
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

    

Το περιεχόµενο του παρόντος Κανονισµού δεν στοχεύει στο να περιορίσει την ελευθερία, 
την πρωτοβουλία και τη δηµιουργική δραστηριότητα των µαθητών του σχολείου. 
Αντίθετα, στοχεύει στη θεµελίωση κλίµατος συνεργασίας και ηρεµίας ανάµεσα σε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς της εκπ/κής διαδικασίας (µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς). 
Ο Κανονισµός µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος εφόσον υπάρξει πρόταση προς 
τούτο και επικυρωθεί από τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1.    Οι µαθητές προσέρχονται στο Σχολείο πριν από την έναρξη της λειτουργίας του και 

παραµένουν στο προαύλιο µέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. 

2.    Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι µαθητές προσέρχονται στις 

καθορισµένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση, υπακούοντας στις υποδείξεις των 

εφηµερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, όλοι τηρούν κόσµια και 

αξιοπρεπή στάση. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν µάθηµα την πρώτη ώρα οφείλουν, 

επίσης, να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση της προσευχής. 

3.    Η πόρτα του σχολείου κλειδώνει αµέσως µόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εξαίρεση 

µπορεί να υπάρξει σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων. Σε περίπτωση µη 

έγκαιρης προσέλευσης, οι µαθητές γίνονται δεκτοί µόνο µετά από σχετική έγγραφη 

άδεια του ∆ιευθυντή του Σχολείου ή του νόµιµου αναπληρωτή του.  Μαθητής που 

προσέρχεται καθυστερηµένος µετά την έναρξη του µαθήµατος και την είσοδο του 

καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται απών και του καταχωρίζεται απουσία. 

4.    Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης του διδάσκοντος στην τάξη, ο πρόεδρος του 

πενταµελούς ή ο απουσιολόγος του τµήµατος τον ειδοποιούν ή, εάν απουσιάζει, 

ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου. 

5.    Οι µαθητές που προσέρχονται στο σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια µόνον από το 

∆ιευθυντή ή το νόµιµο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους, όµως, καταχωρίζονται στο 

απουσιολόγιο. 

6.    Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος δεν επιτρέπεται η έξοδος των µαθητών από την 

αίθουσα, παρά µόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και µετά από άδεια του 

διδάσκοντος.  

7.   ∆ιδάσκοντες και διδασκόµενοι, συµβάλλουν στη διαδικασία της µάθησης για την 

οµαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισµό της αναλαµβάνει 

ο διδάσκων. Πρέπει, λοιπόν, να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές, παρεµβάσεις ή 

συµπεριφορές που µπορεί να προσβάλουν τους συµµετέχοντες ή να ανακόψουν τη 

διαδικασία. 

8. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συµπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόµη 

και να αποβάλει από την αίθουσα µε ωριαία αποβολή όσους µαθητές παρακωλύουν µε 

οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία. 
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9. Ο µαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιµωρήθηκε συζητά µε το διδάσκοντα και προσπαθούν 

από κοινού, στο πλαίσιο του αλληλοσεβασµού και της αλληλοκατανόησης, να 

ερµηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο µαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της 

τιµωρίας, έχει το δικαίωµα να συζητήσει το πρόβληµα που ανέκυψε µε τον υπεύθυνο 

καθηγητή του τµήµατός του και µε τη ∆ιεύθυνση του σχολείου, εφόσον συνεχίσει να 

θεωρεί ότι αδικήθηκε. 

10. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, οι µαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, 

φροντίζουν να µην παρενοχλούν µε τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν µάθηµα. 

11. Οι αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων ή όποτε παραµένουν για 

οποιονδήποτε λόγο κενές, κλειδώνονται για λόγους ασφάλειας. Εξαίρεση µπορεί να 

υπάρξει όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την παραµονή στην αυλή. Η 

παραµονή µαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις 

(αδιαθεσία, τραυµατισµός) µετά από άδεια του εφηµερεύοντος καθηγητή ή της  

∆ιεύθυνσης του σχολείου.  

12. Οι µαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου, επιµελητή) 

τα εκτελούν µε ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που 

οφείλεται στην παραµέλησή τους. 

13. Σε περίπτωση απουσίας από το σχολείο, οι µαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για 

τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στο τµήµα, ώστε να 

προετοιµάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 

επόµενη διδακτική ενότητα. 

14. Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας και σύµφωνα µε την εκπ/κή νοµοθεσία, 

η έξοδος των µαθητών από το προαύλιο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού 

προγράµµατος, χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή ή του νόµιµου αναπληρωτή του. 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

1. Οι µαθητές προσέρχονται για µάθηµα στην αίθουσα διδασκαλίας έγκαιρα, χωρίς να 

φέρουν µαζί τους φαγητά ή ποτά. 

2.      ∆εν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός 

από τους νόµιµους κηδεµόνες των µαθητών,  η είσοδος στο χώρο του  σχολείου. Κατά 

συνέπεια, η συνάντηση µαθητή µε τέτοια πρόσωπα στο χώρο του σχολείου αποτελεί 

παράπτωµα και τιµωρείται.  

3.      Η εµφάνιση - αµφίεση των µαθητών µέσα στο σχολείο αποτελεί εκδήλωση του 

δικαιώµατος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο 

χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση, όµως, αυτού του δικαιώµατος 

περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η µαθητική ιδιότητα, η αντικειµενική 

ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύµφωνα µε αυτά, οι µαθητές έχουν 

χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες.  

4. Οι µαθητές, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, προσέρχονται 

υποχρεωτικά στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής µε αθλητική περιβολή. Υποχρεούνται 

ακόµα, κατά την εγγραφή τους στην Α΄ Λυκείου, να καταθέσουν στο Σχολείο 

Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας συµπληρωµένο από ιδιώτες ιατρούς ή ιατρούς Νοσοκοµείων. 
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Το Α.∆.Υ. έχει ισχύ 3 ετών, φυλάσσεται από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου και είναι 

απόρρητο. Παράλειψη κατάθεσής του συνεπάγεται τον αποκλεισµό των µαθητών από 

το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

5.    ∆εν επιτρέπεται σε κανέναν το κάπνισµα στους χώρους του Σχολείου, για λόγους 

υγείας, σύµφωνα µε τον ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3.8.2010). 

6.      ∆ιδάσκοντες και µαθητές συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να 

φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του σχολείου που 

ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε, εποµένως, φθορά (συµπεριλαµβανοµένης και της 

αναγραφής συνθηµάτων στους τοίχους), εκτός από την τιµωρία, συνεπάγεται και την 

οικονοµική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση 

φθοράς σε αίθουσα διδασκαλίας και εφόσον δεν εντοπισθεί ο υπαίτιος, το κόστος της 

αποκατάστασης βαρύνει όλους τους µαθητές του τµήµατος. Εικαστική παρέµβαση 

στους τοίχους του σχολείου επιτρέπεται µόνον µετά από άδεια της ∆ιεύθυνσης. 

7.      ∆είγµα ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί η καθαριότητα και η ευταξία 

του χώρου. Χρέος λοιπόν όλων µας αποτελεί η συνεπής τήρηση των όρων 

καθαριότητας και γι’ αυτούς τους λόγους την ευθύνη αναλαµβάνουν τα πενταµελή 

προεδρεία κάθε τµήµατος και το δεκαπενταµελές συµβούλιο του Σχολείου. 

8.      Τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών και µεταξύ µαθητών και καθηγητών διακρίνει ο 

αλληλοσεβασµός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο κοσµιότητας και ευγένειας. 

Όπως είναι εύλογο, µια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσµούς 

και γενικότερα υβριστική και ανάρµοστη συµπεριφορά. 

9. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και µηχανηµάτων ήχου (walkman, mp3 

κλπ.) σε εκπαιδευτικούς και µαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε 

περίπτωση που οι µαθητές φέρουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο, πρέπει να το έχουν 

απενεργοποιηµένο σε όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος. 

10.    Απαγορεύεται η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους 

χώρους του σχολείου, χωρίς την άδεια της ∆ιεύθυνσης. 

 11. Καλό είναι οι µαθητές να µη φέρουν µαζί τους αντικείµενα µεγάλης αξίας, καθώς το 

Σχολείο δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. 

12.  Απαγορεύονται αυστηρά τα τυχερά παιχνίδια στο χώρο του σχολείου. 

13. Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρότατο 

παράπτωµα και συνεπάγεται αυστηρές πειθαρχικές ποινές. 

14. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των µαθητών (εκτός από το βιβλίο 

των Αγγλικών το οποίο στο Λύκειο, σύµφωνα µε την εκπαιδευτική νοµοθεσία, οι 

µαθητές υποχρεούνται να αγοράσουν µε δικά τους έξοδα). Η καταστροφή τους έχει 

ως συνέπεια τον ευτελισµό της έννοιας του βιβλίου. Αντίθετα, οι µαθητές καλούνται 

να τα επιστρέφουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 

από άλλους συµµαθητές τους. 

Γ. ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η επίδοση των µαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις 

συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων. Ελέγχεται µε προφορικές και γραπτές 
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δοκιµασίες, µε γραπτές εξετάσεις και µε άλλους παιδαγωγικά αποδεκτούς τρόπους. Οι 

γονείς ενηµερώνονται από τους καθηγητές, µία φορά την εβδοµάδα,  σε συγκεκριµένες  

ώρες που ανακοινώνονται σε αυτούς, στην αρχή του σχολικού έτους. 

∆. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

1.      Οι µαθητές οφείλουν να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, 

παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενηµερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις µε 

τρόπο που αρµόζει στη µαθητική ιδιότητα. 

2.      Οι µαθητές που συµµετέχουν σε περίπατο, διδακτική επίσκεψη ή εκδροµή του 

Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από 

το νόµο αυξηµένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι µαθητές στις περιπτώσεις αυτές 

φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συµπεριφορά τους και κρίνονται αυστηρότατα. 

3.  Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών, η ενοικίαση ή η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο χρήση µοτοποδηλάτων, µοτοσυκλετών, αυτοκινήτων ή κάθε είδους 

πλωτού µέσου (εφόσον δεν πρόκειται για οργανωµένη από το Σχολείο µετακίνηση ή 

δραστηριότητα) κατά τη διάρκεια εκδροµών ή εκπαιδευτικών αποστολών. Επίσης, 

απαγορεύεται το κολύµπι σε θάλασσα ή πισίνα. 

4.  Για κάθε εξωσχολική δηµόσια εκδήλωση οµάδας µαθητών Τµήµατος ή Τάξης είναι 

απαραίτητη η έγκριση του ∆ιευθυντή του Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σχολείο δεν φέρει καµιά ευθύνη. 

Ε. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Οι µαθητές του σχολείου συµµετέχουν στις δηµοκρατικές διαδικασίες για την 

ανάδειξη των πενταµελών συµβουλίων τους και του 15µελούς και λαµβάνουν ενεργό 

µέρος  στις συνελεύσεις τµηµάτων ή στις γενικές συνελεύσεις. 
 

2. Τα πενταµελή συµβούλια µπορούν και πρέπει να παρεµβαίνουν ενεργά σε 

περιπτώσεις που µαθητές των τµηµάτων τους δηµιουργούν προβλήµατα στις τάξεις.  
 

3. Θα ήταν χαρά για το σχολείο να δεχθεί, µέσω των µαθητικών συµβουλίων, 

προτάσεις για πολιτιστικές, αθλητικές, φιλανθρωπικές ή άλλες δραστηριότητες. 

ΣΤ. ΦΟΙΤΗΣΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του µαθητή και εποµένως αυτός λαµβάνει µέρος 

στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν: 

α) Το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από το λόγο 

στον οποίο οφείλονται ( δηλ. µέχρι 50 αδικαιολόγητες). 

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις 

οποίες οι εξήντα τέσσερις (64) τουλάχιστον είναι δικαιολογηµένες.  
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 Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του µαθητή και, εποµένως, αυτός απορρίπτεται, 

δηλ. υποχρεώνεται να επαναλάβει τα µαθήµατα της ίδιας τάξης, όταν το σύνολο των 

αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) ή το σύνολο των απουσιών 

υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο 

γονέας ή κηδεµόνας του, ο οποίος προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήµερο κάθε 

µήνα και ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του µαθητή και για άλλα θέµατα που 

τον αφορούν. 

2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή, ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τµήµατος 

αποστέλλει επιστολή προς το γονέα ή κηδεµόνα κάθε µήνα, στις οποίες αναφέρεται ο 

αριθµός των απουσιών του µαθητή, όταν αυτός έχει ξεπεράσει τις είκοσι τέσσερις (24) 

ωριαίες απουσίες. 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

1. Ο συνολικός αριθµός των ηµερών που µπορεί να δικαιολογήσει ο γονέας ή κηδεµόνας 

κατ’ έτος δεν µπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10). 

2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών µιας ή δύο  συνεχών ηµερών λόγω ασθένειας ή άλλων 

σοβαρών οικογενειακών λόγων, απαιτείται ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα, που 

υπογράφεται στο σχολείο από τον ίδιο αποκλειστικά, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες το 

πολύ µετά την επάνοδο του µαθητή στο σχολείο. 

3. Αν ο µαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) 

συνεχείς ηµέρες, ο γονέας ή κηδεµόνας του οφείλει να προσκοµίσει ο ίδιος, δέκα (10) 

ηµέρες το πολύ µετά την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, βεβαίωση νοσηλευτικού 

ιδρύµατος, ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της 

ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαηµέρου, κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό.  

Σε καµιά περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες µαθητών: 

α) Σύµφωνα µε το Π.∆. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδάφ. α΄ (Φ.Ε.Κ. 184, τ. Α΄, 21-12- 

1983), «σε καµιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών, που 

πραγµατοποιούνται χωρίς την άδεια του ∆/ντή του σχολείου σε ώρες του ηµερήσιου 

προγράµµατος λειτουργίας του, µεµονωµένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όµως που 

πραγµατοποιούνται µεµονωµένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου 

προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου για λόγους υγείας και µε την άδεια του ∆/ντή 

του Σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογηµένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική 

βεβαίωση». 

β) Όταν οφείλονται σε οµαδική αποµάκρυνση των µαθητών από το σχολείο. 

Ζ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Πράξεις ή παραλείψεις µαθητών, που έχουν αποτέλεσµα την παρέκκλιση από τους 

κανόνες της σχολικής ζωής, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα και αντιµετωπίζονται µε 

σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις. Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα: 
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1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση – Σύσταση – Επίπληξη και Ωριαία 

Αποµάκρυνση από το µάθηµα. 

2. Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα 

µαθήµατα µέχρι και τρεις (3) ηµέρες. 

3. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις, αποβολή από τα µαθήµατα 

µέχρι και πέντε (5) ηµέρες και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  

Ο γονέας ή κηδεµόνας ενηµερώνεται από το σχολείο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής 

στο µαθητή. Μαθητές που τιµωρούνται µε αποβολή από τα µαθήµατα θεωρείται σκόπιµο 

να παραµένουν στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολούνται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης. Όποτε συζητούνται στο Σύλλογο των καθηγητών 

πειθαρχικά θέµατα παραβρίσκονται µε δικαίωµα λόγου ο πρόεδρος του 5µελούς 

συµβουλίου και το προεδρείο του 15µελούς. Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή ποινής θα 

είναι ανάλογη µε το παράπτωµα στο οποίο έχει υποπέσει ο µαθητής σε συνδυασµό και µε 

τη συνολική στάση του και συµπεριφορά του στη σχολική κοινότητα και θα έχει πάντα 

γνώµονα και αρχή την τιµωρία της πράξης και όχι του παιδιού. 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ 

1.Οι γονείς και οι κηδεµόνες εγγράφουν το µαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά µε 

το ∆ιευθυντή του Σχολείου και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν τη 

φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενηµερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα 

τα ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε το µαθητή, όπως τυχόν ειδικά προβλήµατα υγείας, 

µαθησιακά προβλήµατα ή προβλήµατα που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του στο 

σχολείο.  

2. Κάθε φορά που δηµιουργείται ένα θέµα το οποίο σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο 

µαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το Σύλλογο ∆ιδασκόντων του σχολείου, 

ενηµερώνεται σχετικά ο γονέας – κηδεµόνας, ο οποίος µε τη σειρά του πρέπει να 

συνεργαστεί µε το σχολείο. 

3. Για τη συµµετοχή του µαθητή σε ορισµένες σχολικές εκδηλώσεις, όπως π.χ µονοήµερες 

ή πολυήµερες εκπαιδευτικές εκδροµές, διδακτικές επισκέψεις και σχολικούς περιπάτους 

που πραγµατοποιούνται µε µεταφορικό µέσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του 

γονέα – κηδεµόνα. 

4.  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των 

γονέων και κηδεµόνων των µαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία 

του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό 

έργο ανήκει στην αρµοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των 

∆ιδασκόντων και του ∆/ντή του σχολείου. Τα θέµατα, όµως, της παιδαγωγικής 

λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίµα 

στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων.  

5. Η Σχολική Επιτροπή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση,  οι επιστηµονικοί, καλλιτεχνικοί και 

πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσµικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του 

σχολείου. Είναι φανερό εποµένως ότι ένα ανοιχτό δηµοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από 

τη σύµπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. 


