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ΑΝΤΚ ΡΟΛΟΓΟΥ  

 

Ο «ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ» περιλαμβάνει το ςφνολο των όρων και των 

κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ, για να πραγματοποιείται απρόςκοπτα, 

μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. Ωσ εκ τοφτου οι κανόνεσ αυτοί κα 

πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αρμονικι ςυνφπαρξθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

και να αποβλζπουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ, το 

οποίο κα διαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία, τον αμοιβαίο ςεβαςμό, τθν ανοχι, τθν αποδοχι 

τθσ ετερότθτασ χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ. το πλαίςιο αυτό λοιπόν, ο όροσ 

«ςχολικι πεικαρχία» αποκτά δθμοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνφεται ςε βαςικό 

ποιοτικό ςτοιχείο του ςφγχρονου ςχολείου. 

 

Σο Μουςικό Γυμνάςιο ερρϊν/Λ.Σ. ςεβόμενο τθν παράδοςι του αποςκοπεί ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ δθμιουργικοφ κλίματοσ, που κα υπθρετεί το όραμα τθσ ολόπλευρθσ 

και ουςιαςτικισ διαμόρφωςθσ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν του. H εκπαιδευτικι 

κοινότθτα του ςχολείου μασ με υπομονι και επιμονι επί είκοςι επτά ςυναπτά ζτθ 

αγωνίηεται να κζςει τα κεμζλια ενόσ πρότυπου ςχολείου, το οποίο κα καλλιεργεί όχι 

μόνο το πνεφμα των μακθτϊν αλλά και κα δίνει δθμιουργικι διζξοδο ςτισ ανθςυχίεσ, 

τουσ προβλθματιςμοφσ, τισ αναηθτιςεισ τουσ, κα καλλιεργεί τα ταλζντα και τισ 

δεξιότθτζσ τουσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω κεωροφμε ότι περιςςότερο από 

οτιδιποτε άλλο θ ςχολικι μασ κοινότθτα οφείλει να είναι οργανωμζνθ κατά τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο, για να μπορεί να ανταποκρικεί απόλυτα ςτο ςθμαντικό και 

πολφπλευρο ζργο τθσ. Και επειδι το ςχολείο προετοιμάηει τουσ νζουσ να ενταχκοφν 

ομαλά ςτθν κοινωνία, κεωροφμε ότι θ εςωτερικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ οφείλει 

να τουσ εκπαιδεφει, να τουσ διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ 

μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ και να τουσ μεταδίδει τθ ςυνείδθςθ ότι θ ελευκερία 

προχποκζτει κοινωνικι ευκφνθ και ευαιςκθςία. 

 

Η λειτουργικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ προχποκζτει κανόνεσ, όρια, κατανομι 

ρόλων και ευκυνϊν, ιεραρχικι διάρκρωςθ τθσ ομάδασ, ςτοιχεία τα οποία μποροφν να 

ςυντελζςουν καταλυτικά ςτθν ουςιαςτικι λειτουργία του ςχολείου, όταν απορρζουν 

από ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ και ζχουν ςυνταχκεί και διατυπωκεί με ελεφκερθ βοφλθςθ 

των μελϊν τθσ κοινότθτασ, με ςυναίνεςθ και ςυμμετοχι και αφινουν τα περικϊρια για 

ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν και πλουραλιςτικϊν απόψεων. 
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Ι. ΛΕΚΤΟΥΓΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΚΟΥ  

 

Ι .1. ΣΗΡΗΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

α. ΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Η ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν μασ ςτο ςχολείο 

αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει 

να βρίςκονται ςτο ςχολείο ςτισ 7:55. Όςοι αργοποροφν προςζρχονται ςτο γραφείο τθσ 

Διεφκυνςθσ, θ οποία και κα αποφαςίςει αν κα τουσ επιτραπεί θ είςοδοσ ςτθν τάξθ τθν 

ίδια ι τθν επόμενθ ϊρα. Η παραμονι των μακθτϊν ζξω από τον αφλειο χϊρο του 

ςχολείου εγκυμονεί κινδφνουσ και για αυτό δεν επιτρζπεται.  

 

β. ΡΩΚΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ Με το χτφπθμα του κουδουνιοφ ςτισ 8:00π.μ.ζχουμε  τθν 

ζναρξθ τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ. Αυτι αρχίηει με τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ, ςτθν 

οποία κακθγθτζσ/τριεσ και μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςυμμετάςχουν, διότι ςτθ 

διάρκειά τθσ βρίςκονται όλοι μαηί, γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνείδθςθσ τθσ κοινότθτασ, και γίνονται ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ, που αφοροφν ςτθ 

ςχολικι ηωι και τθ ςχολικι κοινότθτα. Όταν βρζχει ι κάνει πολφ κρφο, μετά από ςχετικι 

υπόδειξθ των εφθμερευόντων κακθγθτϊν/τριϊν οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να 

κατευκφνονται απευκείασ ςτισ τάξεισ τουσ.  

 

γ. ΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΚ ΑΡΟΧΩΗΣΗ ΜΑΙΗΤΩΝ ΑΡΟ ΤΚΣ ΤΑΞΕΚΣ Μετά το χτφπθμα του 

κουδουνιοφ κακθγθτζσ/τριεσ και μακθτζσ/τριεσ οφείλουν ςε εφλογο χρόνο να 

βρίςκονται ςτισ τάξεισ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, όταν θ αίκουςα δεν είναι κλειδωμζνθ, οι 

μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να μπαίνουν ςτισ τάξεισ τουσ, πριν από τον/τθν κακθγθτι/τρια 

και να κάκονται ςτισ κζςεισ τουσ περιμζνοντασ τθν ζναρξθ του μακιματοσ. Όταν θ 

αίκουςα είναι κλειδωμζνθ, ξεκλειδϊνει ο/θ εφθμερεφων/ουςα ι ο διδάςκων/ουςακαι 

οι μακθτζσ/τριεσ ειςζρχονται κόςμια και κάκονται ςτα κρανία τουσ. Η παραμονι των 

μακθτϊν/τριϊν ςτουσ διαδρόμουσ κα πρζπει να αποφεφγεται ςε όλθ τθ διάρκεια των 

μακθμάτων, διότι δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθ διεξαγωγι των μακθμάτων.  

 

δ. ΡΑΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΚΟ Μετά τθν είςοδο του/τθσ κακθγθτι/τριασ ςτθν τάξθ, 

κανζνασ μακθτισ/τρια δε κα μπορεί να γίνει δεκτόσ ςτο μάκθμα. Οι μακθτζσ/τριεσ που 

κακυςτεροφν περαιτζρω κα χάνουν τθν 1θ διδακτικι ϊρα και θ είςοδόσ τουσ ςτθν τάξθ 

κα γίνεται μόνο με ςθμείωμα, που κα παίρνουν από τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου. Άδεια 

ειςόδου κα παίρνουν επίςθσ, για να μπουν ςτθν τάξθ και οποιαδιποτε άλλθ ϊρα 

ζρχονται κακυςτερθμζνοι/εσ ςτο ςχολείο, και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να 

διακόπτουν το μάκθμα. 
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Οι κζςεισ των μακθτϊν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ κακορίηονται ςε ςυνεργαςία με 

τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ. Αλλαγι κζςθσ επιτρζπεται μετά από ςυνεννόθςθ 

με τον διδάςκοντα κακθγθτι. Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ φαγθτοφ, καφζ και 

αναψυκτικοφ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

 

ε. Με τθ λιξθ τθσ κάκε διδακτικισ ϊρασ οι κακθγθτζσ/τριεσ, που δίδαςκαν, οφείλουν να 

βγάηουν τουσ μακθτζσ από τθν αίκουςα και να τθν κλειδϊνουν, εκτόσ εκτάκτων 

περιςτάςεων (π.χ. πανδθμίεσ). Η ζξοδοσ των μακθτϊν/τριϊν από τισ τάξεισ για 

διάλειμμα ι ςχόλαςμα γίνεται μόνο με το χτφπθμα του κουδουνιοφ. 

 

ςτ. Η αυκαίρετθ αποχϊρθςθ από το ςχολείο δεν ςυνάδει με τθν ιδιότθτα του/τθσ 

μακθτι/τριασ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτιν, για αυτό και δεν 

επιτρζπεται χωρίσ προθγοφμενο ςχετικό αίτθμα, που κα υποβάλει ο ίδιοσ ο κθδεμόνασ, 

και ςχετικι άδεια εξόδου από τον/τθν Διευκυντι/Διευκφντρια του ςχολείου. Αν 

παρουςιαςτεί ζκτακτθ ανάγκθ αποχϊρθςθσ, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 

ωραρίου(π.χ.) αςκζνεια, ενθμερϊνεται ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ για να παραλάβει το 

παιδί του/τθσ, εφόςον αυτό είναι ανιλικο. 

 

ΚΚ. ΣΧΟΛΚΚΗ ΚΑΚ ΚΟΚΝΩΝΚΚΗ ΖΩΗ  

 

ΙΙ.1. ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

 

α. Οι κακθγθτζσ/τριεσ και οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να αποδίδουν αμφότεροι τον 

δζοντα ςεβαςμό ο ζνασ προσ τον άλλον. Σο ικοσ, θ ευγζνεια και οι χαμθλοί τόνοι ςτθ 

διαχείριςθ των κρίςεων κα πρζπει να αποτελοφν τθ βάςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

ςυνεργαςίασ των δφο ομάδων και να αναδεικνφουν τον παιδαγωγικό προςανατολιςμό 

του ςχολείου.  

 

β. Η ζγκαιρθ προςζλευςθ κακθγθτϊν/τριϊν και μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο και θ 

τιρθςθ του χρόνου ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ καταδεικνφουν ότι όλοι 

αναγνωρίηουν τον ςθμαντικό ρόλο που ζχει το ςχολείο, αλλά και τον ςεβαςμό που κα 

πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ χρόνου. υμπεριφορζσ που 

δεν ςυνάδουν με τθν παραπάνω ςφμβαςθ ευτελίηουν το κφροσ του ςχολείου και 

απαξιϊνουν τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο του.  

 

γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΚΚΗΣ ΡΕΚΟΥΣΚΑΣ Σο διδακτικό προςωπικό και οι μακθτζσ/τριεσ 

οφείλουν να δείχνουν ςεβαςμό ςτθ ςχολικι περιουςία και να τθ χρθςιμοποιοφν 

προςεκτικά και προσ όφελοσ του ςυνόλου τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θα πρζπει να 

επιδεικνφεται ιδιαίτερθ φροντίδα και μζριμνα για όλθ τθν υλικοτεχνικι υποδομι του 
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ςχολείου: μουςικά όργανα, θχθτικό εξοπλιςμό, εξοπλιςμό φωτιςμοφ, εποπτικά μζςα, 

υπολογιςτζσ, βιβλία κλπ. Φκορζσ, ηθμίεσ, κακι χριςθ, ζλλειψθ ςυντιρθςθσ τθσ 

περιουςίασ του ςχολείου πρακτικά αποδυναμϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ του 

ςχολείου και παιδαγωγικά εκίηουν τον/τθν μακθτι/τρια ςτθν αντίλθψθ τθσ απαξίωςθσ 

τθσ δθμόςιασ περιουςίασ.  

 

δ. Οι μακθτζσ/τριεσ και το διδακτικό προςωπικό οφείλουν να δείχνουν υψθλό αίςκθμα 

ευκφνθσ ςε ό,τι αφορά ςτθν καλαιςκθςία και τθν προςταςία του ςχολικοφ χϊρου. Θα 

πρζπει να επιδεικνφεται ιδιαίτερθ φροντίδα ϊςτε οι χϊροι των αικουςϊν, των 

εργαςτθρίων, των γυμναςτθρίων, των αικουςϊν εκδθλϊςεων, των εργαςτθρίων 

φυςικϊν επιςτθμϊν, πλθροφορικισ, τθσ βιβλιοκικθσ, των χϊρων υγιεινισ, τθσ αυλισ 

του ςχολείου να είναι ιδιαίτερα κακαροί και ςυντθρθμζνοι, διότι όλα αυτά 

διαμορφϊνουν τον περιβάλλοντα χϊρο, αναδεικνφουν τθν αιςκθτικι και καλλιεργοφν το 

αίςκθμα ευκφνθσ για τθν προςταςία των κοινωνικϊν αγακϊν και τθσ δθμόςιασ 

περιουςίασ. Άλλωςτε ζνα αναβακμιςμζνο ςχολικό περιβάλλον προδιακζτει κετικά 

μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ και βοθκά ςτθν απρόςκοπτθ προςιλωςι τουσ ςτο 

ζργο τουσ. Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων κανζνασ μακθτισ, από τουσ προςελκόντεσ 

ςτο ςχολείο, δεν επιτρζπεται να απουςιάηει αδικαιολόγθτα από τθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ. 

 

ε. ΔΚΑΜΟΦΩΣΗ ΡΑΚΔΑΓΩΓΚΚΟΥ ΚΛΚΜΑΤΟΣ Σο ιρεμο κλίμα, ο ςεβαςμόσ, θ τάξθ, θ 

θςυχία, μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ είναι προχποκζςεισ αρμονικισ ςυνεργαςίασ 

όλων των μελϊν τθσ ομάδασ, διότι μόνο κάτω από τζτοιεσ ςυνκικεσ, μπορεί να 

διαςφαλιςκεί θ παραγωγι ςοβαροφ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ ζργου και μπορεί 

να αναπτυχκοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςε γνωςτικό και ςυναιςκθματικό επίπεδο. Η αγωγι 

και θ μάκθςθ δεν επιτυγχάνονται μόνο με τθν «από κακζδρασ διδαςκαλία», αλλά κυρίωσ 

με τθ δθμιουργία του απαραίτθτου παιδαγωγικοφ περιβάλλοντοσ και προσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ οφείλουν να προςανατολίηονται όλεσ οι δράςεισ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

 

ςτ. Ευαίςκθτο ηιτθμα αποτελεί και θ κόςμια και ευπρεπισ εμφάνιςθ κακθγθτϊν/τριϊν 

και μακθτϊν/τριϊν, τα όρια τθσ οποίασ βζβαια ςυχνά είναι δυςδιάκριτα. Αναφερόμαςτε 

όμωσ, ςτισ ακραίεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ είναι και προφανείσ. ε ακραίεσ  περιπτϊςεισ 

θ κοινότθτα τθσ τάξθσ με τον παιδαγωγικά υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ και ςε 

ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και, αν χρειαςτεί, με τθ βοικεια και του 15μελοφσ μακθτικοφ 

ςυμβουλίου, μπορεί να επιχειριςει παρζμβαςθ ςτθν εμφάνιςθ μακθτι/τριασ.  

 

η. ΦΟΝΤΚΔΑ ΒΚΒΛΚΩΝ Σο ςχολικό βιβλίο παρζχεται δωρεάν για χριςθ των 

μακθτϊν/τριων. Η κακι χριςθ, θ κακοποίθςθ, το κάψιμο, θ ζλλειψθ δυνατότθτασ να 

ξαναχρθςιμοποιθκεί, πζρα από τθν οικονομικι διάςταςθ, ζχουν μεταξφ των άλλων ωσ  

αρνθτικι ςυνζπεια τον ευτελιςμό τθσ ζννοιασ του βιβλίου. Σο βιβλίο είναι πνευματικό 
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αγακό και δθμιοφργθμα των ςυγγραφζων, ανικει ςτθν πολιτεία, θ οποία δαπάνθςε από 

το υςτζρθμα του λαοφ, και παρζχεται ςτουσ μακθτζσ για χριςθ. Επομζνωσ, δεν 

επιτρζπεται να το απαξιϊνουμε και να το ευτελίηουμε.  

 

θ. ΚΚΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Η χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςτον χϊρο του ςχολείου 

απαγορεφεται. φμφωνα με απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ 

(Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018) δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ/τριεσ να ζχουν ςτθν 

κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα εντόσ του χϊρου του ςχολείου. Οι ανάγκεσ για 

επικοινωνία καλφπτονται επαρκϊσ με τα τθλεπικοινωνιακά μζςα που διακζτει το 

ςχολείο.  

 

κ. ΚΑΡΝΚΣΜΑ Σο κάπνιςμα, θ λιψθ αλκοόλ και θ χριςθ άλλων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 

είναι καταςτροφικζσ για τθν πνευματικι και τθ ςωματικι υγεία των μακθτϊν. Για τον 

λόγο αυτό απαγορεφονται(βλ. αντικαπνιςτικό νόμο Ν.4633/2019, ΦΕΚ 161/2019  τομ. Αϋ). 

Η απαγόρευςθ αυτι ιςχφει και για το ςφνολο του προςωπικοφ του ςχολείου. Η 

παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςυνεπάγεται τθν άμεςθ αξιοποίθςθ αυςτθρϊν 

παιδαγωγικϊν μζτρων. 

 

ι. ΔΚΑΣΦΑΛΚΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η καταδολίευςθ των εξετάςεων, θ 

αντιγραφι, θ υποκλοπι κ.λ.π. επιςφρουν ςυνζπειεσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

εκπαιδευτικι νομοκεςία. Κατά ςυνζπεια το ςχολείο ζχει χρζοσ να αντιμετωπίηει 

αποφαςιςτικά αυτά τα φαινόμενα, για ουςιαςτικοφσ λόγουσ, που ςυνδζονται με τθν 

αλλοίωςθ τθσ πραγματικισ ςχολικισ επίδοςθσ του μακθτι και κυρίωσ για 

παιδαγωγικοφσ. Σο ςχολείο οφείλει να αποδοκιμάηει τθν άποψθ ότι ο μακθτισ μπορεί με 

άλλουσ τρόπουσ, που αντίκεινται ςτουσ νόμουσ και τουσ κανόνεσ του, να κερδίςει τθν 

προαγωγι, τθν αναγνϊριςθ και τθ διάκριςθ χωρίσ να ζχει καμιά ςυνζπεια.  

 

ια. ΑΝΤΚΜΕΤΩΡΚΣΗ ΡΑΚΔΑΓΩΓΚΚΩΝ ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κάκε φορά που δθμιουργείται ζνα 

κζμα, το οποίο ςχετίηεται με ζνα ςυγκεκριμζνο μακθτι/τρια και πρόκειται να 

απαςχολιςει το ςχολείο, ενθμερϊνεται αμζςωσ ο Γονζασ-Κθδεμόνασ, ο οποίοσ με τθ 

ςειρά του κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με το ςχολείο.  

 

ιβ. Σα προβλιματα που προκφπτουν μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν, οφείλουν να 

επιλφνονται με τθ διαμεςολάβθςθ του/τθσ παιδαγωγικά υπεφκυνου/θσ κακθγθτι/τριασ 

του τμιματοσ, των δφο ςυμβοφλων ςχολικισ ηωισ και ςτθ ςυνζχεια κα μεταφζρονται 

ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.  

 

ιγ. ΣΥΜΡΕΚΦΟΑ ΜΑΙΗΤΩΝ Aπαγορεφονται οι χειροδικίεσ, οι χειρονομίεσ, οι 

βωμολοχίεσ και γενικά οποιαδιποτε ςυμπεριφορά υποβακμίηει τθν ανκρϊπινθ 
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προςωπικότθτα, είναι αςφμβατθ με τθν ιδιότθτα του/τθσ μακθτι/τριασ και διαςαλεφει 

τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ.     

 

ιδ. Οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν οφείλουν να είναι ςχζςεισ αποδοχισ και να 

διαπνζονται από πνεφμα ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και αλλθλοςεβαςμοφ. Η 

επικοινωνία τουσ οφείλει να βαςίηεται ςτον δθμοκρατικό διάλογο και να διαπνζεται από 

αίςκθμα κατανόθςθσ, υπευκυνότθτασ και ςυνζπειασ.  Η ευγενισ άμιλλα κεωρείται το 

εφαλτιριο τθσ προόδου και τθσ δθμιουργίασ, αλλά με κάκε τρόπο κα πρζπει να 

αποφεφγεται ο άγονοσ, ψυχοφκόροσ και διαλυτικόσ ανταγωνιςμόσ.  

 

ιε. ΡΑΚΔΑΓΩΓΚΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Οι αποκλίςεισ των μακθτϊν/τριϊν από τθ δθμοκρατικι 

ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του ςχολείου, τουσ όρουσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι 

του ςχολείου, από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι 

περιουςία, ςτον/ςτθ ςυμμακθτι/τρια, από όλα αυτά που το ςχολείο κζτει ωσ κανόνεσ 

τθσ λειτουργίασ του, κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα. Και ωσ τζτοια κα 

αντιμετωπίηονται από το ςχολείο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με γνϊμονα 

τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων πρζπει να είναι θ 

τελευταία επιλογι, όμωσ, δεν αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. Η επιείκεια χωρίσ 

όρια νομιμοποιεί τισ αποκλίςεισ και καλλιεργεί τθν αντίλθψθ τθσ αυκαιρεςίασ και τθσ 

ατιμωρθςίασ.  

 

 

 

 

ΙΙ.2. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

α. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν του Μουςικοφ Γυμναςίου ερρϊν/Λ.Σ. ςτισ ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ κρίνεται αναγκαία, διότι οι ποικίλεσ ςχολικζσ και εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ του (Μουςικζσ Εκδθλϊςεισ με Ορχθςτρικά και Χορωδιακά φνολα, 

Ατομικζσ ςυμμετοχζσ, Μουςικοκεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυμμετοχι ςτα πολιτιςτικά 

δρϊμενα τθσ πόλθσ μασ, ςτουσ Μακθτικοφσ-Καλλιτεχνικοφσ αγϊνεσ, ςτουσ αγϊνεσ 

Επιχειρθματολογίασ, ςτουσ Ακλθτικοφσ Αγϊνεσ, ςε προγράμματα Δθμιουργικισ Γραφισ, 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Αγωγισ Καταναλωτι, Αγωγισ 

ταδιοδρομίασ, Ιςότθτασ των δφο φφλων, Βουλισ των Εφιβων, Erasmus, 

αδελφοποιιςεισ με ςχολεία του εξωτερικοφ) ςυμβάλλουν καταλυτικά ςτθ διαμόρφωςθ 

μια υγιοφσ και ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, που διακρίνεται για τθν πνευματικι, 

αιςκθτικι και ψυχικι καλλιζργειά τθσ. Όλα τα προθγοφμενα άλλωςτε ςυνιςτοφν τθν 

ταυτότθτα των Μουςικϊν χολείων.  
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Επιπρόςκετα, θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/τριϊν μζςω των ποικίλων 

δράςεων που αναπτφςςει το ςχολείο μασ, αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ μασ 

ςτόχουσ, όπωσ και θ αξιοποίθςθ  των ιδιαίτερων κλίςεων  και των δεξιοτιτων τουσ. Η 

ςυμμετοχι λοιπόν, ςε προγράμματα, διαγωνιςμοφσ και δραςτθριότθτεσ όχι μόνο 

προάγει τθν ερευνθτικι αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, αλλά 

αναδεικνφει τα χαρίςματα και τα ταλζντα των μακθτϊν/τριϊν. Επίςθσ, θ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν/τριϊν ςε προγράμματα κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν 

δραςτθριοτιτων, βελτιϊνει τθν κοινωνικότθτά τουσ αλλά και τθ ςχζςθ τουσ με τα άλλα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ επαναπροςδιορίηοντασ ζτςι και τουσ ςτόχουσ του 

ςθμερινοφ ςχολείου. Η ευαιςκθςία, λοιπόν, που δείχνει το ςχολείο μασ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ, δεν αποςκοπεί μόνο ςτθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν και ςτθν πρόλθψθ των φαινομζνων κοινωνικισ πακογζνειασ αλλά και 

ςτθν αξιοποίθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ τουσ νοθμοςφνθσ μζςω τθσ δθμιουργικότθτασ. 

το πλαίςιο αυτό βζβαια και οι ςχζςεισ μακθτϊν/τριϊν και κακθγθτϊν/τριϊν αποκτοφν 

νόθμα, ςτθρίηουν το ςχολείο ωσ κοινωνικό κεςμό και καταδεικνφουν τθν 

αδιαμφιςβιτθτθ αξία του. 

 

β. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτισ επίςθμεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου είναι 

υποχρεωτικι, αφοφ ωσ μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζχουν δικαίωμα αλλά και 

υποχρζωςθ να ςυμμετάςχουν ς’ αυτζσ. Σθν ευκφνθ για τθ διοργάνωςθ αλλά και τθ 

διεξαγωγι των ςχολικϊν εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων ζχουν οι οριηόμενοι/εσ από 

τον φλλογο των Διδαςκόντων εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/εσ οφείλουν να ενθμερϊνουν τθ 

Διεφκυνςθ του ςχολείου και να ςυνεργάηονται με αυτιν με ςκοπό τθν επιτυχία τουσ. Η 

προετοιμαςία των ςχολικϊν εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων (εκδθλϊςεισ, ςχολικζσ 

γιορτζσ, πολιτιςτικά προγράμματα, κ.ά.) δεν πρζπει να διαταράςςει τθν εφαρμογι του 

ωρολογίου προγράμματοσ. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ, ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων και γενικά θ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ 

παρεξθγιςεισ. Επίςθσ, ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ, τισ εκδρομζσ και τουσ περιπάτουσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να ακολουκοφν με υπευκυνότθτα και 

ςοβαρότθτα τισ οδθγίεσ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν/τριϊν, ςφμφωνα με το εκάςτοτε 

νομοκετικό πλαίςιο και να εφαρμόηουν πιςτά το πρόγραμμα.  

 

γ. Για όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ και εξαιτίασ τθσ ιδιάηουςασ φφςθσ του 

Μουςικοφ χολείου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν 

του ςχολείου μασ με τθν εγγραφι των παιδιϊν τουσ ενκαρρφνονται να ςυνυπογράφουν, 

εφόςον ςυναινοφν, και υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με τθν οποία επιτρζπουν ςτουσ 

κεςμικοφσ παράγοντεσ του Μουςικοφ χολείου ερρϊν (Μ...) να 

κινθματογραφοφν/φωτογραφίηουν το ανιλικο παιδί τουσ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων 

του χολείου, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτο Μ... και να αναρτοφν το 

περιεχόμενο ι αποςπάςματα αυτοφ ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου, ςτον Σφπο ι ςτα 
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μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με ςτόχο τθν προβολι του ζργου του Μ... και για ςκοποφσ 

κεςμικισ επικοινωνίασ του χολείου.  

 

δ. Σο ςχολείο μασ δίνει μεγάλθ βαρφτθτα και ςτθ λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα πρζπει να φροντίηουν ϊςτε να εκπροςωποφνται επάξια 

από τουσ/τισ εκλεγζντεσ/είςεσ ςτα 5μελι μακθτικά ςυμβοφλια και ςτο  15μελζσ, για να 

μπορζςουν και αυτά από τθν πλευρά τουσ  να λειτουργιςουν με ςοβαρότθτα και 

υπευκυνότθτα και προσ όφελοσ ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Οι νεανικζσ ιδζεσ, ο 

ενκουςιαςμόσ, οι κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν μποροφν να 

εκφράηονται με δθμοκρατικότθτα και να διαμορφϊνουν τισ προχποκζςεισ για τθν 

καλφτερθ λειτουργία του ςχολείου. Η απρόςκοπτθ και  αποτελεςματικι ςυνεργαςία των 

μακθτικϊν ςυμβουλίων με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ μπορεί και πρζπει να λειτουργιςει 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ ουςιαςτικισ αντιμετϊπιςθσ των 

προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτθ ςχολικι κοινότθτα, αλλά και να ςυμβάλει 

ουςιαςτικά και καίρια ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 

ε. Για τουσ παραπάνω λόγουσ το Μουςικό Γυμνάςιο ερρϊν/Λ.Σ. επικυμεί τθν αρμονικι 

ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου, του υλλόγου των Διδαςκόντων, του 

15μελοφσ Mακθτικοφ υμβουλίου, των Μακθτικϊν υμβουλίων και του υλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων, ο οποίοσ με τθ ςυνεχι και ουςιαςτικι ςτιριξι του ςε κάκε μασ 

προςπάκεια διευκολφνει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μασ ζργο.  

 

ςτ. Η εγγραφι κάποιου/ασ μακθτι/τριασ ςτο Μουςικό Γυμνάςιο ερρϊν/Λ.Σ. 

ςυνεπάγεται και τθν αποδοχι αυτοφ του Κανονιςμοφ από τον γονζα ι τον/τθν κθδεμόνα 

του/τθσ. 

 

η. ε περίπτωςθ που παραβιάηονται οι παραπάνω όροι από τον/τθν μακθτι/τρια, το 

ςχολείο (εκτόσ από τθν πεικαρχικι του δικαιοδοςία) μπορεί να ηθτιςει από τον/τθν 

κθδεμόνα τθ μεταγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ ςε άλλο ςχολείο ι τθ μθ επανεγγραφι 

του/τθσ ςτο Μουςικό Γυμνάςιο ερρϊν/Λ.Σ. κατά το επόμενο ςχολικό ζτοσ.  

 

 

  ΚΚΚ.    ΕΝΗΜΕΩΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ -ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΟΥΣΚΩΝ      

            ΧΑΑΚΤΗΚΣΜΟΣ      ΤΗΣ ΦΟΚΤΗΣΗΣ   -    ΣΥΝΕΡΕΚΕΣ  

 

ΑΡΟΥΣΚΟΛΟΓΟΚ  

 

Με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ο/θ υπεφκυνοσ/θ κακθγθτισ/τρια του τμιματοσ 

ορίηει τον/τθν απουςιολόγο του τμιματοσ που είναι ο/θ μακθτισ/τρια, ο οποίοσ/ θ 
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οποία ζχει ςυμπλθρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. 

Για τθν αϋ γυμναςίου ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ γίνεται κλιρωςθ για τον/τθν απουςιολόγο 

ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ με βακμό 10 μζχρι τθν κατάκεςθ τθσ βακμολογίασ του Αϋ 

τετραμινου. 

 

Κατά τθν ζναρξθ κάκε διδακτικισ ϊρασ ο/θ απουςιολόγοσ κάνει καταμζτρθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν και ςθμειϊνει τισ απουςίεσ ςτο απουςιολόγιο  και ςτθ ςυνζχεια το 

παραδίδει ςτον/ςτθν κακθγθτι/τρια, για να το υπογράψει. Ο/Η διδάςκων/ουςα είναι 

και ο αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο των απουςιϊν. 

 

Με το τζλοσ του ςχολικοφ προγράμματοσ ο/θ απουςιολόγοσ παραδίδει το δελτίο 

απουςιϊν ςτθ Γραμματεία. Ο/Η απουςιολόγοσ είναι υπεφκυνοσ/θ για τθν τιρθςθ του 

απουςιολογίου ςε άριςτθ κατάςταςθ. Η παραποίθςθ του απουςιολογίου αποτελεί 

βαρφτατο παράπτωμα και θ ευκφνθ βαρφνει τον/τθν απουςιολόγο. 

 

ΦΟΚΤΗΣΗ  

 

α. Η φοίτθςθ όλων των μακθτϊν χαρακτθρίηεται με πράξθ του υλλόγου των 

Διδαςκόντων/ουςϊν κακθγθτϊν/τριϊν τθν θμζρα που λιγουν τα μακιματα ωσ επαρκισ 

ι ανεπαρκισ, με βάςθ το ςφνολο των απουςιϊν, που ςθμειϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του 

διδακτικοφ ζτουσ, και ςε ςυνδυαςμό με τθν ετιςια προφορικι επίδοςθ ςε όλα τα 

μακιματα (άρκρα 23, 28 τθσ υπ’ αρικμ.79942/ΓΔ4/2019 Τ.Α. (ΦΕΚ 2005 Βϋ/2019), ωσ 

εξισ:  

 

β. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ κατά τθν οποία:  

το ςφνολο των απουςιϊν, που ςθμειϊκθκαν κατά το λιγον διδακτικό ζτοσ, δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνει τισ εκατόν τριάντα (130) απουςίεσ. 

Για τον χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ οι 

απουςίεσ από το ςχολείο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε εγκεκριμζνεσ ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ςτο εξωτερικό ι το εςωτερικό, μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ ι ακλθτικοφσ 

αγϊνεσ, και ςε λοιπζσ δράςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 24 τθσ παραπάνω Τ.Α.. Επίςθσ, δεν 

λαμβάνονται υπόψθ οι απουςίεσ από το ςχολείο για λόγουσ υγείασ, που εμπίπτουν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο άρκρο 24  τθσ παραπάνω Τ.Α. 

 

γ. Οι μακθτζσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται επαρκισ, προςζρχονται κανονικά 

ςτισ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ του Ιουνίου.  

 

δ. Οι μακθτζσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ, είναι υποχρεωμζνοι να 

επαναλάβουν τθ φοίτθςθ ςτθν ίδια τάξθ.  

 



 
 

 

 13 

ε. Η διαγωγι κάκε μακθτι χαρακτθρίηεται ωσ «εξαιρετικι», «καλι» ι «μεμπτι» (άρκρο 

32 τθσ υπ’ αρικμ.79942 /ΓΔ4 /2019 Τ.Α. (ΦΕΚ 2005 Βϋ/2019) ανάλογα με τα 

χαρακτθριςτικά ςτοιχεία που τθ ςυνιςτοφν. Ο ετιςιοσ χαρακτθριςμόσ τθσ διαγωγισ των 

μακθτϊν πραγματοποιείται κατά τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ με ειδικι πράξθ του 

υλλόγου των Διδαςκόντων, ο οποίοσ αποφαςίηει κατά πλειοψθφία και με βάςθ τθν εν 

γζνει ςυμπεριφορά των μακθτϊν και αφοφ λάβει υπόψθ τυχόν ςτοιχεία καταχωριςμζνα 

ςτα οικεία βιβλία. 

 

ςτ. Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν πρζπει να είναι τακτικι και θ παρακολοφκθςθ όλων 

των μακθμάτων ανελλιπισ και όχι επιλεκτικι. Οι απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν και οι 

ςυνζπειεσ αυτϊν, όπωσ προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι ζνα 

ςοβαρότατο κζμα, το οποίο πρζπει να αντιμετωπίηεται από κοινοφ από το ςχολείο και 

τθν οικογζνεια. Εκπαιδευτικά ςθμαίνει ότι θ ελλιπισ παρακολοφκθςθ, πζρα από ζναν 

οριςμζνο αρικμό απουςιϊν, δθμιουργεί εκπαιδευτικό κενό και ςυνεπϊσ τθν ανάγκθ για 

τθν επανάλθψθ τθσ τάξθσ, αλλά και παιδαγωγικά παγιϊνει ςτθ ςυνείδθςθ του μακθτι 

τθν αντίλθψθ ότι θ εργαςία και θ ςυνζπεια ςτισ υποχρεϊςεισ δε ςυγκαταλζγονται ςτισ 

αρετζσ των ανκρϊπων.  

 

η. Ο/Η γονζασ-κθδεμόνασ δικαιοφται να ζχει πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για τον/τθν 

μακθτι/τρια, αλλά οφείλει και ο/θ ίδιοσ/α να ενθμερϊνει το ςχολείο για κζματα που 

μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι τθ ςυμπεριφορά του/τθσ μακθτι/τριασ ςτο 

ςχολείο.  

 

θ. Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ ευκφνεται εξ 

ολοκλιρου ο/θ κθδεμόνασ του. Ο/Η υπεφκυνοσ/θ κακθγθτισ/τρια του τμιματοσ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν του, αφοφ ενθμερϊςει τον/τθν 

Διευκυντι/ντρια του ςχολείου ότι ο/θ μακθτισ/τρια ςυμπλιρωςε ιδθ 30 απουςίεσ, 

είναι υποχρεωμζνοσ/θ να ενθμερϊςει τον/τθν κθδεμόνα με κάκε πρόςφορο 

τρόπο(επιςτολι,μζθλ, τθλζφωνο) από τθν 1θ ζωσ τθν 5θ κάκε μινα για τισ απουςίεσ του 

μινα που προθγικθκε. Ο/Η κθδεμόνασ ενθμερϊνεται επίςθσ με κάκε πρόςφορο τρόπο 

και για οποιοδιποτε άλλο κζμα που αφορά τθ ςχολικι ςτάςθ και τθ δράςθ του/τθσ 

μακθτι/τριασ.  

 

κ. Ο/Η κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ οφείλει να προςζρχεται ςτο ςχολείο για τθν 

τακτικι ενθμζρωςι του ςχετικά με τθν επίδοςθ, επιμζλεια, φοίτθςθ και ςυμπεριφορά 

του/τθσ μακθτι/τριασ ςφμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, 

που ανακοινϊνεται από το ςχολείο ςτθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ και κοινοποιείται 

γραπτϊσ ςτουσ/ςτισ κθδεμόνεσ μζςω των μακθτϊν/τριϊν. φμφωνα με το πρόγραμμα 

κάκε διδάςκων/ουςα ζχει τθν υποχρζωςθ να δζχεται τουσ/τισ κθδεμόνεσ των 

μακθτϊν/τριϊν, τθν ϊρα που ζχει οριςκεί, για ενθμζρωςθ ςε όλα τα κζματα που 
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αναφζρονται ανωτζρω και να επιδεικνφει τα γραπτά των μακθτϊν/τριϊν, εφ’ όςον 

ηθτθκεί από τουσ κθδεμόνεσ τουσ και μόνο. Για κζματα τρζχοντα οι κθδεμόνεσ μποροφν 

να επιςκζπτονται ΕΚΣΑΚΣΑ το ςχολείο κακθμερινά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ.  

 

ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΟΥΣΚΩΝ  

 

α. Οι απουςίεσ των μακθτϊν/τριϊν δεν διαχωρίηονται πλζον ςε δικαιολογθμζνεσ και 

αδικαιολόγθτεσ.  

 

β. Κακιερϊνεται ςτο εξισ αμφίδρομθ ςχζςθ ενθμζρωςθσ τθσ φοίτθςθσ του/τθσ 

μακθτι/τριασ. Ο κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ, που απουςίαςε από το ςχολείο, οφείλει 

να γνωςτοποιεί ςτο ςχολείο τουσ λόγουσ τθσ απουςίασ άμεςα με ζναν από τουσ τρόπουσ 

επικοινωνίασ που ζχει δθλϊςει ςτο ςχολείο κατά τθν εγγραφι του/τθσ μακθτι/τριασ ςε 

αυτό. Και ο/θ υπεφκυνοσ τμιματοσ με τθ ςειρά του ενθμερϊνει τακτικά τον κθδεμόνα 

για τισ απουςίεσ του παιδιοφ του με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα. 

 

γ. Η γνωςτοποίθςθ του λόγου των απουςιϊν από τον κθδεμόνα ςυνοδεφεται από τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά μόνο ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ 

τουσ κατά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων φοίτθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 24 τθσ Τ.Α. 

(ΦΕΚ 2005/31.05.2019/ Βϋ). 

 

δ. Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο δε 

δεςμεφουν τον φλλογο διδαςκόντων κακθγθτϊν, όταν ο ίδιοσ γνωρίηει με ικανά και 

επαρκι ςτοιχεία τουσ πραγματικοφσ λόγουσ τθσ απουςίασ του μακθτι.  

 

ε. Για τθ δικαιολόγθςθ των απουςιϊν που δεν προςμετρϊνται, ςυντάςςεται αμζςωσ 

μετά τθ λιξθ κάκε τετραμινου ειδικι πράξθ του υλλόγου των Διδαςκόντων του 

ςχολείου.  

 

ςτ. Όπου αναφζρεται ανωτζρω ο όροσ «κθδεμόνασ του/τθσ μακθτι/τριασ» 

αποςαφθνίηεται ότι ωσ κθδεμόνασ νοείται ο πατζρασ ι θ μθτζρα ι οποιοδιποτε νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ φυςικό πρόςωπο, προκειμζνου μόνο περί μακθτϊν/τριϊν, 

που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.  

 

η. Όταν πραγματοποιοφνται απουςίεσ ςε ϊρεσ του θμεριςιου προγράμματοσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ ι τελευταίασ ϊρασ), μεμονωμζνεσ ι ςυνεχείσ, χωρίσ 

τθν άδεια του/τθσ Διευκυντι/ριασ του ςχολείου, αναηθτοφνται οι λόγοι και 

πραγματοποιοφνται ενζργειεσ παιδαγωγικοφ χαρακτιρα που, ενδεχομζνωσ, κρίνονται 

απαραίτθτεσ. Ο/Η μακθτισ/τρια μπορεί να αποχωριςει από το ςχολείο μόνο με τθ 
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ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ, αφοφ προθγθκεί επικοινωνία με τον γονζα-

κθδεμόνα για το λόγο τθσ αποχϊρθςθσ. 

 

 

IV.  ΔΚΑΔΚΚΑΣΚΑ ΕΚΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΚΚΟ ΓΥΜΝΑΣΚΟ /Λ.Τ. 

 

α.  Ο/Η κθδεμόνασ κα πρζπει να κατακζςει αίτθςθ κατά κανόνα από 2 Μαΐου μζχρι και 

31 Μαΐου ςτθ γραμματεία του Μ.., ςφμφωνα με ςχετικι εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ που 

εκδίδεται κάκε χρόνο.  

 

β. Οι υποψιφιοι/εσ μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ςυμμετάςχουν ςε δοκιμαςία μουςικισ 

αντίλθψθσ, που διεξάγεται εντόσ του δευτζρου δεκαπενκθμζρου του Ιουνίου και κατά 

τθν οποία αξιολογοφνται τα κζματα: ρυκμόσ, ακουςτικι ικανότθτα, φωνθτικι ικανότθτα, 

διάκριςθ θχοχρωμάτων και προαιρετικά ζνα μουςικό όργανο (Ευρωπαϊκό ι 

Παραδοςιακό) ςε επίπεδο αντίςτοιχο τουλάχιςτον τθσ Κατωτζρασ χολισ. Σο Μουςικό 

χολείο ερρϊν παραδοςιακά πραγματοποιεί μακιματα προετοιμαςίασ των υποψθφίων 

για τθν εξοικείωςθ τουσ με τον τρόπο εξζταςθσ, κατά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο.  

 

VΚ. ΕΡΚΚΟΚΝΩΝΚΑ-ΣΥΝΕΓΑΣΚΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΣΧΟΛΕΚΟΥ 

 

Κ. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ Σχολείου-οικογζνειασ 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του χολείου και του κλίματοσ 

που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν και με τον φλλογο Γονζων. Η εμπιςτοςφνθ του 

παιδιοφ ςτο χολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το 

χολείο και τον εκπαιδευτικό. 

 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι ςθμαντικό να ςυνεργάηονται ςτενά με το χολείο, 

προκειμζνου να παρακολουκοφν τθν αγωγι και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ ςε 

τακτικι βάςθ, ςυμμετζχοντασ ςτισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ που οργανϊνονται από το 

χολείο. Θεωρείται αυτονόθτθ θ ςτενι ςυνεργαςία και επικοινωνία των 

γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τον/τθ Διευκυντι/ρια του χολείου ςτθν 

επίλυςθ ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν. 

 

II. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν κάκε ςχολείου ςυγκροτοφν τον φλλογο 

Γονζων/Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του χολείου και ςυμμετζχουν 

αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο φλλογοσ Γονζων/Κθδεμόνων βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία 

με τον/τθ Διευκυντι/ρια, τον φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν του χολείου, αλλά και με 
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τον/τθν Πρόεδρο τθσ χολικισ Επιτροπισ του Διμου. 

 

III. Σχολικό Συμβοφλιο 

ε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν, το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου 

Γονζων/Κθδεμόνων, ο εκπρόςωποσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τρεισ εκπρόςωποι 

των μακθτικϊν κοινοτιτων, που ορίηονται με απόφαςθ του υμβουλίου τουσ. 

Ζργο του χολικοφ υμβουλίου είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του χολείου 

με κάκε πρόςφορο τρόπο, θ κακιζρωςθ τρόπων επικοινωνίασ διδαςκόντων/ουςϊν και 

οικογενειϊν των μακθτϊν και του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 

IV. Η ςημαςία τησ ςφμπραξησ όλων 

Ζνα ανοιχτό, ςυνεργατικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό χολείο ζχει ανάγκθ από τθ 

ςφμπραξθ όλων   − μακθτϊν/ριϊν, εκπαιδευτικϊν, Διευκυντι/ριασ, υλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων, χολικισ Επιτροπισ, Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ −, για να επιτφχει ςτθν 

αποςτολι του. 

 

VII ΡΟΛΚΤΚΚΘ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΓΚΑ ΤΗΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΠ ΡΚΙΑΝΟΦΣ 

ΚΚΝΔYΝΟΥΣ 

 

Κ. Αντιμετώπιςη ζκτακτων αναγκών 

Ο/Η Διευκυντισ/ρια του χολείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ςε ςυνεργαςία με τον 

φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν του χολείου, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του 

ςχολικοφ χϊρου. 

 

τισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κανζνα παιδί δεν αποχωρεί από το χολείο μόνο 

του. Σα παιδιά παραδίδονται ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. Όςον αφορά τθν προςταςία 

από ςειςμοφσ και φυςικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το χζδιο Μνθμονίου 

Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου του χολείου, με τθν υλοποίθςθ 

αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Επίςθσ, ο/θ 

Διευκυντισ/ρια ενθμερϊνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, κακϊσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ, 

για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων 

αυτϊν. 

 

Σζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 

μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, 

Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ 

οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, 
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Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

II. Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 

διαφυγισ και προσ τοφτο πραγματοποιοφνται τακτικά αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 
 

III. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ – Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ 

του.  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ 

ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ .Η τιρθςθ του από τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ, 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτον διακριτό 

κεςμικό ρόλο τουσ, ϊςτε να ζχει πλθρότθτα, γενικι αποδοχι και εφαρμογι, αποτελεί 

προχπόκεςθ τθσ  εφρυκμθσ λειτουργίασ του χολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο 

μπορεί το χολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

 

Θζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται 

κατά περίπτωςθ από τον/τθ Διευκυντι/ρια και τον φλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε 

πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

Ο κανονιςμόσ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/ριϊν προσ 

ενθμζρωςι τουσ. 

 

 
 

Σζρρεσ,   Φεβρουάριοσ 2021 

Η Εκπαιδευτική κοινότητα του Μουςικοφ Σχολείου Σερρών
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