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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1ου Γυμνασίου Γρεβενών 

Η Παιδεία, κατά το άρθρο 16 του Συντάγματός μας, «έχει σκοπό την ηθική, 

πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της 

εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και 

υπεύθυνους πολίτες». 

Στο πλαίσιο αυτό οι όροι και οι κανόνες του «Κανονισμού Λειτουργίας του 1ου 

Γυμνάσιου Γρεβενών αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του 

έργου του σχολείου και αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και 

διδακτικού κλίματος που στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία του τρίπτυχου 

μαθητές – γονείς – εκπαιδευτικοί. Απώτερος σκοπός η απόκτηση γνώσεων και η 

διάπλαση ενός υγιούς χαρακτήρα των μαθητών. Μέλημα του σχολείου η 

ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των εντάσεων και των συγκρούσεων και η 

δημιουργία κλίματος κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να 

ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής 

οφείλει να είναι τέτοια, ώστε να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 

Η επικοινωνία της Διευθύντριας του σχολείου με τους μαθητές κρίνεται κομβική 

στις δυσκολίες των ημερών μας. Ως εκ τούτου, η επαφή της Διευθύντριας και 

των Υποδιευθυντών στις σχολικές τάξεις αλλά και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση, στη διασάφηση θεμάτων που χρήζουν 

επίλυσης και απαιτούν παραγωγικό διάλογο. Σημαντική θεωρείται επίσης η 

συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων της με τη 

Διεύθυνση του σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόεδροι των τμημάτων 

συνεδριάζουν και συζητούν με τη Διευθύντρια του σχολείου κάθε πρώτη 

Παρασκευή του μήνα για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Για τα επείγοντα θέματα 

που αναφύονται στο σχολείο υπάρχουν οι έκτακτες συναντήσεις με τη 

Διεύθυνση. 

Το σχολείο μας ενθαρρύνει πρωτοβουλίες, που βοηθούν στο άνοιγμα του 1ου 

Γυμνασίου Γρεβενών στην κοινωνία, υιοθετώντας δράσεις που θα εμπλουτίζουν 

και θα επαυξάνουν, τόσο θέματα γνωστικού περιεχομένου όσο και θέματα 

κοινωνικής συμμετοχής και βοήθειας, σε άτομα που έχουν ανάγκη. 

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

▪ Οι μαθητές πρέπει να έρχονται στο σχολείο και να συγκεντρώνονται στην 

αυλή μέχρι τις 8:10. Η παραμονή των μαθητών έξω από το σχολείο δεν 

επιτρέπεται. 

▪ Στις 8:15 κτυπά το κουδούνι κι ακολουθεί η πρωινή συγκέντρωση και 

προσευχή. 

▪ Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του 

σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και ψυχολογικής 
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προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Με τη 

σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να 

υπάρχουν μαθητές αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι. Έχουν δικαίωμα ασφαλώς να 

μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα, όμως, έχουν υποχρέωση 

να σέβονται το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής των υπολοίπων. 

▪  Με τη σήμανση του κουδουνιού ο καθηγητής μπαίνει στην τάξη. Μετά την 

είσοδό του στην τάξη, κανένας μαθητής δε γίνεται δεκτός στο μάθημα χωρίς 

άδεια. 

▪ Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο, χωρίς 

προηγούμενο σχετικό αίτημα που θα υποβάλει ο ίδιος ο κηδεμόνας 

τηλεφωνικά και σχετική γραπτή άδεια εξόδου από τη διεύθυνση του σχολείου. 

▪  Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα και 

υποχρέωση των μαθητών. Δεν είναι δυνατόν να παρατηρούνται επιλεκτικές 

απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, ανάλογα με την 

επιθυμία ή τη θέληση των μαθητών, χωρίς άδεια από την Δ/ντρια του 

σχολείου. 

▪ Οι αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν 

κλειδωμένες. Οι μαθητές οφείλουν να αποχωρούν από τις τάξεις τους, μόλις 

χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος και κατόπιν υποδείξεως του 

διδάσκοντος, έχοντας φροντίσει να πάρουν μαζί τους τα απαραίτητα για το 

διάλειμμα αντικείμενα. Ο διδάσκων αποχωρεί τελευταίος από την αίθουσα και 

κλειδώνει. 

 

2. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

▪ Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς 

τους καθηγητές αλλά και τους συμμαθητές τους. 

▪ Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών, λύνονται με τη 

διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, αν 

αυτό κρίνει ο καθηγητής ή ο μαθητής, εφ’ όσον δεν ικανοποιηθεί, από τη 

Σύμβουλο Σχολικής Ζωής Ελευθεριάδου Σοφία. 

▪ Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι 

βωμολοχίες, οι προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά 

υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. 

▪ Οι μαθητές θα πρέπει να μη ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο αλλά και να 

σέβονται τη σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και τη λοιπή 

υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της 

περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές 

δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή στην 

αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 

▪ Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που 

διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας απαγορεύεται ρητά 

στις σχολικές αίθουσες και εν γένει στον χώρο του σχολείου, σύμφωνα με 

σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 

▪ Το κάπνισμα των μαθητών στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται 

επίσης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 

▪ Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες για κάθε 

προσπάθεια καταδολίευσης των εξετάσεων, μέσω των αντιγραφών, των 

υποκλοπών κ.λ.π. 
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▪ Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες 

του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, 

από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο 

συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας 

του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά 

παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών 

των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται 

ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια καλλιεργεί την αντίληψη της 

ατιμωρησίας. 

 

3. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

▪  Ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια, ο δημοκρατικός διάλογος με ειλικρίνεια, η 

αλληλοπεριχώρηση, η ενσυναίσθηση και η επίδειξη καλής διάθεσης είναι 

στοιχεία που οφείλουν να επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προς 

τους μαθητές και στις μεταξύ τους σχέσεις. 

 

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων 

των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι 

συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα 

σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το 

σχολείο και την οικογένεια. 

Ο Γονέας-Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη, τακτική και υπεύθυνη 

ενημέρωση για τον μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο 

για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του 

μαθητή στο σχολείο. 

Για όλα τα παραπτώματα και την πιθανή τιμωρία των μαθητών ενημερώνονται 

οπωσδήποτε οι γονείς - κηδεμόνες είτε από τον υπεύθυνο καθηγητή του 

τμήματος, είτε από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται επίσης τακτικά με επιστολή το 

πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, για τις απουσίες όσων έχουν υπερβεί τις είκοσι 

τέσσερις (24) και τη συμπεριφορά τους. 

Θα ήταν σκόπιμο, ο κηδεμόνας κάθε μαθητή να προσέρχεται στο σχολείο για 

την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και 

συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ενημέρωσης των 

Κηδεμόνων που ανακοινώνεται από το σχολείο και αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του σχολείου μας. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 

το πρωί το Σχολείο στα τηλέφωνα 2462022479, 2462181023 για τυχόν απουσία 

του παιδιού τους καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση. To email του 

σχολείου μας είναι : 1gymgrev@sch.gr 

Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο 

Ημερήσιο Γυμνάσιο είναι 114 και δεν υπάρχει πλέον (από το 2018) η διάκριση σε 

δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

mailto:1gymgrev@sch.gr
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Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 

των υπόλοιπων εργαζομένων στο Γυμνάσιο και με βάση τις οδηγίες της 

πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού. 

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα: 

Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής 

χειρουργικής) στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για όλους, 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τα 

προβλεπόμενα ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η 

είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο, με 

τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων 

προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. 

Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών και για τον λόγο αυτό τα 

διαλείμματα είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. 

Συχνός καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε 

αίθουσα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα. 

Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή 

απολυμαντικού σε επιφάνειες. 

Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι 

απολύτως απαραίτητο. 

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. 

Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση 

συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από 

το σπίτι. 

Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 για τον μαθητή ή τον 

εκπαιδευτικό εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

6. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

 
Λόγω κορωναϊού, δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις 

και σχολικά πρωταθλήματα. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι μπορούν να 

διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

 
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Η συμβολή του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου είναι σημαντική. Γι’ αυτό οι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον 

Σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν. 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ 

Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς 

άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. 

Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν 

τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την 

παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές- 

μαθήτριες της Α΄ Τάξης (και όσοι άλλοι δεν προσκόμισαν ως τώρα) πρέπει να 

προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το Ατομικό Δελτίο Υγείας, 

υπογεγραμμένο από γιατρό. 
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Το σχολείο μας είναι ανοικτό σε προτάσεις-παρατηρήσεις προκειμένου να 

εμπλουτίσουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας. 

Επιλογικά θεωρούμε, ότι η καλή συνεργασία των Γονέων- Κηδεμόνων των 

μαθητών με τους Διδάσκοντες του σχολείου είναι βασικός παράγοντας του 

θετικού και υποστηρικτικού κλίματος που χρειάζονται οι μαθητές και 

επενδύουμε σ’ αυτό. 

Επίσης στο σχολείο μας λειτουργεί Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 

(Σ.Δ.Ε.Υ.) για την αντιμετώπιση και την εκτίμηση ιδιαίτερων καταστάσεων.  

 
 

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Α) Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

Η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του σχολείου, προβαίνει σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. 

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το 

σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. 

Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, 

επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 

Σεισμικού Κινδύνου του σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η διευθύντρια ενημερώνει τους 

/τις μαθητές/τριες καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς 

κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων 

αυτών. 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων –επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, η διευθύντρια οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι 

εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο 

Πολιτικής Προστασίας κ.τ.λ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

Β) Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης: 
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Γ) Ειδικό Σχέδιο Αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 
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Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει 

καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά 

ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

Ο Κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς κηδεμόνες των 

μαθητών προς ενημέρωσή τους. 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

 
Σοφία Ελευθεριάδου 

 

 

 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Η Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Γρεβενών 

  

  

  

Χαράλαμπος Αποστόλου Μαριάννα Θεοδοσίου 
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