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2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 

1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  
Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκονται η 
εξασφάλιση της ασφάλειας των μελών της σχολικής κοινότητας, η ολόπλευρη ανάπτυξη και 
διαμόρφωση προσωπικοτήτων υπεύθυνων, που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται 
αρμονικά μεταξύ τους, η θεμελίωση ενός πλαισίου που στοχεύει στην απρόσκοπτη συμμετοχή όλων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα τελείται μέσα σε ευχάριστες και αποδοτικές συνθήκες.  
 
      2. Λειτουργία του Σχολείου  
Ι. Διδακτικό έτος  
Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 30ή Ιουνίου του επόμενου.  
 
II. Προσέλευση στο σχολείο  
● Η προσέλευση των μαθητών/ριών γίνεται πριν τις 8.15΄π.μ. και η αποχώρηση μετά τις 14.00΄μ.μ. Η 

πρωινή συγκέντρωση γίνεται στις 8.15΄π.μ. με υποχρεωτική παρουσία όλων. Οι αλλόθρησκοι και 
ετερόδοξοι μαθητές/ριες δικαιούνται να μη μετέχουν στην προσευχή, όμως υποχρεούνται να 
παραμένουν στο χώρο συγκέντρωσης σεβόμενοι το δικαίωμα των υπολοίπων. 

● Μετά τη συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει. Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση 
παρουσιάζονται στο γραφείο της Διεύθυνσης, κατόπιν παραμένουν σε κατάλληλο χώρο του 
Σχολείου και εισέρχονται στις τάξεις τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ώρας.  

● Αποβολή: Οι μαθητές/ριες που έχουν λάβει αποβολή παραμένουν στο σχολείο όλες τις ώρες 
λειτουργίας του και απασχολούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Διευθυντή/ριας ή του/της 
Υποδιευθυντή/ριας ή άλλου/ης εντεταλμένου εκπαιδευτικού. 

 
ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο  
Οι μαθητές/ριες προσέρχονται στο Σχολείο έχοντας, οπωσδήποτε, τσάντα με βιβλία, τετράδια και 

μολύβια-στυλό. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στην τάξη με την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας είναι 

υποχρεωτική και η αδικαιολόγητη απουσία συνιστά και επιβολή κυρώσεων. Εφόσον εισέλθει ο 

διδάσκων στην αίθουσα, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή/ρια. Οι θέσεις των 

μαθητών/ριών μέσα στην αίθουσα καθορίζονται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/ρια. 

Αλλαγή επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/ρια. Τέλος, στην 

αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικού.  

                                                                                                                                                                                                                                  
ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο  
Η αποχώρηση πριν τη λήξη των μαθημάτων επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους με άδεια από 
τον/την Διευθυντή/ρια ή τον/την Υποδιευθυντή/ρια, κατόπιν συνεννόησης με τον κηδεμόνα/γονέα.  
 
V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  
Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.  
 
VI. Απουσίες μαθητών  
Απουσίες: Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των απουσιών καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 

79942/ΓΔ4 ΦΕΚ 2005/τεύχ. Β/31-05-2019 (114 απουσίες). Εάν αυτό ξεπεραστεί, η φοίτηση κρίνεται  

ανεπαρκής. Υπάρχει ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις νοσηλείας, καθώς και για συμμετοχές σε 

καλλιτεχνικούς, αθλητικούς αγώνες. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/ριών 
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ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι γονείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι. Οι 

γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. 

 
VII. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών/ριών, γονέων και κηδεμόνων  
Η ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων γίνεται μέσω e-mail, της ιστοσελίδας του 
Σχολείου, σημειωμάτων/βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
εκδρομών ή την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ., τηλεφωνικής επικοινωνίας σε 
έκτακτες περιπτώσεις και επίσκεψης των τελευταίων στο Σχολείο στις καθορισμένες ημέρες και ώρες. 
 
       3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  
Ι. Φοίτηση:  

Η φοίτηση των μαθητών/ριών,  με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωσή τους.  
Η φοίτηση με παρακολούθηση και  συμμετοχή των μαθητών/ριών στη Σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση επιβάλλεται, κάθε φορά που θα ισχύει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου.  

 
II. Σχολικοί χώροι  
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη ώστε ένα σχολικό περιβάλλον να διατηρηθεί καθαρό, ευχάριστο 
και κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/ριες πρέπει να σέβονται την 
κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου και το φυσικό περιβάλλον της αυλής, να μη ρυπαίνουν τον 
σχολικό χώρο γράφοντας σε θρανία και τοίχους και να χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. Η 
προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Οποιαδήποτε βλάβη-
ζημιά πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 
γονέα/κηδεμόνα του. Τέλος, στους χώρους των αιθουσών και των προαυλίων του Σχολείου, οι 
μαθητές/ριες δεν επιτρέπεται να φέρουν μοτοποδήλατα, ποδήλατα, μηχανές ή αυτοκίνητα. Εφόσον, 
όμως, αυτά χρησιμοποιούνται ως μεταφορικό μέσο, θα τοποθετούνται σε καθορισμένο χώρο. 
 
III. Διάλειμμα  
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο. Με την 

ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός κλειδώνει την αίθουσα. Σε περίπτωση 

κακοκαιρίας ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την 

παραμονή των μαθητών/ριών. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, 

αλλά και ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες  για 

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στον/στην εφημερεύοντα/ουσα εκπαιδευτικό.  

 
IV. Εμφάνιση  
Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ευπρεπής στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. 
 
V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  
Οι μαθητές/μαθήτριες  
Δικαιούνται: 

● Να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ανεξάρτητα από τις ικανότητες, την προσπάθεια, την εμφάνιση, 

τη φυλή, τη θρησκεία, την κοινωνική τους θέση. 

● Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις, τις απόψεις και τα πιστεύω τους, σεβόμενοι τα 

συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων, να ζητούν περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν 

λάθη, χωρίς να νιώθουν άσχημα γι’ αυτό, μιας και όλοι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. 

● Να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη Διεύθυνση ή τον Σύλλογο Καθηγητών όσες φορές 

νιώσουν αδικία ή θεωρήσουν ότι παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου. 

● Να εξυπηρετούνται ισότιμα και το συντομότερο δυνατόν για τις διοικητικές τους υποθέσεις. 
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Οφείλουν: 
Η συμπεριφορά των μαθητών/ριών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στον /στην 
εκπαιδευτικό, στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους/στις συμμαθητές/ριες τους, στη σχολική 
περιουσία, καθώς και στη δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές/ριες θα πρέπει:  
● Να αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της κοινότητας, καθώς 

και την απαιτούμενη προσοχή στο κάθε μάθημα, που έχει τη δική του ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία.  
● Να διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή τους.  
● Να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος και στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.  

● Να προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, συζητώντας άμεσα και ειρηνικά 
με αυτόν/ήν που έχουν τη διαφορά, να απευθύνονται στον/στην υπεύθυνο/η  τμήματος ή στον/στη 
Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και τέλος στον/στη Διευθυντή/ρια.  

● Σε περιπτώσεις που γίνονται παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής 
συμπεριφοράς, να αντιδρούν άμεσα και να ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.  

● Να τηρούν τους κανόνες της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Να συμμετέχουν ενεργά στη 
διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα. Διαφορετικά θα αποβάλλονται από την 
Τάξη, θα ενημερώνεται ο/η Διευθυντής/ρια και θα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 

● Να απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του Σχολείου για βοήθεια σε κάθε 
πρόβλημα που τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη σχολική ζωή και στην πρόοδό τους και να 
επικοινωνούν με τους γονείς τους όταν υπάρχει ανάγκη, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού 
ζητήσουν άδεια.  

● Εντός του σχολείου δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται και να γίνονται συναντήσεις με εξωσχολικά 

άτομα ή μαθητές/ριες γειτονικών Σχολείων. 

● Η αγορά προϊόντων διατροφής εκτός του σχολικού κυλικείου απαγορεύεται. 

 
VΙ. Άλλα θέματα  
Επισημαίνεται ότι:  
● Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των 

σχολικών χώρων απαγορεύεται (Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ Υπουργική Απόφαση). Στην 
εξαιρετική περίπτωση που ο/η μαθητής/ρια έχει στην κατοχή του/της κινητό τηλέφωνο, 
υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του/της εντός του σχολικού χώρου, να το έχει 
εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του/της. 

● To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές 
για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών/ριών και απαγορεύονται. Η παρέκκλιση 
από τους κανόνες  συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων. (Ν.4633 
/2019/ΦΕΚ 161/τ. Α, Ν.3868/2010/ΦΕΚ 129/τ. Α΄ και ΚΥΑ ΓΠ/οικ.104720 (ΦΕΚ 1315/25-08-2010)). 

● Η καταδολίευση των εξετάσεων (αντιγραφή κ.λπ.): τιμωρείται σύμφωνα με τον νόμο. 

● Τα σχολικά βιβλία είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχονται δωρεάν και δεν καταστρέφονται.  
 

VIΙ. Παιδαγωγικός έλεγχος  
H ανάπτυξη θετικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της 
παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του υγιούς κλίματος είναι η προαγωγή 
σεβασμού της διαφορετικότητας, αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας, η απαγόρευση της βίας, η 
δημιουργία περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό, η προώθηση της συνεργατικής μάθησης 
και η σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως οι μαθητές/ριες 
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προβαίνουν σε μη αποδεκτές συμπεριφορές. Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να 
λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες αναλαμβάνοντας την ευθύνη των 
επιλογών τους. Η  παραβατική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.  
 
VIII. Σχολικές Δραστηριότητες  
Το Σχολείο οργανώνει δραστηριότητες, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής. 

IX. Άλλα θέματα  
Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας  
Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας.  
 
4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  
Ι. 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/ριών και με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο 
ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον/την εκπαιδευτικό.  
 
II. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, 
που φέρει την επωνυμία του Σχολείου, και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος 
Γονέων/Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ρια, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, αλλά και με τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.  
 
III. Σχολικό Συμβούλιο  
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, όπου συμμετέχουν ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, ο εκπρόσωπος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων (με απόφαση του Συμβουλίου τους).  
 
IV. Η σημασία της σύμπραξης όλων  
Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από σύμπραξη 

(μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/ριας, Συλ. Γονέων/Κηδεμόνων, Σχ. Επιτρ., Τοπ. Αυτοδ.)  για 

να επιτύχει στην αποστολή του. 

5. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους  
Το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός & το Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων  αναγκών βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των 
παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής, ενώ πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.  
 
6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του  
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό 

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον/τη Διευθυντή/ρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, 

σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα 

συνεργασίας με όλα τα μέλη της κοινότητας. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.  

…. ……. Σεπτεμβρίου 2022 
Ο Διευθυντής 


