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Κανονισμός Λειτουργίας 

Το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου είναι από τις 8:15π.μ. έως  τις 2:10μ.μ. Οι μαθητές 
προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο και παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή σύνταξη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας τηρούν κόσμια και αξιοπρεπή στάση. 

Οι μαθητές που δεν παρευρίσκονται στην τάξη κατά την είσοδο του καθηγητή 
σημειώνονται ως απόντες με μοναδική εξαίρεση εκείνους των οποίων η καθυστερημένη 
πρωινή προσέλευση οφείλεται σε καθυστέρηση του λεωφορείου.  

Η θέση κάθε μαθητή στην τάξη ορίζεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων και στοχεύει 
στη μέγιστη αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Μαθητής που αρνείται να 
συμμορφωθεί με το διάγραμμα αποβάλλεται από την αίθουσα και ενημερώνεται ο 
κηδεμόνας. (Είναι ευθύνη του απουσιολόγου να συνοδεύει το απουσιολόγιο με μία 
κατάσταση των μαθητών και διάγραμμα της τάξης). 

Ο απουσιολόγος οφείλει να ορίζει κάθε ημέρα δύο μαθητές ως επιμελητές τμήματος οι 
οποίοι την ώρα του διαλείμματος είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας και για 
την ασφάλεια της αίθουσας. 

Τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του. Για λόγους 
ασφάλειας δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η έξοδος από αυτόν. Αν κάποιος μαθητής 
χρειαστεί να φύγει (λόγοι υγείας, οικογενειακοί ή σοβαροί προσωπικοί)  μπορεί να το πράξει 
μόνο με άδεια της Διεύθυνσης και αφού πρώτα ενημερωθεί ο κηδεμόνας του.  

Το κάπνισμα στον σχολικό χώρο απαγορεύεται από τη νομοθεσία και άλλωστε το σχολείο 
έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά την απόκτηση 
ανθυγιεινών συνηθειών. Συνεπώς, ο μαθητής που εντοπίζεται να καπνίζει εντός του σχολικού 
χώρου λαμβάνει προειδοποίηση, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του. Σε 
επόμενη παρεκτροπή αποβάλλεται για μία ημέρα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018), οι μαθητές δεν 
επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη 
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου 
εντός του σχολικού χώρου. Ως εκ τούτου, όταν κάποιος μαθητής εντοπίζεται να κατέχει 
κινητό, αυτό φυλάσσεται στον χώρο της Δ/νσης, ενημερώνεται ο κηδεμόνας και ο μαθητής το 
παραλαμβάνει στο τέλος του σχολικού του ωραρίου. Σε περίπτωση επανειλημμένης 
παρεκτροπής, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα αποβάλλει τον μαθητή από το Σχολείο για μία 
ημέρα. 

Η καθαριότητα μέσα στον σχολικό χώρο αποτελεί δείγμα πολιτισμού, ενώ παράλληλα η 
διατήρηση ενός όμορφου αισθητικά χώρου καθιστά πιο ευχάριστη και αποδοτική την 
πολύωρη παραμονή των μαθητών σε αυτόν. Συνεπώς, είναι αυτονόητη η ευθύνη κάθε 
χρήστη του χώρου να σέβεται τις σχολικές εγκαταστάσεις και υποδομές. 
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