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Το Πλαίςιο Οργάνωςθσ Σχολικισ Ηωισ αποβλζπει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ 

κλίματοσ, το οποίο να εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ  

χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, υπευκυνότθτα και ςυνζπεια. Με το 

πλαίςιο αυτό εφαρμόηονται οι ςκοποί τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ κακορίηονται από το 

Σφνταγμα και τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ, Διατάγματα και Υπουργικζσ Αποφάςεισ, ςτο ςχολείο 

μασ. Το πλαίςιο αυτό καταρτίςτθκε ςε ςυνεργαςία με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ του 

ςχολείου μασ. 

 
1. Θ ζναρξθ και θ λιξθ των μακθμάτων κάκε ςχολικοφ ζτουσ γίνεται ςφμφωνα με το 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κάκε χρόνο από το υπουργείο Παιδείασ.  

2. Το ςχολείο λειτουργεί 8:15 π.μ. – 14:00 μ.μ. (7ωρο) / 13:15μ.μ. (6ωρο) ςφμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι μακθτζσ οφείλουν να προςζρχονται ζγκαιρα ςτο χϊρο του 

ςχολείου (10ϋ πριν χτυπιςει το κουδοφνι), να παρευρίςκονται ςτθν πρωινι ςυγκζντρωςθ 

και να ςυντάςςονται με θςυχία και τάξθ. Εάν κακυςτεριςουν και προςζλκουν μετά τθν 

είςοδο του κακθγθτι ςτθν τάξθ και τθν ζναρξθ του μακιματοσ, οι μακθτζσ δεν κα γίνονται 

δεκτοί και κα πρζπει να αναφζρουν τθν αιτία τθσ κακυςτζρθςθσ, τθν οποία οφείλει να 

επιβεβαιϊνει ο κθδεμόνασ. Οι μακθτζσ παίρνουν ωριαία απουςία.  

3. Αν οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν το επιτρζπουν οι μακθτζσ μπαίνουν ςτον εςωτερικό χϊρο 

του ιςογείου και κατόπιν ςτισ αίκουςζσ τουσ. 

 4. Εάν κάποιοσ μακθτισ επικυμεί είτε λόγω αςκζνειασ, είτε για κάποιο προςωπικό του 

λόγο να αποχωριςει από το ςχολείο κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του, πρζπει ο 

γονζασ/κθδεμόνασ του να ζρκει να τον παραλάβει από το ςχολείο ι να ενθμερϊςει 

τθλεφωνικά τθ διεφκυνςθ του ςχολείου ότι ο μακθτισ κα φφγει μόνοσ του.  

5. Κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου οι πόρτεσ του προαυλίου παραμζνουν 

κλειςτζσ (2368/Γ2/9-1-07 εγκφκλιοσ του ΥΠΕΠΘ) και οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να 

βγαίνουν ζξω από το ςχολείο. Οι μακθτζσ δεν φεφγουν από το ςχολείο ςε καμιά περίπτωςθ 

χωρίσ τθν άδεια τθσ Διεφκυνςθσ και του γονζα/κθδεμόνα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

τιμωρείται με θμεριςια απομάκρυνςθ.  

6. Εφόςον για κάποιο λόγο ζχει προγραμματιςτεί το ςχολείο να ςχολάςει νωρίτερα, οι 

μακθτζσ κα ειδοποιοφνται από τθν προθγοφμενθ μζρα με ανακοίνωςθ γραπτι ι 

προφορικι. Ωςτόςο υπάρχουν περιπτϊςεισ που ολόκλθρο το ςχολείο ι κάποιο τμιμα 

χρειάηεται να ςχολάςει εκτάκτωσ νωρίτερα, χωρίσ να ζχουν ειδοποιθκεί οι μακθτζσ. Για τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, εφόςον κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ δεν επικυμεί να φφγει το παιδί του 

νωρίτερα από το ςχολείο μόνο του, παρακαλοφμε να το δθλϊςει άμεςα ςτθ Διεφκυνςθ του 

ςχολείου.  

7. Μετά το ςχόλαςμα το ςχολείο κλείνει και οι μακθτζσ δεν πρζπει να παραμζνουν ςτο 

χϊρο του, εκτόσ από τουσ μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε κάποιο πρόγραμμα και πάντοτε με 

τθν επιμζλεια του υπεφκυνου κακθγθτι.  
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8. Δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ να βγαίνουν ζξω από τθν αίκουςα κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ χωρίσ τθν άδεια του κακθγθτι τουσ και να παραμζνουν ςτο προαφλιο.  

9. Για τθν άμεςθ επικοινωνία με τουσ γονείσ είναι απαραίτθτο να ζχει το ςχολείο τα πλιρθ 

ςτοιχεία των μακθτϊν του. Για το λόγο αυτό παρακαλοφνται οι γονείσ/κθδεμόνεσ να 

ςυμπλθρϊςουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςε υπεφκυνθ διλωςθ που κα προςκομίςουν ςτθ 

Διεφκυνςθ.  

10. Τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν επικοινωνία γονζων με το ςχολείο βρίςκονται επάνω 

ςτο παρόν ζντυπο. Οι γονείσ μποροφν να επικοινωνοφν με το ςχολείο και τουσ κακθγθτζσ 

για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί κακθμερινά κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του. 

Ιδιαίτερα μάλιςτα κα πρζπει να ενθμερϊνουν  τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ του 

παιδιοφ τουσ. Οι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ δζχονται τουσ γονείσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ, που ανακοινϊνονται μετά τθν εφαρμογι του μόνιμου προγράμματοσ. 

 11. Όταν δθμιουργείται κενό λόγω τθσ απουςίασ κακθγθτι, θ Διεφκυνςθ και ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων κα κάνουν κάκε δυνατι προςπάκεια να καλφπτουν τα κενά. Σε αναπλιρωςθ 

μακιματοσ παίρνονται κανονικά παρουςίεσ.  

 12. Κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ οι μακθτζσ δεν παραμζνουν ςτουσ διαδρόμουσ, αλλά 

κατεβαίνουν ςτο προαφλιο, υπακοφοντασ ςτισ οδθγίεσ των εφθμερευόντων κακθγθτϊν. Οι 

μακθτζσ παραμζνουν ςτον εςωτερικό χϊρο του ςχολείου μόνο ςε περίπτωςθ άςχθμων 

καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

 13. Όταν χτυπά το κουδοφνι για μάκθμα οι μακθτζσ οφείλουν να προςζρχονται ζγκαιρα 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Σε περίπτωςθ αργοπορίασ τουσ, παίρνουν απουςία. Επίςθσ δεν 

πρζπει να φζρνουν τρόφιμα ι αναψυκτικά μζςα ςτθν αίκουςα.  

14. Θ αλλαγι αίκουςασ κα πρζπει να γίνεται με τάξθ και χωρίσ αργοπορία.  

15. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ςχολείου πρζπει να αποφεφγονται κορυβϊδεισ 

και ενοχλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Οι μακθτζσ απαγορεφεται να φζρνουν μπάλεσ από το ςπίτι 

τουσ και να τισ χρθςιμοποιοφν εντόσ του προαυλίου – εκτόσ από τισ ϊρεσ τθσ Φυςικισ 

Αγωγισ, όπου χρθςιμοποιοφν μόνο μπάλεσ του ςχολείου υπό τθν επίβλεψθ των Γυμναςτϊν 

κακθγθτϊν τουσ. Επίςθσ απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφν ποδιλατα και πατίνια ςε όλουσ 

τουσ χϊρουσ του ςχολείου. 

 16. Οι μακθτζσ δεν τρζχουν μζςα ςτισ αίκουςεσ οφτε ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, του 

ςχολείου γιατί υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ. Επίςθσ χρειάηεται προςοχι ςτο προαφλιο 

και ςτουσ χϊρουσ των γθπζδων. Προςζχουν πολφ ςτισ ςκάλεσ που ανεβοκατεβαίνουν.  

17. Μετά από τθν εκλογι των αντιπροςϊπων τουσ (5μελι και 15μελζσ) οι μακθτζσ 

κεωρείται ότι εκπροςωποφνται ωσ κοινότθτα. Οι μακθτζσ καλοφνται να αναφζρουν μζςα 

από τισ ςυνελεφςεισ των τμθμάτων τουσ τα πικανά προβλιματα που αντιμετωπίηουν και να 

υποβάλλουν προτάςεισ ι ηθτιματα προσ ςυηιτθςθ.  

18. Οι ωριαίεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ και τα τεςτ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ ζχουν 

ςτόχο τθν εμπζδωςθ τθσ φλθσ και εξετάηουν ςθμαντικζσ διδακτικζσ ενότθτεσ.  
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19. Οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, όπωσ δυςλεξία, ζχουν τθ δυνατότθτα 

αντικατάςταςθσ τθσ γραπτισ από προφορικι εξζταςθ, εφόςον προςκομίςουν τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

 Παιδαγωγικά μζτρα και ενζργειεσ παιδαγωγικοφ χαρακτιρα 

Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων/ουςϊν ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ να προβαίνει ςε ενζργειεσ 

και να εφαρμόηει πρακτικζσ για τθ δθμιουργία ςτο ςχολείο του κλίματοσ που απαιτείται για 

τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ και για τθ διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν ζτςι 

ϊςτε να ςζβονται τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ και να αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ τιρθςθσ 

των κανόνων. Για τον ςκοπό αυτό πρζπει να χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ διακζςιμουσ τρόπουσ 

(π.χ. ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ με τισ υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ, διαδικαςία 

διαμεςολάβθςθσ) για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε παρεκκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ χειριςμοφσ 

(ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 31). 

Στισ περιπτϊςεισ των μακθτϊν/τριϊν που δε βελτιϊνουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων/ουςϊν προβαίνει ςτθ λιψθ μζτρων, τα οποία είναι: α) προφορικι 

παρατιρθςθ, β) επίπλθξθ, γ) αποβολι από τα μακιματα μίασ (1) θμζρασ, δ) αποβολι από 

τα μακιματα δφο (2) θμερϊν, ε) αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ χειριςμοφσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 

10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 31). 

Οι μακθτζσ/τριεσ που αποβάλλονται παραμζνουν τισ θμζρεσ τθσ αποβολισ ςτο ςχολείο, οι 

ϊρεσ απουςίασ τουσ από τθν τάξθ καταχωρίηονται και απαςχολοφνται με ευκφνθ τθσ 

Διεφκυνςθσ  του ςχολείου. Θ μορφι τθσ απαςχόλθςθσ εντόσ του ςχολείου κακορίηεται από 

το όργανο που αποφάςιςε το ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό μζτρο χειριςμοφσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 

10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 31). 

Τα παιδαγωγικά μζτρα εκτόσ από τθν προφορικι παρατιρθςθ καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο 

Καταγραφισ Ενεργειϊν Υποςτιριξθσ Εφρυκμθσ Λειτουργίασ. 

Εάν μακθτισ/τρια παρακωλφει τθ διεξαγωγι μακιματοσ, είναι δυνατόν να του/τθσ 

επιβλθκεί προφορικι παρατιρθςθ και να απομακρυνκεί από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, 

οπότε απαςχολείται με τθν ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του ςχολείου, λαμβάνοντασ 

απουςία. Σε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρφνςεων και πάντωσ μετά 

από τρεισ απομακρφνςεισ από τον/τθν ίδιο/α διδάςκοντα/ουςα ι πζντε ςυνολικά, το 

Συμβοφλιο του Τμιματοσ εξετάηει τουσ ενδεδειγμζνουσ χειριςμοφσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 

23-01-2018 Άρκρο 31). 

Στθν εφαρμογι του Πλαιςίου Οργάνωςθσ τθσ Σχολικισ Ηωισ βοθκοφν το Συμβοφλιο 

Τμιματοσ και ο/θ υπεφκυνοσ/θ κακθγθτισ/τρια του τμιματοσ. 

Το Συμβοφλιο Τμιματοσ 

α. αποτελείται από όλουσ τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ ςτο τμιμα και προεδρεφει ο/θ 

αρχαιότεροσ/θ των διδαςκόντων/ουςϊν ι ο/θ Διευκυντισ/ντρια ι ο/θ 

Υποδιευκυντισ/ντρια, εφόςον διδάςκουν ς' αυτό, 
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β. ςυνεδριάηει ζκτακτα κάκε φορά που ανακφπτουν κζματα ςχετικά με τθ φοίτθςθ, τθ 

ςυμπεριφορά, τθν υγεία και τθν πρόοδο των μακθτϊν/τριϊν του τμιματοσ, 

γ. ςυγκαλείται από τον/τθν προεδρεφοντα/ουςα ι αν το ηθτιςουν με ζγγραφο τουσ δφο 

τουλάχιςτον διδάςκοντεσ/ουςεσ, ι και ζνασ/μία ι περιςςότεροι/εσ μακθτζσ/ τριεσ για 

ςοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμιμα, 

δ. ςτισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου μπορεί να μετζχει και το προεδρείο τθσ μακθτικισ 

κοινότθτασ του τμιματοσ, 

ε. ςυνεδριάηει κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου και εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ των 

εκπαιδευτικϊν, 

ςτ. ςυηθτεί και ειςθγείται ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων/ουςϊν κζματα που ςχετίηονται με 

τθν παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν/τριϊν του τμιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιδιαιτερότθτζσ τουσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 30). 

Όταν πραγματοποιοφνται απουςίεσ ςε ϊρεσ του θμεριςιου προγράμματοσ 

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

τθν άδεια τθσ Δ/νςθσ του ςχολείου, αναηθτοφνται οι λόγοι και πραγματοποιοφνται 

ενζργειεσ παιδαγωγικοφ χαρακτιρα που, ενδεχομζνωσ, κρίνονται απαραίτθτεσ (ΦΕΚ 120 

Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 29). 

Χριςθ κινθτών τθλεφώνων ι άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ  

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα εγκφκλιο (Γ2/132328/7-12-2006 απόφαςθ ΥΠΕΠΘ) του 

Υπουργείου Παιδείασ θ κατοχι και θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων κακϊσ και κάκε άλλου 

θλεκτρονικοφ μζςου καταγραφισ εικόνασ ι/και ιχου ςτα ςχολεία απαγορεφεται. Θ ανάγκθ 

για επικοινωνία καλφπτεται επαρκϊσ με τα μζςα που διακζτει το ςχολείο.  

Σε περίπτωςθ που κρίνεται αναγκαία από τον γονζα/κθδεμόνα θ κατοχι από τον μακθτι 

κινθτοφ τθλεφϊνου ι άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ ςτο ςχολείο, κα πρζπει να ενθμερώνει 

ο γονζασ/κθδεμόνασ τθ Διεφκυνςθ. Το κινθτό τθλζφωνο πρζπει να παραδίδεται από τον 

μακθτι ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων και κα 

παραλαμβάνεται από τον ίδιο μετά τθ λιξθ τουσ.  

Σε περίπτωςθ που γίνει αντιλθπτό από τουσ κακθγθτζσ ότι κάποιοσ μακθτισ φζρει μαηί του 

ι χρθςιμοποιεί κινθτό ι άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι, αυτι κα αφαιρείται και ο μακθτισ κα 

επιπλιττεται.  

Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ κα αποβάλλεται (ωριαία απομάκρυνςθ). Αν ο μακθτισ αρνθκεί 

να παραδϊςει το κινθτό του, εφόςον κεακεί από κακθγθτι να το ζχει μαηί του και του 

ηθτθκεί να το παραδϊςει, κα τιμωρείται άμεςα με θμεριςια αποβολι.  

 Κάπνιςμα  

Απαγορεφεται το κάπνιςμα κατά εφαρμογι τθσ υγειονομικισ διάταξθσ ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 

76017/29-7-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β’ του Υπουργείου Υγείασ όχι μόνο ςτο ςχολικό χϊρο, αλλά 

και ςε κάκε ςχολικι εκδιλωςθ και ςε εκδθλϊςεισ εκτόσ αυτοφ (π.χ. εκδρομζσ, 
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εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, κ.λ.π.). Σε περίπτωςθ που ο μακθτισ γίνει αντιλθπτόσ από 

κακθγθτι ότι καπνίηει τότε κα τιμωρείται άμεςα με θμεριςια αποβολι.  

υμπεριφορά 

 1. Κανζνασ μακθτισ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςωματικι, λεκτικι βία ι 

απειλζσ μζςα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Φαινόμενα αυτισ τθσ μορφισ κα πρζπει να 

αναφζρονται αμζςωσ ςτθ Διεφκυνςθ ι/και ςτουσ κακθγθτζσ οι οποίοι κα μεριμνιςουν 

ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα.  

2. Μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον οι μακθτζσ οφείλουν να ςζβονται τουσ κακθγθτζσ και 

τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, να ζχουν ευγενικι ςυμπεριφορά, να μθ διαπλθκτίηονται μεταξφ 

τουσ και να μθ χειροδικοφν. Οφείλουν να παρακολουκοφν τα μακιματά τουσ με 

ςοβαρότθτα και επιμζλεια και να φροντίηουν για τθ διατιρθςθ θςυχίασ και θρεμίασ ςτθν 

τάξθ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται παιδαγωγικό και ποιοτικό κλίμα.  

3. Οι μακθτζσ κα πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ και να ζχουν ευπρεπι 

εμφάνιςθ, που να ταιριάηει ςτθν θλικία τουσ και ςτο ςχολικό περιβάλλον.  

4. Οι μακθτζσ οφείλουν να διατθροφν κακαρό το ςχολικό χϊρο, να μθν πετοφν ςκουπίδια 

και να μθν λερϊνουν τουσ τοίχουσ. Θ αναγραφι ςυνκθμάτων, ςυμβόλων, άςεμνων λζξεων 

ι φράςεων ςτουσ τοίχουσ ι ςτα κρανία του ςχολείου δθμιουργεί ζνα περιβάλλον 

αντιαιςκθτικό, που μασ προςβάλλει όλουσ. Είναι χρζοσ των μακθτϊν να μθν καταςτρζφουν 

τθν υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου τουσ (πόρτεσ, παράκυρα, πίνακεσ, κουρτίνεσ, 

κρανία, καρζκλεσ κλπ.) και κυρίωσ να διατθροφν κακαρά τα κρανία και τισ καρζκλεσ τουσ με 

προςωπικι τουσ ευκφνθ.  

5. Κάκε μακθτισ είναι υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε φκορά προκαλζςει ςτθ ςχολικι 

περιουςία και ελζγχεται πεικαρχικά. Παράλλθλα, οι γονείσ του οφείλουν να 

αποκαταςτιςουν τθ ηθμιά.  

Φοίτθςθ  

Θ απουςία μακθτι/τριασ από το ςχολείο καταγράφεται ςτο Θμεριςιο Δελτίο Φοίτθςθσ 

κάκε διδακτικι ϊρα. 

Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτϊν/τριϊν εφόςον το ςφνολο των απουςιϊν 

του/τθσ δεν υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114).  

Κατά τον χαρακτθριςμό φοίτθςθσ οι απουςίεσ δεν διακρίνονται ςε δικαιολογθμζνεσ και 

αδικαιολόγθτεσ. 

Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι/τριασ που ςθμείωςε πάνω από εκατόν 

δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ. Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται 

ανεπαρκισ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να επαναλάβουν τθ φοίτθςθ τουσ ςτθν ίδια τάξθ » (ΦΕΚ 

120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 28). 
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Απουςία μακθτι/τριασ από εορταςτικζσ επετειακζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου κεωρείται 

απουςία από όςεσ διδακτικζσ ϊρεσ προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ 

πραγματοποίθςισ τουσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 23). 

Απουςία μακθτι/τριασ από περίπατο χωρίσ χριςθ μεταφορικοφ μζςου κεωρείται απουςία 

από όλα τα ωριαία μακιματα που προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ 

πραγματοποίθςθσ του (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 23)  . 

Απουςία μακθτι/τριασ από πολιτιςτικζσ ι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται 

ςτο πλαίςιο του ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου κεωρείται  απουςία από όςεσ 

διδακτικζσ ϊρεσ προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ  πραγματοποίθςισ τουσ 

(ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 23). 

Στισ εκδρομζσ/μετακινιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ςυμμετζχουν οι μακθτζσ/τριεσ αλλά δεν 

παραμζνουν ςτο ςχολείο προκειμζνου να παρακολουκιςουν ειδικά διαμορφωμζνο 

ωρολόγιο πρόγραμμα ι δεν ςυμμετζχουν ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ με απόφαςθ του 

Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν, καταχωρίηονται απουςίεσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-

2018 Άρκρο 23). 

Για τουσ μακθτζσ/τριεσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςε 

ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ φοίτθςθ τουσ κεωρείται επαρκισ όταν: 

α) το ςφνολο των επιπλζον απουςιϊν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) των 

προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν με βάςθ το ωρολόγιο 

πρόγραμμα και 

β) οι επιπλζον από τισ προβλεπόμενεσ κάκε φορά δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ 

απουςίεσ οφείλονται αποδεδειγμζνα ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα αποκατάςταςθσ 

και κεραπείασ που πιςτοποιοφνται από τον φορζα υλοποίθςθσ» (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 

23-01-2018 Άρκρο 28). 

Καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Φοίτθςθσ (απουςιολόγιο) αλλά δεν προςμετρϊνται απουςίεσ 

μακθτϊν/τριϊν μζχρι είκοςι (20) θμερϊν που οφείλονται ςε ςοβαρά και επείγοντα 

περιςτατικά και απαιτοφν μεγάλο χρονικό διάςτθμα ανάρρωςθσ, εντόσ τθσ Ελλάδασ ι ςε 

χϊρεσ του εξωτερικοφ όπωσ : 

α. ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά που απαιτοφν άμεςα χειρουργικι επζμβαςθ 

β. ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά που απαιτοφν άμεςα νοςθλεία ςε Νοςοκομείο 

γ. κεραπείεσ αρχικζσ ι ςυνεχιηόμενεσ για επιδθμίεσ και χρόνιεσ πακιςεισ που απαιτοφν 

ςυνεχι παραμονι ςε νοςοκομείο ι επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ ςε νοςοκομείο 

Σε κάκε μία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν ι οι ίδιοι/εσ, 

αν είναι ενιλικοι/εσ ,κα πρζπει: 

αα. Να ενθμερϊςουν τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τθν ιδιάηουςα περίπτωςθ του 

προβλιματοσ υγείασ. 
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ββ. Να προςκομίςουν με αίτθςθ τουσ ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου φοίτθςθσ πρόςφατθ 

ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ ι εξιτιριο από Δθμόςιο Νοςοκομείο, θ οποία φζρει ςφραγίδα 

από Συντονιςτι/ςτρια Διευκυντι/ντρια Κλινικισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ ι νόμιμα 

εκτελοφντα/ςα χρζθ Συντονιςτι/ςτριασ Διευκυντι/ντριασ Κλινικισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Υγείασ ι Διευκυντι/ντρια Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ ι από Δθμόςιο Κζντρο Υγείασ ςτθν 

περιοχι του/τθσ μακθτι/τριασ, θ οποία φζρει ςφραγίδα του/τθσ Διευκυντι/ντριασ του 

Κζντρου ι δικαιολογθτικά από Ιδιωτικό Νοςοκομείο τα οποία φζρουν υπογραφι και 

ςφραγίδα του κεράποντοσ ιατροφ και του Διοικθτικοφ Διευκυντι τθσ ιδιωτικισ Κλινικισ 

(ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 24). 

Με απόφαςθ του οικείου Συλλόγου Διδαςκόντων/ ουςϊν καταχωρίηονται αλλά δεν 

προςμετρϊνται οι απουςίεσ των μακθτϊν/-τριϊν λόγω ςυμμετοχισ τουσ: 

α) ςε ςχολικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που διοργανϊνονται υπό τθν εποπτεία και 

ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

β) ςε πανελλινιουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ ι διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ εγκεκριμζνεσ 

από τθν οικεία αναγνωριςμζνθ από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Γενικι 

Γραμματεία Ακλθτιςμοφ) Ομοςπονδία με ανϊτατο όριο πζντε (5) θμερϊν, 

γ) ςε αποδεδειγμζνεσ ακλθτικζσ υποχρεϊςεισ, προετοιμαςίασ ι αγωνιςτικζσ, με τθν 

εκάςτοτε εκνικι ομάδα με ανϊτατο όριο των δζκα (10) θμερϊν, λαμβανομζνων υπόψθ των 

προχποκζςεων τθσ παρ. 46, του άρκρου 13, του ν. 3149/2003 (Αϋ141). 

Θ απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν για όλεσ τισ αγωνιςτικζσ υποχρεϊςεισ των 

περιπτϊςεων (β) και (γ) κα εκδίδεται εφόςον προςκομίηονται από τουσ/ τισ 

ενδιαφερομζνουσ/εσ οι προςκλιςεισ ςυμμετοχισ από τον επίςθμο φορζα διοργάνωςθσ των 

αγϊνων, κακϊσ και οι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ τουσ, ενϊ για τισ υποχρεϊςεισ 

προετοιμαςίασ με τθν εκνικι ομάδα θ ςχετικι βεβαίωςθ ςυμμετοχισ από τθν εκάςτοτε 

επίςθμθ Ομοςπονδία του ακλιματοσ (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 24). 

Καταχωρίηονται ςτο Βιβλίο Φοίτθςθσ (απουςιολόγιο) αλλά δεν προςμετρϊνται απουςίεσ 

ζωσ είκοςι τεςςάρων (24) θμερϊν για όλο το διδακτικό ζτοσ 

•  για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ, κεραπεία 

αποδοχισ μοςχεφματοσ 

• για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που πάςχουν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ, από μεςογειακι 

ι δρεπανοκυτταρικι αναιμία (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 24) 

 

Ενθμερώςεισ γονζων  - Υποχρεώςεισ γονζων μακθτών/τριών που απουςιάηουν 
 

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. Θ 

γνωςτοποίθςθ του λόγου των απουςιϊν ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
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μόνο ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ τουσ κατά τθν ζκδοςθ των 

αποτελεςμάτων φοίτθςθσ. 

Το ςχολείο ενθμερϊνει τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν ςε περίπτωςθ απουςίασ 

τουσ με αποςτολι SMS για κάκε θμζρα λειτουργίασ του ςχολείου.  Επίςθσ ο/θ υπεφκυνοσ/θ 

κακθγθτισ/τρια κάκε τμιματοσ ςε περίπτωςθ που ο/θ μακθτισ/τριαζχει απουςιάςει τρεισ 

ςυνεχόμενεσ θμζρεσ ι πραγματοποιιςει τριάντα (30) ςυνολικά απουςίεσ, ενθμερϊνει τουσ 

κθδεμόνεσ για τθν απουςία των μακθτϊν/τριϊν με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ με 

τθλεφϊνθμα, με μινυμα ςταλμζνο από λογαριαςμό του ςχολείου ςτο θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο – εφόςον οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν υποβάλει ςτο ςχολείο ςχετικι υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία αναφζρουν τθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ - ι ςτο κινθτό τθλζφωνο 

των γονζων/κθδεμόνων (SMS), ι με επιςτολι.  Μετά τθν πρϊτθ ενθμζρωςθ των 

γονζων/κθδεμόνων, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο/θ εκπαιδευτικόσ τουσ ενθμερϊνει τισ 

πρϊτεσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ κάκε μινα, εφόςον υπάρχει μεταβολι ςτον ςυνολικό 

αρικμό απουςιϊν (ΦΕΚ 120 Aρ. 10645/ΓΔ4 23-01-2018 Άρκρο 29). 

Εκδθλώςεισ  

1. Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου (εορτζσ, 

προγράμματα κλπ.) μποροφν ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ να λείψουν από κάποια διδακτικι 

ϊρα μόνο μετά από ςυνεννόθςθ με τον διδάςκοντα κακθγθτι και με γραπτι άδεια από τθν 

Διεφκυνςθ του ςχολείου.  

2. Οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, οι εκδρομζσ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ςε μουςεία και 

πολιτιςτικά κζντρα και οι διάφορεσ εκδθλϊςεισ, που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια 

τθσ λειτουργίασ του ςχολείου, αλλά μακριά από το χϊρο του, αποτελοφν μζροσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και επομζνωσ θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε αυτά είναι 

υποχρεωτικι. Ωςτόςο για τθ ςυμμετοχι απαραίτθτθ είναι θ άδεια του γονζα, θ οποία 

δίνεται με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ που χορθγείται κάκε φορά ςτουσ μακθτζσ. Εφόςον θ 

διλωςθ αυτι είναι αρνθτικι, ο μακθτισ είναι υποχρεωμζνοσ τθν θμζρα τθσ θμεριςιασ 

εκδρομισ να παραμείνει ςτο ςχολείο και να ςυμμετζχει ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που 

ζχει αποφαςίςει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων.  

Κακικοντα απουςιολόγων  

Οι απουςιολόγοι είναι υπεφκυνοι για το βιβλίο φλθσ και το απουςιολόγιο, τα οποία είναι 

δθμόςια ζγγραφα. Τα παραλαμβάνουν κάκε πρωί από τθ Διεφκυνςθ, καταχωρίηουν 

προςεκτικά τισ απουςίεσ με τισ αναγκαίεσ παρατθριςεισ και δίνουν ςτον διδάςκοντα 

κακθγθτι να υπογράψει. Επιςτρζφουν το απουςιολόγιο και το βιβλίο φλθσ τθν τελευταία 

διδακτικι ϊρα. 

υμμετοχι ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ  

Οι μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ και όςοι μακθτζσ ζρχονται από άλλα ςχολεία με μετεγγραφι 

ςυμπλθρϊνουν το Ατομικό Δελτίο Υγείασ και οι γονείσ τουσ το παραδίδουν ςτουσ 

κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ, το αργότερο ζνα μινα μετά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.  
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Απαλλαγζσ  

Για τθν απαλλαγι από κάποιο μάκθμα ι κάποιο είδοσ εξζταςθσ τθρείται αυςτθρά θ 

εκπαιδευτικι νομοκεςία. Για απαλλαγι από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ για λόγουσ 

υγείασ, πρζπει ο γονζασ/κθδεμόνασ του μακθτι να υποβάλλει ςτο ςχολείο αίτθςθ 

επιςυνάπτοντασ ςχετικι ιατρικι βεβαίωςθ. Για απαλλαγι από το μάκθμα των 

Θρθςκευτικϊν απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ και από τουσ δφο γονείσ ςφμφωνα με τθ αρ. 

πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκφκλιο του ΥΠΠΕΘ. 

Αναρτιςεισ ςε ιςτοςελίδα του ςχολείου και κοινωνικά δίκτυα 

Το ςχολείο ηθτά από του γονείσ/κθδεμόνεσ τθσ Α’ Γυμναςίου να υπογράψουν ζντυπο 

γονικισ ςυγκατάκεςθσ για ανάρτθςθ φωτογραφίασ  ι βίντεο ςτθν ςχολικι ιςτοςελίδα και 

ςτθ ςελίδα του ςχολείου ςτο facebook και ςτο youtube. 

Οι αναρτιςεισ αυτζσ γίνονται με τθν παραδοχι ότι δεν κίγονται προςωπικά δεδομζνα όπωσ 

κάκε πλθροφορία που αναφζρεται ςτον μακθτι/τρια, για παράδειγμα το όνομα, τθ 

διεφκυνςθ τθσ οικίασ του/τθσ, το τθλζφωνο επικοινωνίασ (ςτακερό ι κινθτό), τα 

ενδιαφζροντα, επιδόςεισ ςτο ςχολείο, κ.ο.κ. ςφμφωνα και με τθν Αρχι Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

Αν οι  γονείσ/κθδεμόνεσ αλλάξουν γνϊμθ ςχετικά με τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, κα πρζπει 

να το γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτθ Διεφκυνςθ. 

υνεργαςία χολείου – Γονζων  

Θ προςπάκεια του ςχολείου δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμιςει χωρίσ τθ ςυμπαράςταςθ και 

τθ βοικεια των Γονζων και Κθδεμόνων. Οι γονείσ μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ 

κακθγθτζσ κατά τισ ϊρεσ οι οποίεσ ανακοινϊνονται ς’ αυτοφσ, αφοφ οριςτικοποιθκεί το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 Στο τζλοσ κάκε διδακτικοφ τετραμινου, οι γονείσ καλοφνται ςτο ςχολείο για τθν επίδοςθ 

των ελζγχων προόδου των μακθτϊν και να ςυηθτιςουν με τουσ κακθγθτζσ τθ διαγωγι και 

τθν πρόοδο τουσ. Θ Διεφκυνςθ και ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του 2ου Γυμναςίου Γζρακα 

είναι πάντα ςτθ διάκεςι των γονζων/κθδεμόνων για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι κζμα τουσ  

απαςχολεί ςχετικά με τθ φοίτθςθ, τθ διαγωγι και τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

Είναι πολφ ςθμαντικό για το καλό των μακθτϊν και τθν πρόοδό τουσ να οικοδομθκοφν 

ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ γονείσ. 

Ευελπιςτοφμε ςτθν γόνιμθ και αρμονικι ςυνεργαςία Γονζων και Σχολείου, ϊςτε να 

επιτευχκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόποι οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ζργου που 

ςυντελείται μζςα ς’ αυτό.  

 

Θ Διευκφντρια                                                                                            Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων 


