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Με τον όρο «σχολικός κανονισµός» (σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας) εννοούµε «το σύνολο
των όρων και κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγµατοποιείται ανενόχλητα,
µεθοδικά και αποτελεσµατικά τα έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη
διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίµατος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία
των µελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, µε αµοιβαίο σεβασµό, µε
ανοχή και αναγνώριση».
1.
Οι µαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο τόσο για την εύρυθµη
λειτουργία του όσο και για την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
2.
Στην πρωινή συγκέντρωση παρευρίσκονται όλοι οι µαθητές προκειµένου να
ενηµερώνονται για τρέχοντα θέµατα.
3.
Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας κανένας µαθητής δεν γίνεται
δεκτός, παρά µόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος και το επιτρέψει ο ίδιος ο διδάσκων και ο
∆ιευθυντής/ρια.
4.
∆εν επιτρέπεται στους µαθητές, εφ’ όσον βρίσκονται στο σχολείο, να απουσιάζουν από το
µάθηµα. Στην περίπτωση αυτή, εκτός της απουσίας, θα ελέγχονται πειθαρχικά και θα
ενηµερώνεται άµεσα και ο/η κηδεµόνας τους.
5.
Η εµφάνιση των µαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια και να
συνάδει µε το ρόλο τους ως µαθητών σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι
µαθητές οφείλουν να συµµορφώνονται, για το προαναφερόµενο θέµα, στις υποδείξεις τόσο της
∆ιεύθυνσης όσο και των καθηγητών του σχολείου.
6.
Οι µαθητές θα πρέπει να µην ενοχλούν τους µαθητές, τους καθηγητές αλλά και όλους
τους εµπλεκόµενους µε τη σχολική κοινότητα των γειτονικών σχολείων .
7.
Στις αίθουσες διδασκαλίας καθώς και στα εργαστήρια δεν επιτρέπονται οποιουδήποτε
είδους φαγώσιµα ή ποτά (εκτός από νερό).
8.
∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών µέσων. Επίσης
απαγορεύεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση µε οποιοδήποτε µέσο χωρίς
άδεια της ∆ιεύθυνσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Η
χρήση των προαναφερόµενων µέσων συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα ιδίως όταν
προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων µαθητών, των καθηγητών και γενικότερα των µελών της
σχολικής κοινότητας ή δυσφηµεί µε οποιονδήποτε τρόπο το σχολείο.
9.
Οι µαθητές οφείλουν να σέβονται τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς και
εξωτερικούς) και να τους διατηρούν καθαρούς χωρίς να προκαλούν ζηµιές. Οποιαδήποτε
φθορά, ή βανδαλισµός ή αναγραφή εκφράσεων στη σχολική περιουσία αποκαθίσταται από
αυτόν που την προκάλεσε και ταυτόχρονα συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
10. Οι µαθητές οφείλουν να είναι ευγενείς και να συµπεριφέρονται µε σεβασµό προς τους
συµµαθητές τους, προς τους καθηγητές τους αλλά και σε οποιονδήποτε εργαζόµενο εντός του
σχολικού χώρου. Ειδικότερα, θα ελέγχεται αυστηρά πιθανή χρήση βίας (όλων των µορφών)
µεταξύ των µαθητών.
11. Στο διάλειµµα πρέπει όλοι οι µαθητές να αποχωρούν από τις αίθουσες προκειµένου να
αερίζονται.
12. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών ατόµων στο χώρο του σχολείου, εν ώρα
λειτουργίας του. Η «είσοδος τρίτων» επιτρέπεται µόνο σε άτοµα που έχουν την απαιτούµενη
από το νόµο άδεια εισόδου σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση
εξωσχολικών από µαθητές της σχολικής µας µονάδας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
13. Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής ο µαθητής οφείλει να παρουσιάζεται άµεσα στο Γραφείο
της ∆ιεύθυνσης. Στη συνέχεια συµπληρώνεται το βιβλίο ποινών από τον διδάσκοντα και
ενηµερώνεται ο αντίστοιχος κηδεµόνας.

14. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή τραυµατισµού µαθητή πρέπει αµέσως να ενηµερώνεται το
Γραφείο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα και να ενηµερωθούν άµεσα οι κηδεµόνες..
15. Απαγορεύεται η χορήγηση οποιουδήποτε φαρµάκου στους µαθητές από το σχολείο. Σε
περίπτωση που µαθητής χρήζει φαρµακευτικής αγωγής οι γονείς- κηδεµόνες οφείλουν να
ενηµερώσουν το σχολείο εγγράφως: α) για το είδος της ασθένειας (µε γνωµάτευση ιατρού), β) για
τη φαρµακευτική αγωγή του µαθητή (µε γνωµάτευση ιατρού) και γ) για τα στοιχεία επικοινωνίας
µε τον θεράποντα ιατρό του.
16. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα σε όλους τους χώρους το σχολείου (εσωτερικούς και
εξωτερικούς). Η παράβαση αυτού του κανόνα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.
17. Οι µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν σε εκδροµή (οποιουδήποτε τύπου) της σχολικής µας
µονάδας οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις εντολές των συνοδών-καθηγητών καθώς και τα
υπογραφόµενα από τους γονείς-κηδεµόνες στις υπεύθυνες δηλώσεις.
18. Η εξωτερική θύρα του σχολείου παραµένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
του σχολείου. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος ή/και η έξοδος από τη σχολική µονάδα από
οποιοδήποτε άλλο σηµείο πλην της κεντρικής µεταλλικής πόρτας. Αντίθετη περίπτωση συνιστά
πειθαρχικό παράπτωµα όπως και η αναρρίχηση µαθητών στα κιγκλιδώµατα του σχολικού
χώρου (εσωτερικά και εξωτερικά).
19. Άδεια αποχώρησης από το σχολείο κατά τη διάρκεια της ηµέρας δίνεται µόνο από τη
∆ιεύθυνση κατόπιν επικοινωνίας µε τους κηδεµόνες του µαθητή. ∆εν επιτρέπεται µαθητής να
φύγει από το σχολείο αυθαίρετα, χωρίς άδεια και χωρίς συνοδεία κηδεµόνα.
20. Οι µαθητές δεν πρέπει να έχουν µαζί τους πολλά χρήµατα εκτός από τα αναγκαία καθώς
και πολύτιµα αντικείµενα διότι σε περίπτωση απώλειας το σχολείο δεν θα φέρει καµία ευθύνη.
21. Η επικοινωνία µε τους γονείς – κηδεµόνες των µαθητών δύναται να είναι είτε τηλεφωνική
είτε γραπτή είτε ηλεκτρονική (βάσει του άρθρου 24, ν.4440).
22. Οι γονείς – κηδεµόνες που προσέρχονται για ενηµέρωση στη σχολική µονάδα, εν ώρα
λειτουργίας του σχολείου, οφείλουν να προσέρχονται µόνο στους χώρους των Γραφείων
∆ιεύθυνσης και Συλλόγου ∆ιδασκόντων προκειµένου να µην διαταράσσεται η εύρυθµη
µαθησιακή διαδικασία.
23. Οι γονείς-κηδεµόνες, σε περίπτωση ανάγκης, µπορούν να επικοινωνούν µε το σχολείο
αλλά και µε τους µαθητές (και αντιστρόφως οι µαθητές µε τους γονείς - κηδεµόνες) στο
τηλέφωνο: 210-7651501. Σε περίπτωση απώλειας οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής
επικοινωνίας που φέρει µαθητής το σχολείο δε θα έχει καµία ευθύνη.
24. Οι γονείς-κηδεµόνες των µαθητών πρέπει να προσέρχονται συχνά στο σχολείο για
ενηµέρωση σχετικά µε την πρόοδο, τη φοίτηση και τη διαγωγή των παιδιών τους (στις ηµέρες
και ώρες που αναγράφονται τόσο στο σχετικό έντυπο που διανέµεται στην αρχή της σχολικής
χρονιάς στους µαθητές αλλά και στην ιστοσελίδα).
25. Οι γονείς - κηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του εκάστοτε
τµήµατος (στην αρχή του σχολικού έτους) σχετικά µε θέµατα υγείας, µαθησιακών δυσκολιών ή
άλλων προβληµάτων των παιδιών τους, προκειµένου το σχολείο να είναι ενηµερωµένο.
26. Σε περίπτωση που προκύπτει κάποιο ζήτηµα σχετικά µε τους/τις µαθητές/ριες οι γονείςκηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώσουν αρχικά τον υπεύθυνο καθηγητή. Εάν δεν προκύψει
ικανοποιητικό αποτέλεσµα τότε θα απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση. Εάν δεν προκύψει
ικανοποιητικό αποτέλεσµα και τότε, θα απευθύνονται στην ∆ιεύθυνση.
27. Οι καθηγητές οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ισοτιµία, δικαιοσύνη και σεβασµό προς
όλους τους µαθητές.
28. Οι καθηγητές οφείλουν να δηµιουργούν κατάλληλο κλίµα εµπιστοσύνης προς όφελος της
µαθησιακής διαδικασίας.
Όλα τα προαναφερόµενα, συνυπογράφονται από τη ∆ιεύθυνση, το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και το
Σύλλογο Γονέων του 3ου Γυµνασίου Βύρωνα.
Ο παραπάνω κανονισµός δεν έχει ως στόχο τον περιορισµό της ελευθερίας των µαθητών αλλά το
να λειτουργεί εύρυθµα η σχολική µας µονάδα και να προλαµβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις,
οι οποίες πολλές φορές οδηγούν σε επιβολή ποινών (µε την παιδαγωγική βέβαια διάσταση το
όρου). Επίσης, στόχος του σχολικού κανονισµού είναι η δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού
κλίµατος καθώς και η διαµόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες και τα
δικαιώµατα των άλλων ώστε να συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους.

