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          ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν. 4692 / 2020), 

συντάχθηκε με βάση όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία 

των δημοσίων σχολείων και βασίζεται σε αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα 

παιδαγωγικές αρχές.     

 Ο Κανονισμός Λειτουργίας έλαβε υπόψη του τόσο τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του 
Σχολείου (π.χ. Τμήματα Ένταξης) όσο και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης  
κοινότητας και κοινοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική ζωή με την ταυτόχρονη 
υπόδειξη της ανεπιφύλακτης αποδοχής και της σχολαστικής τήρησής του. Ας σημειωθεί, βέβαια, 
ότι υπάρχουν και άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που είναι κοινώς αποδεκτοί και 
που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν κανονισμό. 
 
2. ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων / κηδεμόνων. Επιπλέον, ο Κανονισμός 

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες 

νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του 

Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του. 

 
3. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη 

συνεργασία των μελών του με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της 

προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας 

περιλαμβάνει όρους / κανόνες και κατανομή αρμοδιοτήτων – ευθυνών – δικαιωμάτων – 

υποχρεώσεων για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η στόχευση αφορά αφενός στην 

εμπέδωση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου και αφετέρου στη διαμόρφωση  

παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και 

αποτελεσματική λειτουργία του. 

 
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

α) Διδακτικό ωράριο 

Το σχολείο λειτουργίας του σχολείου εναρμονίζεται με τις κείμενες νομοθεσίες.   
 
β) Προσέλευση στο σχολείο 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του σχολείου, 
καθώς η κεντρική πόρτα εισόδου θα κλείνει κατά την ώρα έναρξης. Η μόνη δικαιολογημένη 
καθυστέρηση είναι αυτή, που οφείλεται στα σχολικά λεωφορεία και αφορά μαθητές που τα 
χρησιμοποιούν. 
 

γ) Παραμονή στο σχολείο 
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Κατά την πρωινή προσέλευση και τη μεσημεριανή αποχώρηση οι μαθητές να μην 
παραμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. 

Μόλις χτυπάει το κουδούνι για την έναρξη της διδακτικής ώρας, οι μαθητές να 
κατευθύνονται χωρίς καθυστέρηση, με ησυχία και τάξη, στις αίθουσες διδασκαλίας και να 
κάθονται στις θέσεις τους. Μετά την είσοδο του καθηγητή αδικαιολογήτως αργοπορημένος 
μαθητής παρακολουθεί το μάθημα αλλά παίρνει απουσία. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρευρίσκονται όλοι στην τάξη τους. Για κανένα λόγο 
οποιοσδήποτε μαθητής (εκτός αν έχει πάρει άδεια) δεν απουσιάζει από το μάθημά του. Η 
αδικαιολόγητη απουσία του ελέγχεται πειθαρχικά. 

 
δ) Αποχώρηση από το σχολείο 

Οι μαθητές δεν εξέρχονται χωρίς άδεια από την αυλή του σχολείου. Αν υπάρχει κάποιος 
σοβαρός λόγος, ζητούν άδεια μόνο από το Διευθυντή του σχολείου ή, σε περίπτωση απουσίας 
του, από τους Υποδιευθυντές. Η αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο ή σε ώρα μαθήματος ή σε 
ώρα διαλείμματος απαγορεύεται αυστηρά και έχει σαν συνέπεια την τιμωρία του μαθητή. 
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται και η επικοινωνία με εξωσχολικούς στο χώρο περίφραξης (κάγκελα) 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. 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 από όπου και το παραλαμβάνει. 

 

ε) Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  

Οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες 

αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

όπως επίσης και για αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά 

αντικείμενα. 

 
στ) Απουσίες μαθητών 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών / τριών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς / κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο 

για την απουσία των παιδιών τους.  

 
ζ) Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων 

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων : 

 Ιστοσελίδα του Σχολείου. 

 Ενημερωτικά σημειώματα ή / και βεβαιώσεις για την  πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

εκδρομών, την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κλπ. 

 Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο στις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες. 

 Με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ή / και μέσο. 

 

5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  

α) Φοίτηση 
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Η φοίτηση των μαθητών / τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και 

υποχρέωση τους. Η ελλιπής φοίτησή τους, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το 

σχολικό έργο όσο και την πρόοδό τους. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών / τριών στο 

Γυμνάσιο εξαρτάται, εκτός από την επίδοσή τους, και από την τακτική, ενεργό και συστηματική 

τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι απουσίες αριθμούνται 

ανά μία για κάθε διδακτική ώρα και καταχωρίζονται όλες στο βιβλίο φοίτησης, το οποίο 

τηρείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα My School.  

 

β) Χαρακτηρισμός φοίτησης 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση  μαθητή / τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του / 
της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δ έ κ α  τέ σ σε ρι ς  (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση 
μαθητή / τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες. Σ ε  α υ τ ή  τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  ο  μ α θ η τ ή ς  /  τ ρ ι α  είναι υποχρεωμένος / η να επαναλάβει τη φοίτησή του / της  
στην ίδια τάξη. 

 

γ) Σχολικοί χώροι 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό 

περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές: 

 Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον 
της αυλής του Σχολείου. 

 Δε ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δε γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα 
καλάθια απορριμμάτων. 

 Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση. 
Επισημαίνεται ότι, οι μαθητές που προκαλούν φθορές στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχονται 
για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες τους. 

 

δ) Διάλειμμα 

Στα διαλείμματα οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν χωρίς καθυστέρηση όλοι στο προαύλιο.  
 

ε) Εμφάνιση 
Η ενδυμασία των μαθητών / τριών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα και 

ευπρέπεια σύμφωνα με τους ατομικούς κανόνες υγιεινής. Ωφέλιμο είναι να αποφεύγονται οι 
ακρότητες που πιθανόν είναι να οδηγήσουν σε αρνητικά σχόλια, καθώς δεν ταιριάζουν στην 
ιδιότητα του μαθητή. Η εμφάνιση των μαθητών θα πρέπει να συνάδει με την ιδιότητα του μαθητή, 
δηλ. να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και καθαριότητα και να αποφεύγονται στοιχεία επίδειξης, 
προκλητικότητας και εκκεντρικότητας. 

Κάθε μαθητής φέρει την μαθητική ιδιότητα και εκτός σχολείου, έτσι ώστε η συμπεριφορά 
του θα πρέπει να μην προκαλεί αρνητικά σχόλια από το κοινωνικό περιβάλλον. 
 Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές / τριες οφείλουν να 
προσέρχονται με αθλητική περιβολή, όπως αυτή ορίζεται από τον καθηγητή / τρια. 

 

στ) Κυλικείο 

Το κυλικείο του σχολείου οφείλει να πουλά προϊόντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα που 

ορίζει το ΥΠΑΙΘ ως προς την πώληση προϊόντων από κυλικεία σχολείων. 

Επίσης, οι μαθητές απαγορεύεται ρητά να προμηθεύονται οποιαδήποτε προϊόντα  – 

τρόφιμα – ροφήματα κ.α. από επιχειρήσεις εκτός του κυλικείου ή ιδιώτες.  
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ζ) Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

 
i) O Διευθυντής  

Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους 
και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή  των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και 

των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση του 

παιδαγωγικού συμβολαίου που συμφωνήθηκε από όλους. 

 
ii)  Οι εκπαιδευτικοί  

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 

περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η 

πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την 

προσπάθεια των εκπαιδευτικών.  

 
iii) Οι μαθητές / τριες 

Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και το 
βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. 

Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής, 
σύμφωνα με την πολιτική αντι – βίας, που εφαρμόζεται στο σχολείο. 

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (walkman, mp3 
players, tablets κ.λπ.) στο χώρο του σχολείου. Εάν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ο μαθητής 
πρέπει να έχει κινητό για χρήση του μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος, οφείλει να το 
έχει απενεργοποιημένο και να το φυλάσσει στη σχολική τσάντα με δική του ευθύνη. Σε 
περίπτωση έκτακτης / επείγουσας ανάγκης η επικοινωνία με το σπίτι των μαθητών / τριών 
γίνεται μόνο μέσω σχολικού σταθερού τηλεφώνου. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε οποιονδήποτε χώρο. 

Το Σχολείο δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι 

μαθητές φέρουν τυχόν μαζί τους. 

 

6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να 

συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την 

ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή 

και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του 

εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με 

τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. Τα θέματα 

παραβατικής  συμπεριφοράς των μαθητών / ριών στο Σχολείο αντιμετωπίζονται με βάση την 

κείμενη νομοθεσία. 
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7. Σχολικές Δραστηριότητες  

        Μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες (γιορτές, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.α.) 
τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, 
αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους 
ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το Σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων / 
κηδεμόνων για τη συμμετοχή όλων των μαθητών / τριών στις επετειακές, μορφωτικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου.  

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΗΜΟΥ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
α) 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 / τριών 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. Επιπλέον, 

οφείλουν να προσκομίζουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητούνται 

(Α.Δ.Υ.Μ., συμβολαιογραφικές πράξεις ή οποιαδήποτε νομική πράξη που ορίζει το γάμο ή τη 

λύση αυτού, την επιμέλεια των παιδιών κλπ.). 

 
β) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών / τριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο 

Γονέων / Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε  

αυτόν. Ο Σύλλογος Γ.Κ. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο 

Διδασκόντων του Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. 

 
γ) Σχολικό Συμβούλιο  

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4823/2021 τα Σχολικά συμβούλια ορίζονται ως εξής :  

1. Σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του 
Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και αποτελείται από: 
α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού 
Συμβουλίου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας και, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, από εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας που 
διαθέτει, κατά προτίμηση, δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός που 
αναπληρώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο, καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή 
Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. 
β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο 
ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος είναι 
ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης 
ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου. 
γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω 
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εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων 
της σχολικής μονάδας. 
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι 
προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων. 
2. Στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία 
με απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας. 

 

δ) Η σημασία της σύμπραξης όλων 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και Δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη 

σύμπραξη όλων όπως των μαθητών / τριών, των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή, του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων, της Σχολικής Επιτροπής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτό ρόλο 

για τον κάθε φορέα, για να επιτύχει στην αποστολή του. 

ε) Ενημέρωση γονέων για τις απουσίες 
 
  Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή / τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 

άμεσα στο σχολείο τους λόγους της απουσίας (με τηλεφωνική επικοινωνία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ο μη υπολογισμός των 

απουσιών κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 (βλ. Παράρτημα). 

  Ανεξάρτητα από την υποχρέωση αυτή του κηδεμόνα, το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει  

τηλεφωνικά τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών / τριών και να πληροφορείται τους 

λόγους της απουσίας τους. Επίσης, ο / η καθηγητής / τρια τάξης κάθε τμήματος, σε τακτικές 

συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, 

τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους. 

Σε περίπτωση που μαθητής / τρια έχει απουσιάσει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες ή 

πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποστέλλει 

ηλεκτρονικά επιστολή στους γονείς, ενημερώνοντας για τον συνολικό αριθμό των απουσιών που 

έχουν πραγματοποιηθεί. Μετά την πρώτη αυτή ενημέρωση, αποστέλλεται αντίστοιχη επιστολή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει 

μεταβολή στον συνολικό αριθμό των απουσιών. 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Η τήρηση του κανονισμού λειτουργίας από τους / τις μαθητές / τριες, τους εκπαιδευτικούς 

και τους γονείς / κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει  

πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας 

του Σχολείου. 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, 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 / τριών προς ενημέρωσή τους. 
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 29 Σεπτεμβρίου 2022  
 
                                                                         Ο Διευθυντής 
 

 
Εγκρίνεται 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

(έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου) 

 
 

………………………………………………… 

 
Ημερομηνία : 

………………………………………………… 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 
 
 

………………………………………………… 

 

Ημερομηνία : 

…………………………………………………. 
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