
Έναρξη - Λήξη μαθημάτων: 

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 7.50 π.μ.

Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας ώστε οι μαθητές να δια-
μορφώσουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των 
μαθητών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των 
μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχε-
ραίνει την πρόοδο τους.

• Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθή-
κον και υποχρέωσή τους. Εάν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί ορισμένα 
όρια δηλαδή 50 αδικαιολόγητες, 114 σύνολο, τότε υπάρχουν κυρώσεις, οι 
οποίες μερικές φορές υποχρεώνουν τον μαθητή να επαναλάβει τα μαθήματα 
τής ίδιας τάξεως. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.

• Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο τού κα-
θημερινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε 
άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκ-
παιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.). Οι Γονείς, οι οποίοι μεταφέρουν με 
δικό τους μέσο μεταφοράς τα παιδιά τους στο Σχολείο, παρακαλούνται να εί-
ναι αυστηρά συνεπείς ως προς την ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών 
τους.

• Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον, όταν συντρέχει σοβαρός 
λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

• Σε περίπτωση ασθένειας τού μαθητή/-τριας η απουσία δηλώνεται εγκαίρως 
από τον Γονέα στη Διεύθυνση τού Σχολείου. Οι Γονείς μπορούν να δικαιολο-
γούν απουσίες των παιδιών τους μιας ή δύο συνεχόμενων ημερών και για 
δέκα (10) συνολικά ημέρες στο σχολικό έτος. Αν μαθητής απουσιάσει για 
λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερες από δύο συνεχείς ημέρες, για τη 
δικαιολόγηση των απουσιών απαιτείται ιατρική βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί 
το είδος και τη διάρκεια τής ασθένειας. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνε-
ται από τους Γονείς, οι οποίοι πρέπει να προσέρχονται στο Σχολείο, όπου και 
υποβάλλουν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δικαιολόγησης, οι 
απουσίες χαρακτηρίζονται αδικαιολόγητες. Υπάρχει ανώτατο όριο αδικαιολο-
γήτων απουσιών, το οποίο ρυθμίζει ο Νόμος και σε καμιά περίπτωση δεν πα-
ραβιάζεται.
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• Σε περίπτωση που κάποιος Γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει 
το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαί-
ρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση τού Σχολείου. 

• Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές τους και να συμμορφώνο-
νται με τις υποδείξεις τους. Ανάλογη συμπεριφορά οφείλεται και στο άλλο 
προσωπικό του σχολείου.

• Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να τις διέπει ο σεβασμός, η αξιο-
πρέπεια και η ευγένεια. Ασυμβίβαστα προς τη μαθητική ιδιότητα είναι ο 
απρεπής αστεϊσμός, ο εμπαιγμός, η χειροδικία και γενικά κάθε ενέργεια που 
ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού του άλλου.

• Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να φέρουν στο σχολείο έντυπα ή άλλο υλικό 
άσχετο με τα μαθήματά τους. 

•  Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών πρέπει να υπάρχει 
έγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου.

•  Οι σχολικές εκδρομές, οι σχολικοί περίπατοι, οι αθλητικές και οι άλλες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις θεωρούνται ως σχολικός χρόνος και, κατά συνέπεια, η 
συμπεριφορά των μαθητών σε αυτές πρέπει να είναι ανάλογη με τη συμπερι-
φορά τους στο Σχολείο.

• Από την ώρα προσέλευσης στο Σχολείο έως και την ώρα αποχώρησής του 
από αυτό, απαγορεύεται στους μαθητές η έξοδος από τον αύλειο χώρο, εκτός 
και αν έχουν την άδεια από το Διευθυντή. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος, 
χωρίς άδεια, εξωσχολικών στο χώρο του σχολείου, καθώς και η οποιαδήποτε 
επαφή των μαθητών με εξωσχολικούς.

• Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του Σχολείου. Ο οποιοσδή-
ποτε προξενεί ζημίες ή φθορές ελέγχεται πειθαρχικά και είναι υποχρεωμένος 
να επανορθώσει τη ζημιά.

• Απαγορεύεται η αδικαιολόγητη απουσία από την πρωινή σύναξη ή αταξία 
κατά τη διάρκειά της.

• Απαγορεύεται η αταξία κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο παρακώλυση αυτού, καθώς και η αυθαίρετη απουσία από ενδιάμεση ή 
την τελευταία διδακτική ώρα.
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Συμπεριφορά και υποχρεώσεις

• Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα από τους μαθητές κατά το χρόνο λει-
τουργίας του σχολείου.

• Απαγορεύεται η αναρρίχηση στα κάγκελα της αυλής του σχολείου.

• Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος.

• Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών μέσα στην τάξη.

• Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευ-
γένεια προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στους συμμαθητές τους και προς 
όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο τού Σχολείου (όπως συνοδοί, κυρίες 
της καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό).

• Η απρεπής συμπεριφορά τού μαθητή/-τριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η 
άσκηση βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκο-
σμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμε-
τωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή τού Σχολείου ή 
από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθε-
σία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη δια-
κίνηση τους με τα σχολικά λεωφορεία.

• Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενερ-
γά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το 
μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν 
να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ότι χρειάζεται για τη σχολική 
εργασία τους.

• Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές εξορμήσεις και στις 
επετειακές - μορφωτικές - πολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις, που οργα-
νώνει το Σχολείο.

• Κανένας μαθητής δε φεύγει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχε-
ται πειθαρχικά από τον Διευθυντή τού Σχολείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
τού Συλλόγου των Διδασκόντων για το θέμα αυτό.

• Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. 0 σε-
βασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία τού Σχολείου 
και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσει των μα-
θητών. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, 
να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα 
έπιπλα και στο εποπτικό υλικό, καθώς επίσης να μην καταστρέφουν τα βιβλία 
τους μετά το πέρας των διαγωνισμάτων στο τέλος του σχολικού έτους. Κάθε 
μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική πε-
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ριουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι Γονείς του οφείλουν να απο-
καταστήσουν τη ζημιά.

• Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών 
τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια τους.

• Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές παραμένουν στo κυλικείο, χω-
ρίς να προκαλούν ανησυχία και ενόχληση στους συμμαθητές τους στις διπλα-
νές αίθουσες. 0 απουσιολόγος οφείλει να ενημερώσει τον διευθυντή του σχο-
λείου.

• Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα 
οποία είναι δημόσια έγγραφα τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, 
καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρα-
τηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα υπο-
γεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες.

• Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνε-
ται χωρίς αργοπορία. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλη-
τικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους τού Σχολείου κατά τη διάρκεια τής λει-
τουργίας του.

• Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Καλλιτεχνικών) 
οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία τού υπεύθυνου 
εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυ-
νότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολα-
στικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργα-
στηρίου.

• Στην αίθουσα εκδηλώσεων και στο γυμναστήριο οι μαθητές δεν επιτρέπε-
ται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία τού υπεύθυνου εκπαιδευτικού.  
Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργα-
να, να τηρούν τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας.

• Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να 
καταπολεμά την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, γι’ αυτό δεν έχει άλλη επι-
λογή από το να απαγορεύει με αυστηρότητα το κάπνισμα, όχι μόνο στον σχο-
λικό χώρο αλλά και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εκτός αυτού. Θα εφαρ-
μοστεί αυστηρά η νομοθεσία.

• Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγείας 
καθαροί και οι μαθητές να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες τού Σχολείου 
τους.

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρ-
κεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υπο-
χρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδει-
χθεί. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας τού 
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Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των παιδιών. Επίσης οι μαθητές 
πρέπει να σέβονται τους Κανονισμούς Λειτουργίας των γυμναστηρίων και 
των γηπέδων.

• Κατά την έξοδο τους από το Σχολείο οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους 
συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. 
Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις 
αρχές τού Σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, τού επιβάλ-
λονται οι ανάλογες κυρώσεις.

• Στον χώρο τής βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λει-
τουργίας της και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις υποδείξεις τής βιβλιο-
θηκονόμου.

• Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς τους τις 
γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους.

• Η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών τού Σχολείου επιβάλλεται και 
για λόγους ασφαλείας των μαθητών.

• Οι μαθητές που απαλλάσσονται από τη διδασκαλία των θρησκευτικών, οφεί-
λουν μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση, να παρακολουθούν μαθήματα 
γενικής παιδείας ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να απασχολούνται στη βι-
βλιοθήκη του σχολείου.   

• Γενικά συνιστούμε τη συνεργασία των Πενταμελών και Δεκαπενταμελών 
Μαθητικών Συμβουλίων με το Σχολείο για την εφαρμογή των αρχών και των 
κανόνων τής σχολικής ζωής, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Οι 
μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό τού Σχολείου. Τα 
θέματα που ανακύπτουν -και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των 
διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
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Πειθαρχία - Κυρώσεις

• Στο Σχολείο η κατάκτηση τής γνώσης και η αγωγή απαιτούν εκ μέρους κάθε 
μαθητή/-τριας τη συμμόρφωση του σε κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι κα-
νόνες θα πρέπει να λειτουργούν ως αρχές, τις οποίες ο μαθητής οφείλει να τη-
ρεί.

• Αν όμως διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες 
συμπεριφοράς παρακωλύοντας το έργο τού Σχολείου ή ότι αυτή η συμπεριφο-
ρά τους είναι βλαπτική για τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να επι-
βληθούν κυρώσεις (ποινές), σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και 
με τις άρχεις τής παιδαγωγικής και τής ψυχολογίας.

• Βέβαια η σχέση κανόνας - παράβαση - τιμωρία διαμορφώνεται στο πλαίσιο 
λειτουργίας τού Σχολείου και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.

• Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συ-
μπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία 
Σχολείου — Γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. Θα γίνεται ενη-
μέρωση των γονέων, θα ακολουθεί επίπληξη και σε περίπτωση επανάληψης, 
αποβολή.

Συνεργασία Σχολείου - Γονέων

• Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομη-
τική συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας και με τον 
εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα 
αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράστα-
ση και τη βοήθεια των Γονέων και τής οικογένειας εν γένει.

• Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκ-
παιδευτικό Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις τού Σχολεί-
ου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η 
εμπιστοσύνη τού μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση 
των Γονέων προς το Σχολείο και τον δάσκαλο.

• Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές 
συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχο-
λικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση 
τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών.

• Επ’ ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι οι Γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την 
τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρί-
σκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμ-
βάνουν γνώση των ανακοινώσεων και οδηγιών του. Όπως επίσης και το Σχο-
λείο με τη σειρά του οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδή-
ποτε παραβατική ενέργεια του παιδιού τους, όπως π. χ. την αναιτιολόγητη 
απουσία του.
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Τα δικαιώματα των μαθητών

Κάθε μαθητής δικαιούται:

• Να απολαμβάνει το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών του 
τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά το χρόνο εκτός 
τάξεως (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκ-
δρομές κ.λπ.).

• Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να 
εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση 
του μαθήματος.

• Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και σε συ-
νεννόηση με τον καθηγητή να αναλαμβάνει μόνος ή με συμμαθητές του να 
παρουσιάσει ένα μάθημα.

• Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά 
τη βοήθεια των καθηγητών του για τη μέθοδο, το σχεδιασμό, τις βιβλιογραφι-
κές πηγές κ.λπ..

• Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του 
σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκ-
παιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονι-
κών και κοινωνικών φορέων κ.λπ..).

• Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι καθηγητές 
του κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη 
βοήθεια του καθηγητή του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευ-
μένες απορίες για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κ.λπ.. 
που θα τον διευκολύνουν να παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συ-
γκεκριμένου μαθήματος. 

• Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test, ωριαίο 
διαγώνισμα κ.λπ..) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για το βαθμό του.

• Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να εμπεδώσει 
κάποια ενότητα καλύτερα.
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Οι υποχρεώσεις των καθηγητών του σχολείου

• Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το 
ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές 
σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμ-
βούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

• Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν 
στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας 
λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου (Π.Ι.) και των Σχολικών Συμβούλων.

• Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας 
σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των 
μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

• Οι καθηγητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και 
ευγένεια προς τους μαθητές, τους γονείς τους και τους συναδέλφους τους. 
Να σέβονται την προσωπικότητά τους, να συνεργάζονται με τους μαθη-
τές, να καλλιεργούν και να εμπνέουν σ‘ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά 
τους, δημοκρατική συμπεριφορά. Η απρεπής συμπεριφορά, η χειροδικία, 
η άσκηση βίας καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις θεωρούνται παραπτώμα-
τα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυ-
ντή τού Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

• Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, 
στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις 
παιδαγωγικές απόψεις τους.

• Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα 
από σχετική συνεννόηση με το διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν με το διδάσκοντα τα τυχόν διδα-
κτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν.

• Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα 
διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμ-
βάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρα-
κτα στη συλλογική λειτουργία του.

• Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους 
φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφωμένους ή 
τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου 
και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων 
της σχολικής μονάδας.
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• Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς 
και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και 
τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών 
τους.

• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν 
παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία 
υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλ-
λουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη 
και το σχολείο.

• Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των 
μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν 
την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

• Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουρ-
γίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων 
απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το ανα-
γκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και 
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν 
κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προ-
βλήματα.

• Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους 
μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυ-
ντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.

• Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και 
λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και 
καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

• Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς 
Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλη-
μάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των 
μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά 
τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από 
την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

• Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο δι-
δασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με 
το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του 
Διευθυντή του σχολείου.
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• Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης 
και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχο-
λικών χώρων και ότι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

• Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται 
στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών.

• Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές των σχολι-
κών μονάδων, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γρα-
φείων ή τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

• Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδα-
σκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερή-
σιο δελτίο απουσιών.

• Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και 
ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 
μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και 
τους ενημερώνουν σχετικά.

• Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων 
μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης, που 
παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και 
με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες 
της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαί-
δευση να ανταποκριθεί σ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να πα-
ρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

• Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημε-
ρώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προ-
γράμματος.

• Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, 
ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Διευθυντή.

• Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το 
σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχο-
λείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους.
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