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   ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΛΑΜΙΑΣ                                                                             

Σχολικό Έτος 2021-2022 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Α.  ΠΡΩΙΝΗ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 08.00.  Οι μαθητές όταν  εισέρχονται στον 

αύλειο χώρο του σχολείου θα κατευθύνονται στο σημείο που συγκεντρώνεται η τάξη  

στην  οποία ανήκουν, φροντίζοντας πάντα να κρατούν τις αποστάσεις μεταξύ τους 

και όταν  χτυπήσει το κουδούνι  θα πηγαίνουν ανά τμήμα στην αίθουσά τους. 

Η πόρτα εισόδου του σχολείου θα κλείνει και θα παραμένει κλειστή σε όλη τη 

διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων.  Οι μαθητές που προσήλθαν 

καθυστερημένα δεν θα παρακολουθούν  τα μαθήματα της 1ης διδακτικής ώρας, αλλά 

θα παρουσιάζονται στο Γραφείο της Διευθύντριας για να αναφέρουν το λόγο της 

αργοπορίας τους. 

Όσοι μαθητές ή άλλοι, προσέρχονται στο σχολείο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του θα κτυπούν το κουδούνι εισόδου για να εισέλθουν.  

Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των 

καθηγητών και της Διευθύντριας χωρίς πρόσκληση των ίδιων.  

Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές βγαίνουν από την αίθουσα πριν από τον 

διδάσκοντα. Ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται από τον εφημερεύοντα. 

Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, κατά τα διαλειμματα όλοι οι μαθητές 

βγαίνουν στο προαύλιο και κανένας δεν παραμένει στο εσωτερικό του Σχολείου, 

όπως απαιτεί ο νόμος για λόγους υγιεινής.    

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τα διαλείμματα οι μαθητές 

παραμένουν στους διαδρόμους και ποτέ μέσα στις αίθουσες επειδή είναι 

υποχρεωτικός ο αερισμός των αιθουσών για λόγους υγιεινής.  

 

Β.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ  COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για 

τους μαθητές όλων των τάξεων, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς 

και για τους επισκέπτες της σχολικής μονάδας.  Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα 

φορούν υποχρεωτικά μάσκα από την ώρα που θα εισέρχονται στον εσωτερικό χώρο 

της σχολικής μονάδας και καθ’ όλη την διάρκεια του μαθήματος, ενώ μπορούν να την 

αφαιρούν όταν βγαίνουν για το διάλειμμα στο προαύλιο του σχολείου. Συνιστάται να 

έχουν μαζί τους και εφεδρικές μάσκες και για να τις αντικαθιστούν όταν κρίνεται 

απαραίτητο. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν είναι συνεπής ως προς την 

υποχρεωτική χρήση μάσκας , δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και 



θα λαμβάνει απουσία, ενώ θα παραμένει σε ειδικό χώρο (αίθουσα για covid-20) μέχρι 

να τον παραλάβει ο γονέας / κηδεμόνας του. 

Στα διαλείμματα οι αίθουσες παραμένουν ανοικτές (πόρτες – παράθυρα) ώστε να 

αερίζονται επαρκώς. 

Για να μη συνωστίζονται οι μαθητές η Δ/νση του σχολείου έχει χωρίσει το 

προαύλιο σε τρία (3) μέρη, ένα για κάθε τάξη. Έτσι οι μαθητές της Γ΄ τάξης θα 

πηγαίνουν στο ανατολικό μέρος της αυλής,  της Β΄  τάξης στο δυτικό και της Α΄ 

τάξης στο κέντρο. 

Το κυλικείο του σχολείου μας θα λειτουργήσει τηρώντας τα μέτρα υγιεινής, όπως 

ορίζονται στις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς. Κατά την 

αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο οι μαθητές θα πρέπει  να τηρούν 

αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου. 

Γ.  ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Εάν κάποιος μαθητής θελήσει να εξέλθει από το σχολείο κατά την ώρα 

λειτουργίας του, είναι απαραίτητο :  

α. να ενημερώσει τον καθηγητή της επόμενης διδακτικής ώρας και 

τοναπουσιολόγο του τμήματος,  

β. να ζητήσει την άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση,  

γ. να περιμένει να έρθει ο γονέας-κηδεμόνας να τον παραλάβει.  

Κανείς μαθητής-μαθήτρια δεν απομακρύνεται από το σχολείο χωρίς να τηρηθούν 

τα παραπάνω.  

Οι απουσιολόγοι εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία.  

Απουσία μαθητή ή μαθήτριας από πολιτιστικές, αθλητικές, εορταστικές και 

επετειακές  εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου, θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει 

το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.  

 

Δ.  ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

 

          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 κάνει γνωστό με Υπεύθυνη Δήλωση στο σχολείο κατά την 

εγγραφή του μαθητή ή της μαθήτριας.  

 

Ε.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές πρέπει να είναι καθισμένοι στα θρανία 

τους με τη διάταξη που έχει ορίσει ο διδάσκων ή ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την 

είσοδο του καθηγητή πρέπει να είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος. Η τάξη, 

η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας είναι οι βασικές 

προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 



  Δεν θα πρέπει  οι μαθητές να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει 

κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος. 

Η αυθάδεια και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται με αγένεια θεωρούνται κακή 

συμπεριφορά και τιμωρούνται αναλόγως. 

Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για 

να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον καθηγητή τους. 

 

 

 ΣΤ.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

    Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των 

άλλων. Δεν κάνουν ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική. Η χωρίς 

άδεια χρήση ή η φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι 

σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά, ακόμη και αν γίνεται ως παιχνίδι. Οι 

φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των 

συμμαθητών είναι απαράδεκτες πράξεις, που επηρεάζουν πολύ τον χαρακτηρισμό της 

διαγωγής. Το ίδιο απαράδεκτη πράξη θεωρείται και η διάδοση φημών, ο αποκλεισμός 

συμμαθητή από ομαδικές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή η 

παρακίνηση τρίτων για την απομόνωση αυτού. 

 

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Όταν οι μαθητές κυκλοφορούν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας για οποιονδήποτε 

λόγο κατά τις ώρες των μαθημάτων, δεν κάνουν φασαρία. 

Οι μαθητές δεν πρέπει να προκαλούν καταστροφές στο σχολείο και τον εξοπλισμό 

του.  Οι παραβάτες, ανάλογα με την περίπτωση, θα τιμωρούνται αυστηρά και οι 

κηδεμόνες του θα καλούνται να πληρώσουν για την αποκατάσταση των ζημιών.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, αυλή κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται από 

όλους. Γι’ αυτό και είναι ευθύνη όλων να τους διατηρούν ευπρεπείς και καθαρούς. 

Στα εργαστήρια και στους χώρους άθλησης ισχύουν οι κανόνες που έχουν θέσει οι 

καθηγητές που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα. 

 

Η.  ΠΕΡΙΒΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Οι μαθητές θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπερβολές ως προς την εμφάνιση – 

αμφίεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

Θ.  ΧΡΗΣΗ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

    Σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/1997) , 3471/2006 

(ΦΕΚ133/τ.Α΄/2006) και την Υ. Α. 103373/Δ1/22-06-18 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι μαθητές 

δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού 



χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό 

τηλέφωνο υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού 

χώρου να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από 

τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου». Για τους μαθητές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 104/79 

σχολικές κυρώσεις.  

 

Ι.  ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

τσιγάρου) στον χώρο του Σχολείου (Ν. 3730/2008 αρθ.3), η χρήση κινητών 

τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών (Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-

2018/ΥΠ.Π.Ε.Θ.), και η κατανάλωση καφέ και ενεργειακών ποτών. 

 



 

Γονείς και κηδεμόνες,  αγαπητοί μαθητές 

         Η παραπάνω ενημέρωση που αναφέρεται σε βασικά θέματα στηρίχτηκε στην 

ισχύουσα νομοθεσία.   Βρισκόμαστε σ΄αυτόν το χώρο για να σας προσφέρουμε ό,τι 

καλύτερο μπορούμε με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας.  

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας αποδοτικά, πρέπει ο καθένας μας να γνωρίζει 

τόσο τα δικαιώματά του όσο και τις υποχρεώσεις 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 που συντάξαμε, πιστεύουμε ότι οι σχέσεις όλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας θα είναι τέτοιες ώστε να μειωθούν οι εντάσεις στο ελάχιστο 

και οι στόχοι που θέτουμε 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 χαρούμενα παιδιά, που προοδεύουν και επιτυγχάνουν, δίνοντας αντίστοιχα χαρά 

και ικανοποίηση στους δασκάλους και τους γονείς τους.  

 

 

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


