
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΓΕΛ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
 

1. Πρωινή συγκέντρωση – ενημέρωση: 
Το σχολείο ξεκινά στις 8.15 και είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων στην πρωινή 
συγκέντρωση. Η προσευχή γίνεται από μαθητή-τρια  σε συνεννόηση με τον-την  
Θεολόγο. 
Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης λόγω καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχής) οι 
μαθητές περνούν αμέσως στις τάξεις με το κτύπημα του κουδουνιού. 

2. Διαλείμματα – Είσοδος και έξοδος από τις τάξεις: 
 Ορίζονται επιμελητές για τα διαλείμματα ανά δύο και αλφαβητικά, σε 

εβδομαδιαία βάση και αναγράφονται τα ονόματά τους στο απουσιολόγιο. 
 Η είσοδος και η έξοδος πρέπει να γίνεται με ηρεμία και ησυχία. 
 Η καθυστέρηση ενός μαθητή στο μάθημα συνεπάγεται απουσία. Για 

μεμονωμένες απουσίες ενδιάμεση ώρα (κοπάνα) ο μαθητής προσέρχεται στο 
Γραφείο και δίνει εξηγήσεις, ενώ ειδοποιούνται κι οι γονείς. 

 Αν καθυστερήσει καθηγητής στο μάθημα πάνω από 10΄, ο πρόεδρος του 
τμήματος αναλαμβάνει να ενημερώσει το Γραφείο. 

 

3. Διδακτική ώρα: 
 Δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα άσκοπα ή με καθυστερημένη προσέλευση 
 Στο σχεδιάγραμμα της τάξης που βρίσκεται στο βιβλίο ύλης ορίζονται οι θέσεις 

των μαθητών μετά από συνεργασία της μαθητικής κοινότητας με τον υπεύθυνο 
καθηγητή. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ροφημάτων εκτός νερού.  
 Απαγορεύεται η χρήση κινητού ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. 
 

4. Ορισμός και καθήκοντα επιμελητών: 
 Οι επιμελητές ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ. 
 Παραμένουν στην τάξη στα διαλείμματα και φροντίζουν για την φύλαξη, τον 

αερισμό και την καθαριότητα της αίθουσας, αλλά και στο τέλος της ημέρας. 
 Οι επιμελητές οφείλουν επίσης να προσέχουν τα πράγματα των συμμαθητών τους 

ενώ συνιστάται να μην αφήνουν οι μαθητές αντικείμενα μεγάλης αξίας ή χρήματα 
στις τσάντες τους αφύλαχτα. 

 Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά συμβεί και για την 
αποκατάστασή της ή τη σχετική αποζημίωση. 

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα 
καθηγητή.  

 

5. Φοίτηση: Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες του σχολείου 
 Εάν απουσιάζει καθηγητής καλύπτεται η ώρα από άλλον καθηγητή με κενό. 
 Μαθητής μπορεί να απουσιάζει μόνο με άδεια από το Γραφείο για σοβαρούς 

λόγους.  
 Κανείς μαθητής δεν μπορεί να περιφέρεται άσκοπα στο χώρο του σχολείου κατά 

τη διάρκεια των μαθημάτων, ούτε να απομακρύνεται από αυτό χωρίς άδεια. 

 



 

6. Συμπεριφορά  -  Πειθαρχία: 
 Η συμμόρφωση στους κανόνες του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλους. 
 Ειδικότερα οι μαθητές θα πρέπει: 

 Να σέβονται τα δικαιώματα συμμαθητών και εκπαιδευτικών 
 Να μην εμποδίζουν το μάθημα και τις εκδηλώσεις 
 Να φέρονται με ευγένεια 
 Να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά 
 Να μην μπαίνουν στα γραφεία των καθηγητών παρά μόνο αν υπάρχει 

σοβαρός λόγος 
 Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία και το σχολικό 

χώρο 
 Να περιφρουρούν το σχολικό χώρο και μην υποδέχονται εξωσχολικούς 

Να ενημερώνουν δε αμέσως το Γραφείο αν αντιληφθούν την παρουσία 
τους 

 Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες 
 

7. Άσκηση  βίας: 
 Οι διαφορές πρέπει να λύνονται με συνεννόηση και διάλογο 
 Μαθητές που δέχονται βία θα ήταν καλό να ενημερώνουν το προσωπικό του 

σχολείου ή να καταφεύγουν στις υπεύθυνες δομές. 
 Μαθητές που αντιλαμβάνονται περιστατικά βίας πρέπει να ενημερώνουν τη 

διεύθυνση του σχολείου η οποία θα παραπέμπει το θέμα στους υπεύθυνους 
καθηγητές. 

 

8. Κάπνισμα: 
 Το κάπνισμα απαγορεύεται μέσα στο σχολικό χώρο. 

9. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον: 
 Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το χώρο του σχολείου 
 Να μη ρυπαίνουν 
 Να μην προκαλούν φθορές 
 Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεών τους 
 

10.  Περίπατοι, Ημερήσιες, Πολυήμερες Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Αποστολές: 
 Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν εκτός αν συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι. Συνίσταται να μην αφήνουν χρήματα πίσω τους στο σχολείο στην 
περίπτωση περιπάτου.  

 Πρέπει να τηρούν τους όρους συμμετοχής τους και να συμμορφώνονται με τις 
οδηγίες των συνοδών καθηγητών. 

 Φέρουν αστική ευθύνη για φθορές που προκαλούν 
 Όσοι κάνουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή δημιουργούν συστηματικά 

προβλήματα αποκλείονται από τις επόμενες εκδρομές 
 Σε όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες διατηρείται η μαθητική τους 

ιδιότητα με ότι αυτή συνεπάγεται. 
 

11. Πειθαρχικές Κυρώσεις: 
 Παρατήρηση 



 Επίπληξη 
 Ωριαία απομάκρυνση 
 Μία από τις ποινές θα μπορούσε να είναι κι η απασχόληση με την καθαριότητα 

του αυλειου χώρου. 
 Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 1 ημέρα (από τον Διευθυντή ή από το Σύλλογο) 
 Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 2 ημέρες (από το Σύλλογο) 
 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
 Μείωση διαγωγής με προοπτική διόρθωσής της σε περίπτωση βελτίωσης στο 

τέλος του έτους 
 Μείωση διαγωγής με προοπτική την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος την 

επόμενη σχολική χρονιά εάν η συμπεριφορά εξακολουθήσει να είναι παραβατική, 
παράλληλα με ενημέρωση των γονέων. 

 

 Πότε ισχύουν: 
 

 Απουσία από το μάθημα χωρίς την άδεια της διεύθυνσης (κοπάνα) 
είναι αδικαιολόγητη. Θα ενημερώνονται αμέσως οι γονείς και σε 
περίπτωση απώλειας διαγωνίσματος θα γίνεται ειδική διαχείριση. 

 Όταν ο μαθητής καθυστερήσει να μπει στην τάξη παίρνει απουσία.  
 Όταν ένας μαθητής διακόψει άσκοπα το μάθημα του γίνεται 

παρατήρηση και στη συνέχεια επίπληξη. Αν εκείνος συνεχίσει να 
παρεμποδίζει και να ενοχλεί δέχεται ωριαία απομάκρυνση από το 
διδάσκοντα που σημειώνεται και υπογράφεται στη θέση 
«παρατηρήσεις» του απουσιολογίου. Ο μαθητής είναι 
υποχρεωμένος να κατέβει με τη συνοδεία του επιμελητή στο 
Γραφείο. Εκεί σημειώνεται στο ποινολόγιο και απασχολείται όπως  
του ορίζεται. Μετά το τέλος του μαθήματος ο διδάσκων σημειώνει 
το παράπτωμα στο βιβλίο ποινών. Αν ο μαθητής γραφτεί στο 
ποινολόγιο 3 φορές από τον ίδιο καθηγητή ή 5 φορές συνολικά 
ενημερώνεται τηλεφωνικά ο κηδεμόνας του και παραπέμπεται στο 
συμβούλιο της τάξης που συνεδριάζει με ευθύνη του υπεύθυνου 
καθηγητή του τμήματος, με ενδεχόμενη την αλλαγή τμήματος 
οριακά.  

 Μαθητής που κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου παραπέμπεται στο 
Γραφείο. Σε περίπτωση που επαναληφθεί το φαινόμενο το κινητό 
κρατείται στο Γραφείο και παραδίδεται στον κηδεμόνα. Σε 
περίπτωση λήψης video και δημοσίευσής του ο μαθητής 
παραπέμπεται στο Σύλλογο.  

 Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν μπορούν να καλούν αλλά και 
να συνομιλούν με εξωσχολικούς έστω και αν αυτοί βρίσκονται 
έξω από το χώρο του σχολείου και στις δύο περιπτώσεις θα 
επιβάλλεται αυστηρή ποινή.  

 Μαθητής που ασκεί κάθε μορφής βία (λεκτική, ψυχολογική, 
σωματική) σε συμμαθητή του θα τιμωρείται αυστηρά και η ποινή 
του μπορεί να φτάσει και σε μεταβολή της διαγωγής του σε 
ΜΕΜΠΤΗ, κάτι που την επόμενη χρονιά θα ληφθεί υπόψη για 
αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος εάν η συμπεριφορά του 
επανειλημμένα απασχολεί αρνητικά το Σύλλογο. Παράλληλα 
ενημερώνονται και οι γονείς του. 



 Μαθητής που δείχνει ανυπακοή σε εντολή καθηγητή που 
σχετίζεται με τον κανονισμό παραπέμπεται στον Δ/ντή. 

 Μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, εκτός 
του ότι τιμωρείται, είναι υποχρεωμένος αποκαταστήσει εξ’ 
ολοκλήρου τη βλάβη με δική του δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν 
αποκαλυφθεί αυτός που έκανε τη ζημιά τότε: 

1. αν πρόκειται για ζημιά στην τάξη το 5μελές του τμήματος 
συγκεντρώνει χρήματα απ’ όλους για την αποκατάστασή 
της. 

2. αν η ζημιά έγινε σε κοινόχρηστο χώρο, αναλαμβάνει το 
15μελές να συγκεντρώσει χρήματα απ’ όλους τους μαθητές 
για την αποκατάστασή της 

12. Επιβραβεύσεις: 

1. Έπαινος προσωπικής βελτίωσης 
2. Τιμητική διάκριση για διακριτές πράξεις - έργα 
3. Παραχώρηση προνομίων σε διακριθέντα 5μελή συμβούλια (π.χ. 

επιπλέον εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.α)  

 

 

  Στα πλαίσια του αυτοσεβασμού και του σεβασμού της άποψης του άλλου, το σχολείο ενισχύει την ελεύθερη 
έκφραση απόψεων. Γι’ αυτό οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων έχουν τη δυνατότητα συχνά να εκφράζουν 
τις απόψεις τους στη Διεύθυνση και στο Σύλλογο των Καθηγητών του Σχολείου όποτε είναι αναγκαίο και χρήσιμο 
για τη ζωή της σχολικής κοινότητας. 

 
 Το Πλαίσιο Οργάνωσης σχολικής ζωής (κανονισμός του σχολείου) ισχύει παράλληλα με τις εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας και τον κανονισμό λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά. 
 
 Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  


