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2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας     
Τραπεζούντoς 2- Αλεξάνδρεια 

Τηλ.: 2333023455  

  

 

Κανόνες λειτουργίας του σχολείου 

  Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, για να διευκολύνει τη 

λειτουργία του σχολείου, δημιούργησε το φυλλάδιο «Κανόνες Λειτουργίας του Σχολείου» που κρατάτε 

στα χέρια σας.  Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των μαθητών και γονέων – κηδεμόνων του σχολείου μας 

για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας . Τα θέματα που αναφέρονται είναι η τήρηση ωρολογίου 

προγράμματος,  σχέσεις μεταξύ μαθητών,  τήρηση απουσιών,  ενημέρωση και δικαιολόγηση απουσιών,  

χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών, ενημέρωση γονέων, λειτουργία προγραμμάτων. 
           Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι η ενημέρωση αυτή θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου μας και θα  εξασφαλίσει καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας για όλους:  μαθητές,  γονείς – 

κηδεμόνες,  διδάσκοντες και διοίκηση του σχολείου. 

 

 

Ο Σύλλογος των  Διδασκόντων 

του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
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 Εισαγωγή 

           Το σχολείο προσφέρει τόσο επιστημονικό, όσο και παιδαγωγικό έργο,  δηλαδή τόσο μάθηση, όσο 

και αγωγή.  Βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης είναι ο σεβασμός και η προαγωγή της προσωπικότητας κάθε 

παιδιού και ταυτόχρονα η αγωγή στον σεβασμό και στη συνεργασία με τους άλλους.  Το σχολείο πρέπει 

να εξασφαλίζει προστασία,  ασφάλεια και ανάπτυξη σε όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Για την 

επίτευξη των παραπάνω, πρέπει  όλοι μας να δεχτούμε και να ακολουθήσουμε ορισμένους κανόνες.  Η 

τήρηση των κανόνων απαιτεί πειθαρχία,  χρειάζεται επίπονη και συνεχή προσπάθεια και ταυτόχρονα 

αποτελεί αναγκαιότητα για μια δημοκρατική κοινωνία, καθώς και προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 

ήρεμου,  ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Το Ωράριο Λειτουργίας του Σχολείου είναι το ακόλουθο: 

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ      ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

1η  08.10-08.55   08.55-09.05 10΄ 

2η  09.05-09.45  09.45-09.55 10΄ 

3η 09.55-10.35  10.35-10.45 10΄ 

4η 10.45-11.25  11.25-11.35 10΄ 

5η 11.35-12.15  12.15-12.25 10΄ 

6η 12.25-13.05  13.05-13.10 05΄ 

7η 13.10-13.50  - - 

 

 Το κουδούνι χτυπά 08.10 π.μ., ακολουθεί πρωινή προσευχή και οι μαθητές προσέρχονται στις 

τάξεις. 

 Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών/τριών γίνεται μόνο από τις πόρτες επί της οδού 

Τραπεζούντος.  Μετά την είσοδο του καθηγητή, κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στην τάξη και 

επιβαρύνεται με απουσία.  Μετά την έναρξη του μαθήματος  είναι δυνατόν ο/η  μαθητής/τρια να 

προσέλθει στην αίθουσα, χωρίς απουσία, (αν η καθυστέρηση αφορά σε λιγότερο από 10΄) μόνο με 

ειδικό σημείωμα του Διευθυντή. 

 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ή είσοδος ή έξοδος μαθητών/τριών από την αίθουσα 

διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους. 

 Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο να φύγει ο/η μαθητής /τρια πριν τη λήξη του σχολικού 

ωραρίου για κάποιες ώρες, πρέπει πάντα να υπάρχει ενημέρωση του σχολείου και η συγκατάθεση 

του κηδεμόνα. 
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 Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται. Σε  εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Μαθητής που 

δεν γίνεται δεκτός, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο του 

Διευθυντή. 

 Αν για κάποιο λόγο έχει προγραμματιστεί το σχολείο να σχολάσει νωρίτερα, οι μαθητές θα 

ειδοποιούνται από την προηγούμενη μέρα με ανακοίνωση.  Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που 

ολόκληρο το σχολείο ή κάποιο τμήμα χρειάζεται να σχολάσει εκτάκτως νωρίτερα (π.χ. απουσία 

καθηγητή), χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί οι μαθητές. 

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαύλιου παραμένουν κλειστές  

(2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το 

σχολείο και κυρίως δεν επιτρέπεται να πηδούν για κανένα λόγο από τα κάγκελα.  Οι μαθητές δεν 

φεύγουν από το σχολείο, χωρίς την άδεια του γονέα και της Διεύθυνσης, 

Συμπεριφορά μαθητών/τριών 

 Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου, να μην 

πετούν σκουπίδια, να μη γράφουν στους τοίχους, στα θρανία ή στις καρέκλες και να μη φθείρουν 

τη σχολική περιουσία με πράξεις ή παραλείψεις. Οποιαδήποτε φθορά τιμωρείται πειθαρχικά. Τα 

έξοδα βαρύνουν τον υπεύθυνο της φθοράς ή το σύνολο των μαθητών που χρησιμοποιούν τον 

χώρο, σε περίπτωση που δε βρεθεί υπεύθυνος. 

 Η συμπεριφορά των μαθητών/ μαθητριών μέσα και γύρω από το σχολείο πρέπει να είναι κόσμια 

και αξιοπρεπής. Μαθητές/ μαθήτριες που θα προκαλούν με τη συμπεριφορά τους, θα τους 

επιβάλλονται κυρώσεις. 

 Η εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών πρέπει να είναι απλή και όπως αρμόζει στον χώρο του 

σχολείου. Καλό  είναι οι μαθητές/ μαθήτριες να αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο ακριβά 

κοσμήματα, ρολόγια, στυλό και άλλα είδη αξίας, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση 

απώλειας, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη. 

 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού 

χώρου.  

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και 

οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας 

εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το 

σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού 

 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα μέσα στον χώρο του σχολείου και γύρω από αυτόν. 

 Στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η χρήση ραδιοφώνου, c.d. Player, camera κ.τ.λ. από τους 

μαθητές/μαθήτριες. 
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 Οι  μαθητές/μαθήτριες φροντίζουν ιδιαίτερα να διατηρούν καθαρές τις τουαλέτες και τους 

κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών 

        Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών πρέπει να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, 

αλληλεγγύης, σεβασμού και αγάπης. 

       Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών τους 

για μάθηση.  Στην περίπτωση που η συμπεριφορά ενός/μιας μαθητή/μαθήτριας δυσχεραίνει τη 

διδακτική διαδικασία, επιβάλλονται  κυρώσεις. 

       Η  άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους 

μαθητές/μαθήτριες, η χειροδικία, η χρήση λεξιλογίου που προσβάλλει τον άλλον, αποτελεί 

αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και επιβάλλονται  κυρώσεις . 

       Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές/συμμαθήτριές τους, καθώς 

και τα προσωπικά τους αντικείμενα. 

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών-τήρηση απουσιών 

Η  φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο  Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική.  Οι κηδεμόνες 

ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Γι’ αυτόν τον 

λόγο χρειάζεται να βρίσκονται σε επικοινωνία με το σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των 

ανακοινώσεων και των οδηγιών του σχολείου. 

ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Άρθρο 23    
Φοίτηση μαθητών 
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών 
Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και 
ΕΕΕΕΚ εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά 
τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 
4. Απουσία μαθητή από πολιτιστικές ή αθλητικές 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. 
5. Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από 
όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 
6. Απουσία μαθητή από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα 
ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε 
περίπτωση πλήρως αιτιολογημένης κρίσης από  τον Σύλλογο Διδασκόντων, η συμμετοχή του 
μαθητή στον περίπατο είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν                         
λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν 
συμμετέχουν οι μαθητές αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν 
ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με 
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απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017               
υπουργική απόφαση (Β’ 681), καταχωρίζονται απουσίες. 
 

Άρθρο 24 
Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

Όλες οι απουσίες των μαθητών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). 
 Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρούνται οι 
απουσίες των μαθητών λόγω συμμετοχής τους: 
α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την 
οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών, 
γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική 
ομάδα, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων της παρ.46, του άρθρου 13, του ν. 3149/2003 (Α' 
141).» (12)Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για όλες τις         αγωνιστικές υποχρεώσεις των 
περιπτώσεων (β) και (γ) θα εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους οι 
προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των αγώνων, καθώς και οι σχετικές 
βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ενώ για τις υποχρεώσεις προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η 
σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη Ομοσπονδία του αθλήματος. 
 

Άρθρο 28 
Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών 
που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών και του Διευθυντή του σχολείου να 
ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών και της υποχρέωσης των 
κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών, σύμφωνα με το 
άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και       
αδικαιολόγητες. 
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν 
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 
(114) απουσίες. 
Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν 
τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες: 
Α. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008(Α’ 199): 
«Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν: 
α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των 
προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα 
και β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες 
οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας 
που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης». 
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Ενημέρωση και δικαιολόγηση απουσιών 

Άρθρο 29 
Ενημέρωση γονέων –Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι 
κηδεμόνες .Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή 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 μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των   απουσιών 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη 
υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24. 
2. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία 
των μαθητών και να  πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 
με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
– εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/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 χρήσης ενεργειών 
παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή 
κοινωνικές υπηρεσίες. 
3. Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει 
τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί 
άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), 
πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά την 
πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός τους 
ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον 
συνολικό αριθμό απουσιών. 
4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος 
(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια 
του Διευθυντή του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες 
παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. 
5. Οι απουσίες των μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της 
φοίτησης των μαθητών. 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 13, κηδεμόνας του μαθητή νοείται το φυσικό πρόσωπο  που ορίζεται 
σ΄αυτό. 
 
 
Άρθρο 31 
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα 

1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να 
εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των 
στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους 
διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων του σχολείου. Για 
τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (πχ συμβουλευτικές 
συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την 
αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. 
 
Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων 
προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: 
α) προφορική παρατήρηση, 
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β) επίπληξη, 
γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, 
δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, 
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
 2. Τα παιδαγωγικά μέτρα γ’ και δ’ επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που 
έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του μαθητή ή εφόσον 
πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής 
σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η 
επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
3. Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής: 
α) Κάθε διδάσκων καθηγητής μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β. 
β) Ο Διευθυντής του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ. 
γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε. 
δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων με 
απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι 
δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και με τη 
σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν 
δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του μαθητή, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής 
Κοινότητας του τμήματος του και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι 
αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος 
ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου ελήφθη, από το επόμενο δε σχολικό έτος, ο μαθητής 
έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής. 
4. Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής: 
α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον μαθητή ότι η συμπεριφορά του παρεκκλίνει 
από τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο 
Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 
β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 
Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. 
5. Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 
απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του Διευθυντή του 
σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που 
αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο. 
6. Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική 
παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την 
ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. 
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και συγκεκριμένα  μετά από τρεις 
απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει 
τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 
7. Στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Αριστείο Προόδου». 
8. Στους μαθητές κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και 
διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Βραβείο 

Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους τους μαθητές 
που ισοβάθμησαν. 
9. Στους μαθητές οι οποίοι έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους, απονέμεται, 
μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης». 
10. Στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς 
και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται «ειδικός έπαινος». 
11. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ειδικών διπλωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.(22) 
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12. Όλες οι τιμητικές διακρίσεις επιδίδονται σε επίσημη τελετή κατά την Εορτή της Σημαίας, 
παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Στην τελετή αυτή προσκαλούνται να παραστούν οι τοπικές αρχές 
και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. 
Οι  ποινές που επιβάλλονται στο σχολείο, στόχο έχουν να εξασφαλίσουν, αφενός την ομαλή λειτουργία 

του σχολείου, αφετέρου αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών/μαθητριών. Σε οποιαδήποτε  

περίπτωση ποινής, ενημερώνεται ο γονέας – κηδεμόνας τηλεφωνικά. Σε καμιά περίπτωση  δεν έχουν 

εκδικητικό χαρακτήρα.  Η ποινή αφορά στην πράξη και όχι στην προσωπικότητα του μαθητή. 

 
Άρθρο 32 
Διαγωγή 

1. Η συμπεριφορά των μαθητών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του 
σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. 
2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών που 
φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα 
Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και ΕΕΕΕΚ και ελέγχεται, 
χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 
3. Οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί 
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση 
με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα. 
4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής: 
α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της 
σχολικής ζωής. 
β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση 
των κανόνων της σχολικής ζωής. 
γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή όταν αυτός αποκλίνει από την προσήκουσα 
διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο και  κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής 
εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. 
δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί 
εντός του ίδιου σχολικού  περιβάλλοντος, ο μαθητής υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περιπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 31, ώστε 
σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του. 
5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του 
διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος αποφαίνεται κατά 
πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και 
τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε 
χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος. 
6. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής. 
7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει 
παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην 
καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός 
που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα 
απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά 
σπουδών. 
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν 
μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής. 



9 

 

8. Καμιά μεταβολή της διαγωγής μαθητή δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων μετά 
την οριστική έξοδο του από το σχολείο. 

 

Ενημέρωση και συνεργασία γονέων-κηδεμόνων 

 Οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την 

επίδοση  ή τη συμπεριφορά του παιδιού τους και να βρίσκονται σε συνεργασία με το σχολείο. 

 Υποχρέωση των γονέων και κηδεμόνων είναι να προσέρχονται τακτικά στο σχολείο και να 

ενημερώνονται για την επίδοση, το ήθος  και τις απουσίες των μαθητών (τουλάχιστον μία φορά το 

τετράμηνο).  Συνάντηση με όλους τους διδάσκοντες  είναι προκαθορισμένη  κάθε                                      

Τετάρτη 9.30-12.30 πμ. 

 Ο  Σύλλογος  Γονέων-Κηδεμόνων αποτελεί  το συλλογικό όργανο των Γονέων-Κηδεμόνων του 

Σχολείου, με τη συνεργασία του οποίου εξασφαλίζεται η προαγωγή του σχολικού έργου.  Το 

εκπαιδευτικό έργο είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των διδασκόντων, όμως η παιδαγωγική 

λειτουργία του σχολείου,  οι ενδοσχολικές και  εξωσχολικές εκδηλώσεις και το γενικότερο κλίμα 

στον σχολικό χώρο ευεργετείται από τη συνδρομή του κάθε γονέα και του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων. 

Προγράμματα 

Το σχολείο για να είναι ανοιχτό και δημοκρατικό και για να επιτύχει την αποστολή του,  χρειάζεται 

να στηρίξει τους/τις  μαθητές/μαθήτριές του και τις οικογένειές τους,  να ευαισθητοποιήσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες σε θέματα πολιτισμού και παιδείας και να αποτελεί ένα  ευχάριστο πόλο έλξης για 

τους μαθητές/μαθήτριες. 

Μαζεύουμε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία (σε καλή κατάσταση) και τα μοιράζουμε όπου 

υπάρχει  ανάγκη.  Ο Σύλλογος  Γονέων και οι μαθητές/μαθήτριες με πλήρη  διακριτικότητα και  εχεμύθεια 

συνδράμουν σ’ αυτό. 

Στο σχολείο,  λειτουργεί  ως θεσμός θεατρική ομάδα και  ομάδες προγραμμάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική κλπ).  Οι ομάδες αυτές λειτουργούν σε ώρες και ημέρες μη 

λειτουργίας του σχολείου.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα προγράμματα γίνεται με τη 

συγκατάθεση του κηδεμόνα  ύστερα από σχετική ενημέρωση. 

Ο Σύλλογος των  Διδασκόντων 

του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 


