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ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ  

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
   Ζ αξκνληθή ζπλχπαξμε εθηφο απφ ηελ ακνηβαία επγέλεηα θαη ζεβαζκφ πξνυπνζέηεη θαη ηελ ηήξεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ θαη λα επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηνχ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. ην πιαίζην απηφ ε ζρνιηθή πεηζαξρία απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ.  

  Γηα ηελ αθφκα πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη κε ζπζζσξεπκέλε ηελ εκπεηξία απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, πξέπεη νη γνλείο θαη νη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ καο λα ιάβνπλ 

γλψζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο .  

  Οη θαλφλεο απηνί απνξξένπλ απφ ηε ζρνιηθή λνκνζεζία θαη είλαη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ φρη κφλν ηηο 

ππνρξεψζεηο αιιά θαη λα πξνθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ ηφζν ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ.  

  Πξνζπάζεηα φισλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πγηέο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ν 

θάζε καζεηήο ζα κπνξεί αβίαζηα λα δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

  Ο θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζεβαζηφο απφ φινπο θαη λα εθαξκφδεηαη ρσξίο εμαηξέζεηο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ην ζρνιείν ζα είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγμεη πεηζαξρηθά ην καζεηή θαη λα 

επηβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηαηί ε επηείθεηα ρσξίο 

φξηα λνκηκνπνηεί ηηο απνθιίζεηο θαη θαιιηεξγεί ηελ αληίιεςε ηεο αηηκσξεζίαο.  

 

ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΥΟΛΗΚΖ ΕΩΖ 

 
ΜΑΘΖΣΔ 

 
 

  ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ         

1η 8:15   –   9:00 5'         

2η 9:05   –   9:50 10'         

3η 10:00 –  10:45 10'         

4η 10:55 –  11:40 10'         

5η 11:50 –  12:35 5'         

6η 12:40 –  13:25 5'         

7η 13:30 –  14:10        

 

 

 Ζ πξωηλή πξνζέιεπζε γίλεηαη ζηηο 8.10π.κ., ε πξστλή πξνζεπρή αξρίδεη ζηηο 8.15 π.κ. θαη ην 

ζρνιηθφ σξάξην ηειεηψλεη ζηηο 14.10.  Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ηωλ καζεηώλ θαη ε παξνπζία 

φισλ ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη πξνζεπρή είλαη απαξαίηεηε, γηαηί είλαη ε κνλαδηθή 

επθαηξία ζπγθέληξσζεο φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα ελεκέξσζε θαη ςπρνινγηθή 

πξνεηνηκαζία  γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ζα αθνινπζήζεη.  
 

 Μαζεηήο πνπ πξνζέξρεηαη κε θαζπζηέξεζε κέρξη 5΄ ιεπηά γίλεηαη δεθηφο ρσξίο απνπζία 

αιιά ηνπ γίλεηαη παξαηήξεζε. Γηα θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ 5΄ιεπηψλ κπνξεί λα γίλεη 

θαη πάιη δεθηφο ζηελ ηάμε αθνχ πξψηα έρεη εθνδηαζηεί κε ζεκείσκα απφ ην Γ/ληή ηνπ 

ζρνιείνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παίξλεη απνπζία θαη εηδνπνηνχληαη νη γνλείο ηνπ. 
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Ζ κε έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν δηθαηνινγείηαη κόλν ζε παηδηά κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα – αλαπεξία (άξζξν 54 §2.β). 

 

 Καζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε καζεηή ζε ελδηάκεζεο ψξεο δελ επηηξέπεηαη. ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ν καζεηήο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο. 

 

 Απζαίξεηεο απνπζίεο  απφ ελδηάκεζεο ψξεο είλαη αδηθαηνιόγεηεο. Αλ ε απνπζία γίλεη ζε 

ψξα πνπ ε ηάμε γξάθεη δηαγψληζκα ή ηεζη  ν καζεηήο πνπ απνπζηάδεη απζαίξεηα εμεηάδεηαη 

ζε άιιε κέξα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ θαζεγεηή. Ζ ειιηπήο παξαθνινύζεζε 

καζεκάησλ επηθέξεη κείσζε ηεο βαζκνινγίαο.  

 

 Απνπζίεο κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο, κέξνπο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ κφλν αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Γ/ληε 

ηνπ ζρνιείνπ (Γ2/2930/20-10-1983 ΤΠΑΗΘ) 

 

 Μαζεηέο πνπ απνπζηάδνπλ από ζπγθεληξώζεηο ζην Ακθηζέαηξν ( νκηιίεο, γηνξηέο ) 

παίξλνπλ αδηθαηνιόγεηε απνπζία. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο κνξθσηηθέο επηζθέςεηο 

ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή, θαζψο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο απνπζηάζεη παξά ηε ζεηηθή δήισζε ηνπ γνλέα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε απηή, ε απνπζία ζεωξείηαη αδηθαηνιόγεηε.  

 

 Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθνχο πεξηπάηνπο ή κνλνήκεξεο εθδξνκέο είλαη 

ππνρξεωηηθή. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα απνπζηάζεη απφ ηηο παξαπάλσ εθδειψζεηο αιιά κε 

θαηαρψξεζε δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:   

i) Γηα ιφγνπο πγείαο (αθνξά ηνπο ζρνιηθνχο πεξηπάηνπο) νπφηε θαη απαηηείηαη ε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία ηνπ γνλέσο κε ην Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ.  

ii) Γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο (αθνξά ηηο κνλνήκεξεο εθδξνκέο) νπφηε θαη απαηηείηαη 

ελππφγξαθε δήισζε ηνπ γνλέσο.  

  ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ν καζεηήο ζεσξείηαη αδηθαηνινγήησο απψλ.   

 

 Όινη νη καζεηέο είλαη ππνρξεωκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο 

θνξψληαο ηελ αζιεηηθή ηνπο ελδπκαζία ( θφξκα γπκλαζηηθήο ). Οη καζεηέο πνπ 

πξνζέξρνληαη ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο ρσξίο θφξκεο παίξλνπλ αδηθαηνιφγεηε απνπζία.  

Ζκεξήζηεο απαιιαγέο απφ ηε Γπκλαζηηθή δίλνληαη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή θαη   

κφλν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. Οη καζεηέο πνπ παίξλνπλ εκεξήζηα απαιιαγή παξακέλνπλ ζην 

ρψξν φπνπ γίλεηαη ην κάζεκα. Δμαηξνύληαη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ ή 

θξπνινγήκαηνο, νπφηε νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

  

 Μαζεηήο πνπ παξελνριεί ην κάζεκα θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαζεγεηή 

απνβάιιεηαη απφ ην κάζεκα θαη ρξεψλεηαη κε αδηθαηνιφγεηε απνπζία θαη γξάθεηαη επίζεο 

ζην βηβιίν πνηλώλ γηα λα έρεη ηζρχ ε απνπζία.  

  Δπίζεο κε σξηαία απνβνιή ηηκσξνχληαη θαη νη καζεηέο πνπ ηξώλε ή πίλνπλ αλαςπθηηθά ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηό ηειέθσλν ζε ψξα καζήκαηνο. Οη καζεηέο πνπ ηηκσξνχληαη κε 

ωξηαία απνβνιή, κεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, κε ην δηδάζθνληα θαζεγεηή 

κεηαβαίλνπλ ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή. 

Όηαλ ν καζεηήο ηηκσξείηαη κε εκεξήζηα απνβνιή απφ ηα καζήκαηα ζα παξακέλεη ζην 

ζρνιείν φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζα απαζρνιείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Γ/λζεο ή Τπνδ/λζεο. 

 Οη γνλείο νθείινπλ, όηαλ απνπζηάδεη ν καζεηήο, λα ελεκεξώλνπλ ην ζρνιείν.   
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ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ – ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ 

 

Οη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ην Σρνιείν ζεσξεί αλαγθαίν λα ηεξνύληαη, γηα λα επηηπγράλεηαη ηόζν η 

απρόσκοπτη λειτοσργία ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε όζν θαη ε επηδίσμή ησλ ζηόρσλ ηεο αγωγής είλαη νη 

εμήο:    

 Ζ εκθάληζε ησλ καζεηψλ / ηξηψλ (ληχζηκν - θφκκσζε) πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θνζκηόηεηα εππξέπεηα, απιόηεηα. Ο καζεηήο νθείιεη λα θξνληίδεη ηελ εκθάληζε ηνπ ηφζν 

απφ άπνςε αηζζεηηθήο φζν θαη απφ άπνςε θαζαξηφηεηαο. 

 Σν θάπληζκα  απαγνξεύεηαη ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο (Ν. 3868/2010, Κεθ. Ε Πεξί κέηξσλ 

νιηθήο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη 88202/25-06-2009 

(Β΄1286) Τπνπξγηθή Απφθαζε). Δπίζεο απαγνξεχεηαη θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηζηγάξνπ. 

Σν θάπληζκα απαγνξεχεηαη θαη ζε νπνηαδήπνηε εθδξνκή είηε εκεξήζηα είηε πνιπήκεξε. Ζ 

απαγφξεπζε ηζρχεη γηα φινπο, δηεπζπληηθά ζηειέρε, θαζεγεηέο, πξνζσπηθφ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο καζεηέο ε κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 104/1979 (Α΄23): α. παξαηήξεζε, β. επίπιεμε (ε 

επίπιεμε θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν Δπηβνιήο Κπξψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ θξίλεη απηφ 

επηβεβιεκέλν ην φξγαλν πνπ ηελ επηβάιιεη), γ. σξηαία απνκάθξπλζε, δ. απνβνιή απφ ηα 

καζήκαηα κέρξη 3 εκέξεο, ε. απνβνιή απφ ηα καζήκαηα κέρξη 5 εκέξεο θαη ζη. αιιαγή 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

 Σν ρνιείν απαγνξεύεη απζηεξά ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλωλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ επεηδή 

ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη ζπληζηά ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ. Ζ 

απαγφξεπζε απηή επηβάιιεηαη θαη απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  Αλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν πξέπεη ν καζεηήο λα έρεη καδί ηνπ ην θηλεηφ, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν. ε πεξίπησζε πνπ ην ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο, ζα ηνπ αθαηξείηαη θαη 

ζα θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. Θα παξαδίδεηαη κφλν ζηνπο γνλείο.  

 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε νξηζκέλνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή 

θαη έρνπλ σο ζηόρν λα πξνζηαηέςνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο ηόζν ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο όζν 

θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Γη απηό νη καζεηέο νθείινπλ:  

 Να ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε θαζψο θαη ην δηθαίσκα ησλ 

θαζεγεηψλ λα δηδάμνπλ .  

 Να κελ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ εθδειψζεσλ.  

 Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία.  

 Να ζέβνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ 

ζρνιείνπ. Ο καζεηήο πνπ πξνθαιεί θζνξέο ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ε δαπάλε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε βαξχλεη ην γνλέα.   

 Να κε θέξλνπλ ζην ζρνιείν αηρκεξά αληηθείκελα, ρνλδξνχο καξθαδφξνπο, ζπξέη ρξσκάησλ ή 

έληππα πνπ αληηβαίλνπλ ζηε ζρνιηθή δενληνινγία.  

 Να κε κπαίλνπλ ζηελ αίζνπζα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζην εξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο θαη ζηε 

Βηβιηνζήθε ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή.   

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζη ή ησλ δηαγσληζκάησλ νη καζεηέο πξέπεη λα πεηζαξρνχλ κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο ρσξίο λα δπζηξνπνχλ, ελψ νπνηαδήπνηε απφπεηξα αληηγξαθήο 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ηνπ γξαπηνχ, ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε 

κνλάδα θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά.  

 Να ππαθνχνπλ κε επγέλεηα ζηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.  
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 Να απνθεχγνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνβαζκίδνπλ ην θχξνο ησλ καζεηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη 

λα πεξηθξνπξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ.  

 Να ζπκπεξηθέξνληαη γεληθά κε εππξέπεηα θαη ηξφπνπο πνπ ηηκνχλ ηνπο ίδηνπο σο άηνκα, ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο θαηεβαίλνπλ ζηελ απιή θαη δελ παξακέλνπλ 

ζηηο αίζνπζεο, ζηνπο δηαδξφκνπο ή ηηο ζθάιεο ηνπ θηηξίνπ. Καηά ηελ θάζνδν ή άλνδν ζηηο 

ζθάιεο δελ ηξέρνπκε πνηέ νύηε ζπξώρλνπκε άιινπο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε επαθή κε εμσζρνιηθά άηνκα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη αλαςπθηηθψλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη παξακνλή καζεηψλ ζηηο ηνπαιέηεο. 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαζαξέο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα ζξαλία, ηνπο ρψξνπο 

πγηεηλήο, ηνπο δηαδξφκνπο, ηα θιηκαθνζηάζηα θαη ηηο απιέο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σν 15κειέο κπνξεί θαη πξέπεη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ λα θαζνδεγεί 

ην ζχλνιν ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην 

ζρνιηθφ ρψξν θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

ΠΑΡΔΛΑΔΗ 

 

   Όινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο έρνπλ ην ηηκεηηθφ θαζήθνλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ηκήκαηα  ησλ 

παξειάζεσλ εθπξνζσπψληαο ην ρνιείν ζηηο Δζληθέο επεηείνπο.  

   Δμαηξνχληαη νη καζεηέο πνπ γηα ιφγνπο πγείαο ή άιινπο ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο δελ 

κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ παξέιαζε. Ζ άδεηα δίλεηαη ζην αίηεκα πνπ πξέπεη λα ζέζεη ν ίδηνο ν 

γνλέαο.  

 Ο ζεκαηνθφξνο θαη νη παξαζηάηεο νξίδνληαη κε ηε ζρνιηθή λνκνζεζία θαη πξέπεη λα έρνπλ εμ’ 

αξρήο ζαλ δεδνκέλν, φηη ζα εθπξνζσπήζνπλ ην ρνιείν.  

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ  ΦΟΗΣΖΖ – ΑΠΟΤΗΔ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΖ – ΤΝΔΠΔΗΔ 

 

 Μηα απνπζία ραξαθηεξίδεηαη :  

 

1. αθαηαρώξεηε φηαλ:  

i) πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

βάζεη απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή ηνπ Γ/ληή ή κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ .  

ii)  γίλεηαη απφ καζεηή δηαθνξεηηθνχ ζξεζθεχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο.  

iii) ζρεηίδεηαη κε κεηεγγξαθή ηνπ καζεηή ζε άιιν ζρνιείν.  

iv) νθείιεηαη ζε απαιιαγέο απφ ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα.  

  

2. δηθαηνινγεκέλε  φηαλ :  

i) πξνζθνκηζηεί ζην ζρνιείν ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ βεβαηψλεη ηελ αζζέλεηα ηνπ καζεηή ή 

δηθαηνινγεζεί απφ ην γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξίδεηαη αδηθαηνιφγεηε . 

ii) Ο γνλέαο ή θεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κε δήισζή ηνπ ελππφγξαθε δήισζή ηνπ ην 

πνιύ 10 κέξεο αζξνηζηηθά γηα όιν ην έηνο θαη κέρξη 2 ην πνιύ ζπλερόκελεο εκέξεο ηε 

θνξά .  

iii)  Οπνηαδήπνηε δηθαηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη εληόο 10 ην πνιύ εκεξώλ από ηελ επηζηξνθή 

ηνπ καζεηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 10 εκεξψλ ε απνπζία ραξαθηεξίδεηαη  

αδηθαηνιόγεηε.  
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Ζ θνίηεζε είλαη επαξθήο ( ν καζεηήο πξνζέξρεηαη θαλνληθά ζηηο εμεηάζεηο ηνλ Ηνχλην) 

α. αλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 64 

β. αλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 114 απφ ηηο νπνίεο είλαη δηθαηνινγεκέλεο νη 

πάλσ απφ ηηο 64 

γ. αλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 164 απφ ηηο νπνίεο είλαη δηθαηνινγεκέλεο νη 

πάλσ απφ ηηο 64, ε πξνθνξηθή βαζκνινγία είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 θαη ε δηαγωγή θνζκηόηαηε. 

 

Ζ θνίηεζε είλαη ειιηπήο ( ν καζεηήο παξαπέκπεηαη ζε φια ηα καζήκαηα ην επηέκβξην) 

α. αλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ είλαη πάλσ απφ 114 θαη έσο 164 θαη δελ έρεη πξνθνξηθή 

βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 15 θαη δηαγωγή θνζκηόηαηε 

β. αλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ  δελ ππεξβαίλεη ηηο 214 απφ ηηο  νπνίεο είλαη δηθαηνινγεκέλεο 

νη πάλσ απφ ηηο 64, έρεη πξνθνξηθή βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 15 θαη δηαγωγή θνζκηόηαηε. 

Ζ θνίηεζε είλαη αλεπαξθήο  ( ν καζεηήο απνξξίπηεηαη θαη επαλαιακβάλεη ηελ ηάμε) 

α. αλ ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ είλαη πάλω από 64 θαη δε δηθαηνινγνχληαη νη πάλσ απφ ηηο 64. 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

ΜΔ 65 ΑΠΟΤΗΔ ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΔ Ο ΜΑΘΖΣΖ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ!!! 

 

 

 

 Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή επζχλεηαη εμνινθιήξνπ      

 ν θεδεκφλαο ηνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ζην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα  

 ππεχζπλα γηα ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή.  

 Όηαλ έλαο καζεηήο ζπκπιεξψζεη ηξηάληα (30) απνπζίεο δηθαηνινγεκέλεο ή  

 αδηθαηνιφγεηεο ην ζρνιείν ελεκεξψλεη ην γνλέα ή θεδεκφλα κε ηαρπδξνκηθή           

 επηζηνιή πνπ ζηέιλεηαη απφ 1 έσο 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα πνπ  

 πξνεγήζεθε θαη ζην πξψην 15ζήκεξν ηνπ Μαΐνπ.   

 Ο χιινγνο ησλ Καζεγεηψλ απνδέρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ ηδησηψλ γηαηξψλ θαη   

      ηνπ ηδησηηθνχ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ.  

 Όια ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά απνπζηψλ θαηαρσξίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν          

Αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

 Ο Γνλέαο – Κεδεκφλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη απνπζίεο κφλν φηαλ ν καζεηήο   

απνπζηάδεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Δπνκέλωο:  Οη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζέκα ηωλ 

απνπζηώλ, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην θαη ην ρνιείν εθαξκόδεη απαξέγθιηηα ην 

λόκν.   

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΟΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

 Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

 Δξγαζίεο ζην ζπίηη 

 ηάζε θαη ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο 

 Πξναηξεηηθέο εξγαζίεο 
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ΠΟΗΝΔ  - ΑΜΟΗΒΔ 

 

 Σν ζρνιείν απνλέκεη βξαβείν ζηνπο καζεηέο πνπ δελ θάλνπλ απνπζίεο απφ ηα καζήκαηα. 

 

1.  Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην ρνιείν ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ εθδηθεηηθό 

ραξαθηήξα, αιιά έρνπλ ζα κνλαδηθφ ζηφρν λα ζπλεηίζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ππέπεζαλ ζε ζθάικαηα, 

έηζη ψζηε απηά λα κε επαλαιεθζνχλ ζην κέιινλ.  

2.  Σν χςνο ηεο πνηλήο ζρεηίδεηαη κε ηε βαξχηεηα ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο αιιά νπσζδήπνηε 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε φιε ζπκπεξηθνξά θαη παξνπζία ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη ζηε ζρνιηθή 

δσή.  

3.  Οη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη είλαη:  

Α.   Παξαηήξεζε  

Β.   Δπίπιεμε  

Γ.   Ωξηαία απνκάθξπλζε  

Γ.   Απνβνιή από ηα καζήκαηα κέρξη ηξεηο εκέξεο  

Δ.   Απνβνιή από ηα καζήκαηα κέρξη πέληε εκέξεο   

Σ. Αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο.   

 

Ζ Παξαηήξεζε είλαη ε ειαθξφηεξε ησλ θπξψζεσλ, δελ θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν πνηλψλ ηνπ 

ρνιείνπ θαη απνζθνπεί ζηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ καζεηή.  

Ζ Δπίπιεμε θαη  νη ινηπέο θπξψζεηο θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν ππνβνιήο θπξψζεσλ  

Ωξηαία απνκάθξπλζε: Μαζεηήο πνπ παξελνριεί ην κάζεκα θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ θαζεγεηή απνβάιιεηαη απφ ην κάζεκα θαη ρξεψλεηαη κε αδηθαηνιφγεηε απνπζία θαη 

γξάθεηαη επίζεο ζην βηβιίν πνηλώλ γηα λα έρεη ηζρχ ε απνπζία.  

  Δπίζεο κε σξηαία απνβνιή ηηκσξνχληαη θαη νη καζεηέο πνπ ηξψλε ή πίλνπλ αλαςπθηηθά ζε ψξα 

καζήκαηνο. Οη καζεηέο πνπ ηηκσξνχληαη κε σξηαία απνβνιή, κεηά ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο κε 

ην δηδάζθνληα θαζεγεηή κεηαβαίλνπλ ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή.   

 

Οη θπξψζεηο  Α, Β, Γ επηβάιινληαη απφ ην δηδάζθνληα θαζεγεηή.  

Οη θπξψζεηο  Α, Β, Γ, Γ επηβάιινληαη απφ ην Γ/ληή ή ηνλ Τπνδ/ληή.   

Οη θπξψζεηο  Α, Δ, Σ επηβάιινληαη απφ ην ην Γ/ληή θαη ην χιινγν δηδαζθφλησλ.  

Απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ πιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ όιεο νη θπξώζεηο.   

 

4.  Οη απνβνιέο ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο 

ηνπ.  

     Ζ δηαγσγή ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεηαη Κνζκηόηαηε  φηαλ ηεξνχλ απνιύηωο ην ζρνιηθό 

θαλνληζκό.  

     Ζ δηαγσγή ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεηαη Κνζκία φηαλ ηνλ ηεξνχλ φρη φκσο ρσξίο παξεθθιίζεηο.  

     Ζ δηαγσγή ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεηαη Δπίκεκπηε φηαλ παξεθθιίλνπλ ζε αλεπίηξεπην βαζκφ 

απφ ηελ ηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ θαλνληζκνχ αιιά ε παξέθθιηζε απηή θξίλεηαη επηδεθηηθή 

παηδαγσγηθήο επαλφξζσζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

      Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ απνηειεί ζηνηρείν γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά ζρνιηθή, 

αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδν ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν δελ 

κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν λα ηξνπνπνηεζεί.  

5.   ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ηηκσξίαο ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο – θεδεκφλαο είηε ηειεθσληθά είηε κε 

ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ Γ/ληή ην νπνίν πξέπεη λα επηζηξέςεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ.  

 

Σέινο ζε καζεηέο πνπ ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παξαπησκάησλ ηνπο θξίλεηαη φηη ε 

ζπκβνπιεπηηθή ή νη επηβιεζείζεο πνηλέο δελ έρνπλ απνηέιεζκα ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ηνπο επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο απνκάθξπλζή ηνπο από ην 

ρνιείν.    
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ΟΗ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμηνπξέπεηα θαη θχξνο πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ην ξφιν ηνπο 

αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ήξεκν, επράξηζην θαη 

ζπλεξγαηηθφ θιίκα κέζα ζην ζρνιείν.  

2. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζρπξή ε άπνςε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη 

ηεο Γ/λζεο ηνπ ρνιείνπ.  

3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην ίδην ηκήκα ή ζε ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο θαζψο έρνπλ έλα 

ρψξν θνηλήο επζχλεο είλαη απαξαίηεην λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαη λα επηιέγνπλ θνηλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

4.  Οη εθπαηδεπηηθνί  ηνπ ίδηνπ θιάδνπ πξέπεη λα έρνπλ νξγαλσηηθή ππφζηαζε θαη λα αλαιακβάλνπλ 

νκαδηθά ηελ επζχλε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Γελ είλαη ζσζηφ νχηε θαη επηηξέπεηαη λα 

ππνζηεξίδεηαη πξνο ηνπο καζεηέο ε αληίιεςε φηη ν ξφινο θάπνησλ ηνκέσλ ηεο επηζηήκεο ή 

καζεκάησλ είλαη ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ παηδεία ηνπο. Σν ζρνιείν παξέρεη γεληθή παηδεία ε νπνία 

είλαη θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ καζεκάησλ.  

5.  Οη εθπαηδεπηηθνί  είλαη αλαγθαίν λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

εηθφλα ηνπο, ηε κνξθή θαη ην χθνο ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο δεκηνπξγνχλ πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο.  

6.  Οη εθπαηδεπηηθνί   θαιφ είλαη λα δεηνχλ λα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαζψο θαη ζε ζέκαηα πγείαο ηνπο, ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα πξνθπιαρζνχλ απφ πηζαλά αηνπήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο καδί ηνπο.   

7.  Οη εθπαηδεπηηθνί  πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ηνπο ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαο εηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, 

ελδηαθέξνλ, δηθαηνζχλε θαη αγάπε γηα ην καζεηή αιιά θαη ζηαζεξή ζηάζε θαη επηκνλή ζε θαλφλεο 

θνηλά απνδεθηνχο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηαμία κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην ζρνιηθφ 

ρψξν. Οη ηπρφλ εληάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηε ηάμε πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

απνθαζηζηηθφηεηα ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζην Γ/ληή γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηιχζνπλ νη ίδηνη.   

8.  Οη εθπαηδεπηηθνί  ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαζψο θαη γηα ηελ επθνζκία ηεο ηάμεο κέζα ζηελ νπνία δηδάζθνπλ. Παξάιιεια 

επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ κέζα 

ζηνλ νπνίν θνηηνχλ.  

9.   Οη εθπαηδεπηηθνί  θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπο ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη κε επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. 

Ηδηαίηεξε θξνληίδα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ θαζψο θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ καζεηψλ απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  

10.  Οη εθπαηδεπηηθνί  πξέπεη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, 

ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ηελ ζπκπεξηθνξά, ζέκαηα 

δηαγσγήο, βαζκνινγίεο, εμεηάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν.  

11. Όηαλ απνπζηάδνπλ θαζεγεηέο (π.ρ αζζέλεηα) ελεκεξψλεηαη ην 3
ν
 Γξαθείν θαη γίλεηαη 

αλακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε πηζαλή κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη 

ιήμε ησλ καζεκάησλ λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπφκελνπ. 

12. Οη θαζεγεηέο ησλ ίδησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεδξηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θαζνξηζκέλεο χιεο.        
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Σην ζρνιείν νη γνλείο – θεδεκόλεο έρνπλ εκπηζηεπηεί ό,ηη πνιπηηκόηεξν έρνπλ ζηε δσή ηνπο, ηα παηδηά 

ηνπο. Τα έρνπλ εκπηζηεπηεί γηα ηε κόξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, γηα ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή 

ηνπο πξνεηνηκαζία, γηα ηε γεληθόηεξε αγσγή θαη θαιιηέξγεηά ηνπο. Είλαη επόκελν, ινηπόλ, νη γνλείο λα 

απνηεινύλ ηα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν από θάζε άιινλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ εηδηθνύο ιόγνπο λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά καδί ηνπ. Κη απηό γηαηί από απηή ηε 

ζπλεξγαζία βγαίλνπλ όινη θεξδηζκέλνη:  

α. Οη δηδάζθνληεο δίλνπλ κηα θαζαξή εηθφλα ζηνπο γνλείο γηα ην πψο απνδίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην 

ζρνιείν, ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα ηα 

μεπεξάζνπλ.   

β. Σν ζρνιείν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα δηάθνξα ζρνιηθά 

δεηήκαηα ( νηθνλνκηθά, νξγαλσηηθά, πξνψζεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θ.α ) πξνθεηκέλνπ λα 

επηιπζνχλ πξνβιήκαηα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.  

 

Γη απηφ ε ζρνιηθή δηεχζπλζε πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ ζα δπλακψζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ. 

  

Δηδηθόηεξα :  

 

1.  Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη 

πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ην ζρνιείν ν πξψηνο πνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί είλαη ν Γνλέαο – 

Κεδεκφλαο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζρνιείν.  

2.  πρλέο πξνζθιήζεηο ησλ Γνλέσλ απφ ηε πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε νη πξψηνη λα έξρνληαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην Γ/ληή  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ επίδνζε θαη 

ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο.  

3.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε εθδειψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έγθξηζε ηνπ θεδεκφλα.  

4.  Παξά ηα εκπφδηα πνπ πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ρνιείνπ 

θαη Γνλέσλ – θεδεκφλσλ φπσο ( έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ εξγαζίαο, έιιεηςε παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ)  ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ απνηειεί ηε ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ θαη ην ζρνιείν ρξεηάδεηαη θαη επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία καδί 

ηνπο παξφιν πνπ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ρνιείνπ.      

5. Οη γνλείο πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ φηη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε πεξίπησζε 

πξφθιεζεο θζνξάο ή θαηαζηξνθήο ζην θηίξην θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ην παηδί ηνπο , 

είλαη ππνρξεσκέλνη ζε απνδεκίσζε γηα ηε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε. 

             

 


