
Επιτρέπεται σε όποια θέλει να φορεί ΕΝΑ ΜΟΝΟ
κομποσχοίνι στο χέρι.
 Γενικά να αποφεύγονται οι ακρότητες που δεν αρμόζουν
σε μαθητές.
ΙΙ. ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ
Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φορούν καθημερινά τη
μαθητική τους στολή και να έχουν κόσμια εμφάνιση. Πρέπει να
αποφεύγουν την υπερβολή στο ντύσιμο.

Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα
και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο,
για να επιλύσει το πρόβλημα.

Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή
αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι παραβάτες
παραπέμπονται στους Β. Διευθυντές.

Όσοι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο χωρίς στολή,
δε γίνονται δεκτοί στην τάξη.

Αν ο μαθητής/τρια προσέλθει κατ΄ ανάγκη μια μέρα χωρίς
στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει
η πρώτη περίοδος ή και από την προηγούμενη μέρα,
γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.

12

α)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Στολή Μαθητών:
α. Παντελόνι γκρίζο κασμίρι ή μαύρο τζιν χωρίς σχισίματα
β. Πουκάμισο άσπρο με μακρύ μανίκι
γ. Μπουφάν ή σακάκι σκούρο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο
χωρίς έντονα διακριτικά
δ. Τρικό ή φούτερ μπλε ή μαύρο V καρέ ή round neck
χωρίς έντονα διακριτικά
ε. Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε χωρίς έντονα
διακριτικά
στ. Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά
Σημείωση: 1) Κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκ., Ιαν.,
Φεβρ.) επιτρέπονται οι κλασικές αθλητικές
φόρμες (γκρίζες, μπλε ή μαύρες) χωρίς έντονα
διακριτικά.
2) Κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκ., Ιαν.,
Φεβρ.) επιτρέπονται εσάρπες, κασκόλ σκούφος
(εκτός της τάξης) μπλε ή μαύρου ή γκρίζου
χρώματος, χωρίς διακριτικά σήματα ή σήματα
αθλητικών ομάδων.
Στολή Μαθητριών:
α.

Φούστα γκρίζα με ή χωρίς πιέτες και μήκος μέχρι το
γόνατο
β. Παντελόνι γκρίζο κασμίρι ή μαύρο τζιν (όχι κολάν, όχι
κατώμεσο ή παντελόνι με σχισίματα)
γ. Πουκάμισο άσπρο με μακρύ μανίκι
δ. Τρικό ή φούτερ μπλε ή μαύρο V καρέ ή round neck
χωρίς έντονα διακριτικά
ε. Μπουφάν ή σακάκι σκούρο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο
χωρίς έντονα διακριτικά
στ. Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε χωρίς έντονα
διακριτικά
ζ. Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά.
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Σημείωση: 1) Κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκ., Ιαν.,
Φεβρ.) επιτρέπονται οι κλασικές αθλητικές
φόρμες (γκρίζες, μπλε ή μαύρες) χωρίς έντονα
διακριτικά.
Δεν επιτρέπονται οι φόρμες
τύπου κολάν.
2) Κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκ., Ιαν.,
Φεβρ.) επιτρέπονται εσάρπες, κασκόλ σκούφος
(εκτός της τάξης) μπλε ή μαύρου ή γκρίζου
χρώματος, χωρίς διακριτικά σήματα ή σήματα
αθλητικών ομάδων.
β). ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ



Στολή αγοριών: γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο,
μπλε γραβάτα, μαύρα παπούτσια.
Στολή κοριτσιών: γκρίζα φούστα με ή χωρίς πιέτες,
άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μαύρα παπούτσια.

γ). ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Στολή Μαθητών:
α. Φανέλα άσπρη round neck με κοντό μανίκι
β. Παντελονάκι μαύρο ή σκούρο μπλε
γ. Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη
δ. Παπούτσια αθλητικά
Στολή Μαθητριών:
α. Φανέλα άσπρη round neck με κοντό μανίκι
β. Παντελονάκι ή κολάν μαύρο ή γκρίζο ή μπλε σκούρο
μέχρι το γόνατο ή μακρύ
γ. Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη
δ. Παπούτσια αθλητικά
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Ειδικοί Κανονισμοί για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
1) Οι μαθητές/τριες φέρουν μαζί τους τη στολή της
Γυμναστικής και αλλάζουν στα αποδυτήρια.
2) Οι μαθητές/τριες, κατά τους χειμερινούς μήνες, φορούν
διαφορετική φόρμα και φανέλα στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής, απ’ αυτήν που φορούν στα υπόλοιπα
μαθήματα.
3) Οι μαθητές/τριες δεν προσέρχονται στο σχολείο και δεν
αποχωρούν από το σχολείο φορώντας τη στολή της
Γυμναστικής.
4) Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι ν’ αφαιρούν την
αλυσίδα που φέρουν στο λαιμό τους και το ρολόι τους στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους ασφάλειας και να
τα φυλάσσουν με δική τους ευθύνη.
9. Παραπτώματα και Παιδαγωγικά μέτρα
Μαθητής, που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε παιδαγωγικά μέτρα, που
προνοούν οι παρόντες Κανονισμοί. Στα ίδια παιδαγωγικά μέτρα
υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα
διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα αυτό έγινε
σε εργάσιμο για το σχολείο χρόνο ή εκτός ωρών λειτουργίας του
σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά περιουσιακά
στοιχεία του σχολείου ή των μαθητών ή του προσωπικού ή
αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας μαθητών ή του
προσωπικού του σχολείου. Επίσης σε παιδαγωγικά μέτρα
υπόκειται μαθητής στις περιπτώσεις που υποπίπτει σε
παράπτωμα κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών
αποστολών ή κατά τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο σε
μη εργάσιμο χρόνο.
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Παιδαγωγικά μέτρα ως ακολούθως:
Α/Α Παράπτωμα
1.
Απρεπής συμπεριφορά στην
τάξη ή στην αυλή του σχολείου.
2.

3.

Ποινή
Μέχρι 2 μέρες
αποβολή.

Καθυστέρηση εισόδου στην τάξη. 5 καθυστερήσεις =
1 μέρα αποβολή
με αναστολή (8
περ.)
Επόμενες 5
καθυστερήσεις =
1 μέρα αποβολή +
Ενεργοποίηση της
αναστολής
(Σύνολο: 1+1=2
μέρες αποβολή).
Επόμενες 5
καθυστερήσεις = 1
ημέρα αποβολή (8
περ.)
Παρενόχληση
Μέχρι 2 μέρες
μαθήματος/εκδήλωσης.
αποβολή.

4.

Απουσία ή αποχώρηση από το
μάθημα ή σχολική εκδήλωση
χωρίς άδεια (αδικαιολόγητη
απουσία).

Μέχρι 2 μέρες
αποβολή.

5.

Έξοδος από τον σχολικό χώρο
χωρίς άδεια.

Μέχρι 2 μέρες
αποβολή.
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6.

Ψευδείς δηλώσεις – παραποίηση
και/ή καταστροφή σχολικών
εγγράφων.

Μέχρι 2 μέρες
αποβολή.

7.

Η μη συμμόρφωση στο θέμα της
στολής και εμφάνισης.

Μέχρι 2 μέρες
αποβολή.

8.

Χρήση κινητών τηλεφώνων ή
άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.
Τα κινητά φυλάγονται μέσα στη
τσάντα των μαθητών
απενεργοποιημένα.

9.

Παραβίαση προσωπικών
δεδομένων με χρήση κινητού
τηλεφώνου.

10.

Η μη προσκόμιση
δικαιολογητικού απουσίας εντός
5 ημερών / Αδικαιολόγητες
απουσίες

1η φορά: 1 Μέρα
αποβολή με
αναστολή
2η φορά: 1 Μέρα
αποβολή +
Ενεργοποίηση της
αναστολής
(Σύνολο: 1+1=2
μέρες αποβολή)
3η φορά και
επόμενες: 1 μέρα
αποβολή
Πειθαρχικό
Συμβούλιο –
Καθηγητικός
Σύλλογος –
Αποβολή από το
Σχολείο.
1η φορά: 4
περιόδους
αποβολή με
αναστολή
2η φορά: 4
περιόδους και
ενεργοποίηση της
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1ης αποβολής
(Σύνολο 4 + 4 = 1
μέρα αποβολή)
3η φορά και
επόμενες: 1 μέρα
αποβολή
Β.Δ., Β.Δ.Α΄,
Διευθύντρια (μέχρι
4 μέρες)

11.

Αδικαιολόγητη συναναστροφή με
εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου.

12.

Κάπνισμα – Οινοπνευματώδη –
Χαρτοπαίγνιο κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου.

2 μέρες αποβολή

13.

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εντός
του σχολικού χώρου.

Διευθύντρια –
Πειθαρχικό
Συμβούλιο (4-6
μέρες αποβολή)

14.

Αναγραφή
υβριστικών/προσβλητικών
συνθημάτων εντός του σχολικού
χώρου.

15.

Ζημιές σε θρανία, τοίχους και
γενικά στον σχολικό εξοπλισμό.

16.

Άλλη κακόβουλη ζημιά της
περιουσίας του σχολείου.
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2 μέρες αποβολή
και αποζημίωση
Μέχρι 2 μέρες
αποβολή και
καθαρισμός
θρανίων, τοίχων
κλπ.
2 μέρες αποβολή,
Β.Δ., Β.Δ.Α’,
Διευθύντρια,
Πειθαρχικό

17.

Διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης.

18.

Εμπρησμός ή απόπειρα
εμπρησμού.
Κατοχή, μεταφορά ή χρήση
επικίνδυνων αντικειμένων στον
σχολικό χώρο, π.χ. κροτίδες.

19.

20.

Υβριστική συμπεριφορά και
λεκτική βία.

21.

Σεξουαλική παρενόχληση.

22.

Εκφοβιστική και απειλητική
συμπεριφορά.
Σωματική βία με ή χωρίς
αντικείμενο.
Σωματική βία σεξουαλικής
φύσεως.

23.
24.
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Συμβούλιο και
Αποζημίωση
ΒΔ, ΒΔΑ’,
Διευθύντρια,
Πειθαρχικό
Συμβούλιο (2-6
μέρες αποβολή)

Αποβολή ΒΔ,
ΒΔΑ’ –
Διευθύντρια –
Πειθαρχικό (2-6
μέρες αποβολή)
Διευθύντρια –
Πειθαρχικό
Συμβούλιο (4-6
μέρες αποβολή)
Πειθαρχικό
Συμβούλιο –
Καθηγητικός
Σύλλογος (4-8
μέρες αποβολή) –
Αποβολή από το
σχολείο

25.

Ναρκωτικά

Πειθαρχικό
Συμβούλιο –
Καθηγητικός
Σύλλογος (4-8
μέρες αποβολή) –
Αποβολή από το
σχολείο.
Υπηρεσία
εκπαιδευτικής
ψυχολογίας.

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκτέλεσης του ίδιου
παραπτώματος από μαθητή, το αρμόδιο όργανο που
διαχειρίζεται το σχετικό παιδαγωγικό μέτρο, αν το κρίνει
αναγκαίο, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο άμεσα επόμενο
όργανο για λήψη απόφασης.
Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται
στον ως άνω πίνακα, η Διευθύντρια αποφασίζει τηρουμένων των
πιο πάνω αναλογιών για το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί
και θα τύχει διαχείρισης η κάθε περίπτωση.
Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος
κάθε τετραμήνου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου,
ως Κοσμιοτάτη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη, Κακή. Σε
περίπτωση που η διαγωγή χαρακτηρίζεται ως Κοσμία,
Καλή, Επίμεμπτη ή Κακή, οι λόγοι τεκμηριώνονται και
αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού
Συλλόγου.
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Σημείωση:
Για επαναλαμβανόμενα ή σοβαρά παραπτώματα θα
συνεπάγεται και μείωση της διαγωγής τετραμήνου ή έτους
με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου.
9.

Γονείς και Κηδεμόνες:
Ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου για τυχόν
απρόβλεπτη ή προβλεπόμενη απουσία του παιδιού τους από το
σχολείο. Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικό
δικαιολογητικό για τις απουσίες του παιδιού τους, εντός χρονικού
διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την επάνοδο του
μαθητή στο σχολείο και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών κατά
την περίοδο Μαΐου/Ιουνίου· σε περίπτωση μη υποβολής εντός
των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων το σχολείο διατηρεί
το δικαίωμα να μην αποδεκτεί το σχετικό δικαιολογητικό.
Όταν κληθούν από τη Διευθύντρια, προσέρχονται στο σχολείο
για ζητήματα που αναφέρονται στους κηδεμονευομένους τους
και οφείλουν να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με το
σχολείο για την παρακολούθηση του ήθους, της φοίτησης, της
διαγωγής και της επίδοσης των μαθητών και να μετέχουν στις
συγκαλούμενες από τη Διευθύντρια ειδικές συγκεντρώσεις
γονέων και κηδεμόνων.
Οι εσωτερικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν
από την ολομέλεια του Καθηγητικού Συλλόγου και ισχύουν
μέχρι την επόμενη έκδοση/αναθεώρηση σύμφωνα με τους
Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης.
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Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισμοί υπογράφονται σήμερα:
…………………………

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
ΒΟΗΘΟΣ
Δ/ΝΤΡΙΑ Α΄:
ΜΕΛΗ
Κ.Σ.:

ΜΕΛΗ
Κ.Μ.Σ.:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΑΛΗΚΚΙΔΟΥ

………………………………

ΕΛΕΝΗ
ΖΩΝΑΦΟΥ

………………………………

ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

………………………………

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Γ1

………………………………

ΜΑΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Γ4

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.Γ.:

………………………………

ΣΤΑΛΩ
ΦΑΛΑ

………………………………

………………………………
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