
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ου ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Το 1ο Γενικό Λύκειο Θέρμης θεωρεί πρωταρχικό στόχο του τη συνεργασία μεταξύ 

μαθητών/-τριών, καθηγητών/-τριών και γονέων – κηδεμόνων του σχολείου.   

Βασική παράμετρος για τη σωστή συνεργασία είναι ο σεβασμός της 

προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώμης, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά, ο 

σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και ο σεβασμός του σχολικού 

χώρου.   Είναι απαραίτητο  λοιπόν  να γνωρίζουν όλοι τις υποχρεώσεις και τα  

δικαιώματά τους. 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω είναι ανάγκη να τηρείται από όλους ο 

παρακάτω Εσωτερικός Κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και μέλη του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων σε δύο συνεδριάσεις στις  2/11/17    και στις 14/11/2017. 

1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 με σύνταξη και προσευχή και 

συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες στις 14:10. 

2. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση όλων. Η συμμετοχή στην προσευχή 

δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όλοι οφείλουν στάση σεβασμού για όσους 

συμμετέχουν.  Κατά την πρωινή συγκέντρωση γίνονται οι ανακοινώσεις και 

απαιτείται η δέουσα προσοχή. Σε περίπτωση αργοπορίας οι μαθητές/-τριες 

αναφέρουν στο Γραφείο την αιτία και λαμβάνουν ειδικό σημείωμα άδειας 

εισόδου στην τάξη. Οι μαθητές/-τριες που φτάνουν στο χώρο του σχολείου 

πολύ νωρίς, παραμένουν μέχρι τη συγκέντρωση και την προσευχή. 

3. Στη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές/-τριες  βγαίνουν από την 

αίθουσα διδασκαλίας, τα παράθυρα ανοίγονται για εξαερισμό και η αίθουσα 

κλειδώνει.  Όλοι βγαίνουν στην αυλή, εκτός από τις μέρες με κακοκαιρία που 

παραμένουν στο ισόγειο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια, 

τραυματισμός)  ένας μαθητής/μαθήτρια παραμένει στην αίθουσα με άδεια του 

καθηγητή/καθηγήτριας που εφημερεύει. 

4. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα, αλλά  και 

υποχρέωση. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν επιτρέπονται επιλεκτικές απουσίες ούτε 

η αδικαιολόγητη αποχώρηση  στη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος. Σε 

έκτακτες περιπτώσεις , ο μαθητής/η μαθήτρια που υπάρχει λόγος να 

αποχωρήσει, ζητά άδεια από τη Διεύθυνση, που έρχεται σε συνεννόηση με τον 

γονέα/κηδεμόνα.  Αναίτια απουσία από την τάξη αποτελεί παράπτωμα. 

5. Οι μαθητές/-τριες εκτός από την τακτική φοίτησή τους οφείλουν να 

παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία και σε 

καμιά περίπτωση να μην παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι/νες το δικαίωμα  

των συμμαθητών/-τριών τους για μάθηση. Η ώρα του μαθήματος είναι 



σεβαστή από όλους. Επίσης οι τάξεις που κάνουν μάθημα δεν πρέπει να 

ενοχλούνται από μαθητές άλλων τάξεων, οι οποίοι είτε έχουν κενό είτε 

ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις. 

6. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν ασχολούνται με μαθήματα διαφορετικά από το 

διδασκόμενο εκείνης της ώρας. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τα 

ανάλογα βιβλία και τετράδια του διδασκόμενου μαθήματος. Κάθε σχολικό 

βιβλίο είναι αντικείμενο σεβασμού ως ένα πνευματικό δημιούργημα,  

ανεξάρτητα από το αν θεωρείται κατώτερο των προσδοκιών και δεν 

δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση φθορά ή καταστροφή του, εφόσον μάλιστα 

διανέμεται με δαπάνη του Κράτους. Ανάλογα πρέπει να μεταχειρίζονται οι 

μαθητές/-τριες  ό,τι υλικό τους παρέχεται από το σχολείο (φωτοτυπίες, 

σημειώσεις κτλ.) 

7. Όλοι έχουν υποχρέωση να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες διδασκαλίας, τα 

θρανία, τους  χώρους υγιεινής (τουαλέτες), τους διαδρόμους, τα 

κλιμακοστάσια και την αυλή του Σχολείου για λόγους υγείας, καλαισθησίας, 

πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος  ( καθώς γίνεται και  

ανακύκλωση στους ειδικούς κάδους ). Στην  αίθουσα διδασκαλίας δεν 

διακινούνται φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα (π.χ. καφές).  Μετά το τέλος 

του  ωρολογίου προγράμματος τοποθετούνται  ανάποδα οι καρέκλες πάνω 

στα θρανία για τη διευκόλυνση του προσωπικού που καθαρίζει. Όλοι οφείλουν 

να σέβονται την περιουσία του σχολείου (τους χώρους και τον εξοπλισμό). 

Όποιος προξενεί φθορές ή ζημιές, ελέγχεται πειθαρχικά και υποχρεώνεται να 

επανορθώσει τη ζημιά. Η καθαριότητα και η προστασία του σχολείου 

αποτελούν ατομική και συλλογική ευθύνη. 

8. Η συμπεριφορά όσων παρευρίσκονται στους χώρους του σχολείου και σε 

σχολικές εκδηλώσεις εκτός σχολείου (διδασκαλία, διαλείμματα, αγώνες, 

εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, γιορτές κτλ.) χαρακτηρίζεται από  ευγένεια, 

στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης  κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Όλοι έχουν 

δικαίωμα στην  ελεύθερη έκφραση, στην ομιλία και την εμφάνιση, αρκεί να 

τηρούνται τα όρια της ευπρέπειας και να μην προσβάλλονται ούτε οι 

καθηγητές/-τριες ούτε οι μαθητές/-τριες. 

9. Οι σχέσεις  μαθητών/-τριών μεταξύ τους και με τους καθηγητές/τριες διέπονται  

από αμοιβαίο σεβασμό, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα είναι θεμέλιος λίθος στη σχολική κοινότητα.  Οποιαδήποτε 

μορφή εκφοβισμού λεκτικού, ψυχολογικού , σωματικού δεν γίνεται ανεκτή (π.χ. 

χειροδικία, απρεπής αστεϊσμός,  εμπαιγμός, απειλές, εκβιασμός, υβριστικές ή 

προσβλητικές εκφράσεις και χειρονομίες) και γενικά κάθε συμπεριφορά που 

προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα άλλου ατόμου ή ομάδας.  

Ακόμη και η κριτική , που είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων, πρέπει να γίνεται 

με καλή προαίρεση, ευγένεια και σεβασμό ώστε να είναι εποικοδομητική. 



10.Το κάπνισμα απαγορεύεται για όλους, σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

11.Απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή συσκευών καταγραφής και 

αναπαραγωγής εικόνας και ήχου καθώς και κινητών τηλεφώνων στο χώρο του 

σχολείου. Οι μαθητές/-τριες σε περίπτωση ανάγκης  μπορούν  να 

χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου.  

12.Το Σχολείο στοχεύει στην προώθηση αξιών όπως ομαδικότητα, πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης, σεβασμό στη διαφορετικότητα, περιβαλλοντική  

ευαισθητοποίηση . Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να διοργανώνει  ή να 

συμμετέχει σε δράσεις  που προάγουν την αθλητική και  καλλιτεχνική παιδεία 

καθώς και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα (π.χ. αθλητικές εκδηλώσεις, 

θέατρο, ζωγραφική, φωτογραφία, μουσική , δημιουργική γραφή, δράσεις 

οικολογικής ευαισθητοποίησης κτλ.) . Οι μαθητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι/-ες 

να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο (εκτός κι 

αν υπάρχει σοβαρό κώλυμα) και να είναι συνεπείς στην προσκόμιση των 

εγγράφων που τους ζητούνται. (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων 

/κηδεμόνων). 


