
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(ν. 4692/2020, άρθρο 37) 

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή  
και τήρηση του σχολικού κανονισμού στο σύνολό του. 

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Προσερχόμαστε έγκαιρα στο σχολείο, ώστε με το χτύπημα του κουδουνιού να παρευρισκόμαστε στην 

πρωινή συγκέντρωση ή στην αίθουσα διδασκαλίας (αναλόγως των υγειονομικών οδηγιών που ισχύουν). 

 Όσοι μαθητές προσερχόμαστε με καθυστέρηση, μπαίνουμε στην τάξη μας προκειμένου να μη χάσουμε την 

παράδοση του μαθήματος, γνωρίζοντας πως η απουσία μας έχει καταχωριστεί. Το ίδιο συμβαίνει όταν η 

προσέλευσή μας στην αίθουσα, μετά από διάλειμμα, γίνεται με καθυστέρηση. 

2. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Τις επόμενες διδακτικές ώρες μπαίνουμε στις τάξεις μας αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται κανένας μας να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την 

αίθουσα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να απουσιάσουμε, φροντίζουμε να έχει 

ενημερωθεί ο καθηγητής/η καθηγήτρια με τον/την οποίο/-α έχουμε μάθημα καθώς και η Διεύθυνση του 

σχολείου. 

 Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα για κάθε μάθημα, (βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, μπλοκ 

ζωγραφικής, γεωμετρικά όργανα, φόρμα γυμναστικής κ.ά) γνωρίζοντας πως η έλλειψή τους λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη από τον καθηγητή ως έλλειψη ενδιαφέροντος και ασυνέπεια. 

 Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουμε φαγητό ή αναψυκτικό ή να μασάμε τσίχλα μέσα στην αίθουσα. 

 Οι θέσεις μας μέσα στην αίθουσα καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και 

δεν επιτρέπεται να αλλάζουμε θέσεις, χωρίς πρώτα να συνεννοηθούμε μαζί του. 

3. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, βγαίνουμε όλοι στην αυλή, προκειμένου να αερίζονται οι αίθουσες. 

 Κινούμαστε προσεκτικά και ήσυχα στις σκάλες, στους διαδρόμους και την αυλή, ώστε να μειώνεται η 

πιθανότητα των ατυχημάτων. 

 Συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. 

4. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούμε από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν 

παρουσιαστεί ανάγκη να αποχωρήσουμε νωρίτερα (π.χ. ασθένεια) ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας μας, 

για να προσέλθει στο σχολείο και να μας παραλάβει. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, 

ενημερώνεται εγκαίρως ο γονέας/κηδεμόνας. 

5. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και να αποφεύγουμε φαινόμενα επιδεικτικής 

εμφάνισης, σεβόμενοι τον χώρο του σχολείου ως χώρο εργασίας.  

6. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 Σεβόμαστε έμπρακτα την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου. Δε ρυπαίνουμε τον σχολικό χώρο, δεν 

γράφουμε σε θρανία και τοίχους, δεν καταστρέφουμε τα όργανα διδασκαλίας, τους Η/Υ, τα προβολικά 

μηχανήματα. Η δαπάνη αποκατάστασης της φθοράς που προκαλείται, βαραίνει τον γονέα/κηδεμόνα του 

μαθητή που την προκάλεσε. 

 Σεβόμαστε έμπρακτα το φυσικό περιβάλλον της αυλής του σχολείου. Πετάμε τα σκουπίδια στα αντίστοιχα 

καλαθάκια, προσπαθώντας να διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα από τα οργανικά απορρίμματα, φροντίζουμε 

και προστατεύουμε τα φυτά και τα δέντρα που υπάρχουν στα παρτέρια του σχολείου. 



7. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζεται από σεβασμό και στα λόγια και στις πράξεις. 

 Ζητάμε τον λόγο ευγενικά, περιμένουμε τη σειρά μας και δε διακόπτουμε τους καθηγητές ή τους 

συμμαθητές μας, όταν μιλάνε. 

 Δεν επιτρέπονται γέλια, επιτιμητικά ή ειρωνικά σχόλια για τις απόψεις ή τις απαντήσεις των συμμαθητών 

μας. 

 Τηρούμε τους κανόνες του σωστού διαλόγου και, γενικότερα, προσπαθούμε να επιλύουμε τις διαφωνίες 

μας  -μέσα κι έξω από την τάξη- με διάλογο. 

 Βία σωματική ή λεκτική (έστω και με τη μορφή παιχνιδιού ή αστείου) δεν έχει θέση στο σχολείο. Αν 

αντιληφθούμε τέτοια περιστατικά -ακόμη κι αν τα αποτρέψουμε με τη στάση/παρέμβασή μας-

ενημερώνουμε άμεσα τους καθηγητές μας και τη Διεύθυνση του σχολείου. 
 

8. ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 Για κάθε λόγο δικαιολογημένης απουσίας, θα πρέπει οι γονείς μας να ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου. 

 Η ενημέρωση των γονέων για την επίδοση και τη συμπεριφορά μας καθορίζεται από το σχολείο, ανάλογα με 

τις συνθήκες που επικρατούν την κάθε περίοδο. 
 

9. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής 

συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου  (π.χ. tablet)  για συνομιλία, βιντεοσκόπηση 

ή οποιαδήποτε άλλη χρήση μέσα στο σχολείο  -τόσο στην αυλή όσο και στο κτήριο- σύμφωνα με την 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 137003/Δ1/25-08-2016. 

 Το σχολείο διασφαλίζει την επικοινωνία με τους γονείς μας. 

 

ΗΗ  ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΚΚΟΟΛΛΥΥΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΗΗ!!!!!!  


