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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΣΟΥΡΠΗΣ

ΣΟΥΡΠΗ, Τ.Κ. 37008
Τηλέφωνο: 24220-31479 Fax: 24220-31479

Email: :   mail@gym-sourp.mag.sch.gr

Γονείς και κηδεμόνες
Αγαπητοί μαθητές 

 Βρισκόμαστε σ΄αυτόν το χώρο για να σας προσφέρουμε ο, τι καλύτερο μπορούμε με τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες μας. Η δική σας πρόοδος και επιτυχία δίνει και σε μας χαρά και ικανοποίηση. 

 Για να λειτουργήσει το σχολείο μας αποδοτικά, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τις υποχρεώσεις του αλλά 
και τα δικαιώματά του. Πρέπει να μάθουμε να δείχνουμε σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, να 
μην καταπατούμε τα δικαιώματά του και να τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και αγάπη. 

 Με τον κανονισμό λειτουργίας που συντάξαμε μαζί, πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μας θα είναι πλέον πιο 
ξεκάθαρες, θα μειώσουν τις εντάσεις στο σχολείο και οι στόχοι που θα θέτουμε θα μπορούν σε μεγάλο 
βαθμό να πραγματοποιούνται. 

 Ο κανονισμός μας – που θα τηρείται από όλους – θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της γνώσης 
και της πραγματικής ελευθερίας. Θέλουμε το σχολείο μας να έχει χαρούμενους δασκάλους και 
ευτυχισμένα παιδιά. Η τήρηση των κανόνων μπορεί καμιά φορά να μας φέρνει μια μικρή στενοχώρια, 
στο τέλος όμως μας γεμίζει με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Μας κάνει να πατάμε στα πόδια μας γερά και 
να κερδίζουμε την συμπάθεια και την αγάπη των συνανθρώπων μας. Η νεανική ορμή και 
επαναστατικότητα που είναι τα χαρακτηριστικά της ηλικίας σας, αν συνοδεύονται από ευγένεια και 
πολιτισμό σίγουρα θα μας οδηγήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. 

Ο διευθυντής και οι καθηγητές σου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o 
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προσέλευση και αποχώρηση 
 Το  Γυμνάσιο Λ.Τ.Σούρπης αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου στις 08.10 π.μ. 

με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 13.55 μ.μ. 
 Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και 

προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο
στις 8.00 π.μ. 

 Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο προαύλιο το αργότερο μέχρι τις 08.10 π.μ. δεν γίνονται δεκτοί από 
τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στον 
διευθυντή που θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη. 

 Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης και για λόγους ασφάλειας οι μαθητές απαγορεύεται να 
μένουν συγκεντρωμένοι έξω από την περίφραξη του σχολείου. 

Παραμονή στο σχολικό χώρο 
 Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Λ.Τ. Σούρπης δεν έχει δικαίωμα 

εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να 
απευθύνονται αποκλειστικά στον διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. 

 Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς πρόσκληση των
ίδιων των καθηγητών. 

 Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Η παραμονή τους στις 
τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή. 

Απουσία καθηγητή - κενό 
 Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή η 

για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που 
διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή οι 
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οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη, στη βιβλιοθήκη ή όπου αλλού κρίνουν
σκόπιμο. 

Έντυπα -διαφημίσεις 
 Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΘ, 

όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου υλικού 
στους χώρους του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στον 
διευθυντή. 

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων 
 Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η

διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. 
Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους  με κατανόηση και 
διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις

 ( καταστροφές, άσκηση σωματικής η ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε άλλους μαθητές κλπ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o  
( Στο κεφάλαιο αυτό ρυθμίζονται με τη μορφή σύντομης υπενθύμισης οι λεπτομέρειες της σχολικής ζωής) 

Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών 
 Έρχομαι στο σχολείο περιποιημένος και καθαρός/η 
 Δεν προκαλώ φθορές στο λεωφορείο (για όσους μετακινούνται με το ΚΤΕΛ ή με το λεωφορείο του 

Δήμου Αλμυρού). 
 Η ώρα του σχολείου ξεκινά από τη στιγμή που εισέρχομαι σε αυτό το πρωί, και τελειώνει όταν αναχωρώ 

το μεσημέρι. Τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό φέρομαι πάντα με ευγένεια και σεβασμό. 
 Δεν καταστρέφω το σχολείο και τον εξοπλισμό του. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από εμένα, είμαι 

υποχρεωμένος να την αποκαταστήσω αμέσως. 
 Η εμφάνιση μου αρμόζει στη μαθητική μου ιδιότητα. Η αμφίεση δεν πρέπει να προκαλεί το κοινό 

αίσθημα των καθηγητών και των συμμαθητών μου. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας 
και όχι επίδειξης της ενδυμασίας μου. 

 Συμμετέχω ενεργά στις εκδηλώσεις του σχολείου (εκδρομές, μαθητικές παρελάσεις, σχολικές γιορτές 
κλπ) και γενικά σε κάθε δραστηριότητα του Σχολείου. 

 Πρέπει να αποφεύγω τις διενέξεις με τους συμμαθητές μου και να λύνω τις οποιεσδήποτε διαφορές μου 
με τον διάλογο. 

 Δεν ασχημονώ, δεν βωμολοχώ και δεν χειροδικώ. 
 Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω καταφεύγω στον εφημερεύοντα καθηγητή, 

στον υπεύθυνο τμήματος καθηγητή ή τέλος στον Διευθυντή. 

Ασφάλεια και υγιεινή 
 Δεν φέρνω στο σχολείο το κινητό μου τηλέφωνο  . Αν το ξεχάσω ή υπάρχει ανάγκη να το έχω μαζί μου, 

το απενεργοποιώ το πρωί μόλις μπω στην αυλή του σχολείου και το παραδίδω στο γραφείο των 
καθηγητών, όπου φυλάσσεται και το παραλαμβάνω το μεσημέρι όταν σχολάσω ή το φυλάσσω στην 
τσάντα μου . Η κατοχή και χρήση του κινητού στο Σχολείο απαγορεύεται ενώ μπορεί να επιβαρύνει την 
υγεία μου και να παραβιάσει τα ατομικά δικαιώματα των άλλων. Σε περίπτωση ανυπακοής υφίσταμαι τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στον σχολικό χώρο και σε περίπτωση καταδίκης, 
οφείλει να πληρώσει χρηματικό ποσό μέχρι €2.000 ή διοικητικό πρόστιμο του προϊστάμενου 
Υγειονομικών Υπηρεσιών μέχρι €850 ή €85 εξώδικο.. 

 Είναι παράνομο και πολύ επικίνδυνο να έρχομαι στο Σχολείο με μηχανή και μάλιστα χωρίς άδεια 
οδήγησης. 

 Χρησιμοποιώ τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα. 
 Διατηρώ την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο, και ρίχνω τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους 

και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο 
 Ποτέ και για κανένα λόγο δεν βγαίνω στο δρόμο χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή και του 

διευθυντή. 
 Απαγορεύεται στους μαθητές στο διάλλειμα να ανεβαίνουν στον υπερυψωμένο χώρο του προαυλίου, 

διότι κρίνεται επικίνδυνος.



3

1 Παραμένω στο χώρο του σχολείου μέχρι την λήξη των μαθημάτων. 
 
Στο σπίτι και στο μάθημα 

 Μπαίνω στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένω την έναρξη του μαθήματος καθισμένος 
στο θρανίο μου. Αν έχω γυμναστική η εργαστηριακό μάθημα περιμένω στο γυμναστήριο η στο 
αντίστοιχο εργαστήριο 

 Φέρνω πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά μου στο μάθημα 
 Διαβάζω καθημερινά στο σπίτι και έρχομαι προετοιμασμένος/η. 
 Είμαι πειθαρχημένος στη τάξη και παρακολουθώ τον καθηγητή με προσοχή χωρίς να ενοχλώ τους 

συμμαθητές μου. Είμαι ευγενικός με όλους. Δεν εγκαταλείπω την διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του 
καθηγητή, και του διευθυντή. 

 Δεν διακόπτω το μάθημα χωρίς την άδεια του καθηγητή μου. Σηκώνω το χέρι μου και περιμένω την 
άδεια του καθηγητή μου για να μιλήσω. 

 Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι ρωτώ τον καθηγητή μου. Δεν ντρέπομαι και δε φοβάμαι τι θα πουν οι 
συμμαθητές μου. 

Απουσίες (Καταργούνται τα δικαιολογητικά μέχρι τις 114 απουσίες)
 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν 

υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 
 Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) 

απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να 
επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

· Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν
 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες 
τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας 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/της μαθητή/τριας 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/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία 
των μαθητών/τριών 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 μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30)
συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους 
γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον
λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η 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/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, 
αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, 
κρίνονται απαραίτητες. 
5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 
των μαθητών/τριών. 
6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που 
καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την 
υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.
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Δικαιώματα 
Ζητώ από τους καθηγητές μου 

 Να σέβονται την προσωπικότητά μου. 
 Να μη κάνουν διακρίσεις σε βάρος μου. 
 Να με αντιμετωπίζουν με επιείκεια και κατανόηση. 
 Θέλω να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη μου, ιδίως όταν διατυπώνεται ύστερα από διάλογο μέσα στις 

μαθητικές κοινότητες. 

 Κυρώσεις - ποινές 
 Προφορική παρατήρηση 
 Επίπληξη
 Αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας
 Αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών
 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 
απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας 
του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που 
αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o  
Καθήκοντα απουσιολόγων 

 Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος με βάση την βαθμολογία 
τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός). 

 Ο απουσιολόγος φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή 
θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή της κάθε τάξης. Το διάγραμμα τοποθετείται στον πίνακα
ανακοινώσεων του τμήματος. 

 Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και
ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. Μετά 
τη λήξη του ωραρίου το παραδίδει για φύλαξη. 

 Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση 
σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου. 

 Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο, καθηγητή του τμήματος, και τον Διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή 

 Το σχολείο θεωρεί την συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί 
εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές) ως υποχρέωσή τους. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο 
μαθητής να χαίρεται, και να θεωρεί τιμή του τη συμμετοχή σ’ αυτές.. 

 Τόσο οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, όσο 
και οι άλλες καινοτόμες δράσεις όπως η  περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες 
κλπ , πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, και ιδέες των ίδιων των μαθητών. 

  Η συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την επιλογή 
τους όταν πραγματοποιούνται πολυήμερες σχολικές εκδρομές. 

  Για την ποιότητα της σχολικής ζωής απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Η ομαλή 
λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης εξαρτάται από τον πολιτισμό και το ενδιαφέρον καθενός. Στο 
σχολείο πρέπει να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας, και πολιτισμού. 

  Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες για 
θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους. 

ΤΕΛΟΣ 
Σε περίπτωση που κάποιο θέμα δεν έχει αντιμετωπισθεί ή κάποιο σημείο δημιουργεί πρόβλημα και πρέπει 
να αλλάξει, θα το συζητήσουμε και θα προβούμε στις αναγκαίες διορθώσεις


