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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 21

Με τον όρο: «Πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής ή Κανονισµός Λειτουργίας»,
εννοούµε το σύνολο των κανόνων που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή, τις υποχρεώσεις
και αρµοδιότητες των µαθητών, των Καθηγητών, της Διεύθυνσης του Σχολείου, των
Γονέων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, ώστε να πραγµατοποιείται ανενόχλητα,
µεθοδικά και αποτελεσµατικά το έργο του Σχολείου.
Στόχος του παρόντος πλαισίου είναι η τήρηση και εφαρµογή της λογικής που αποβλέπει
στη διαµόρφωση ενός παιδαγωγικού, διδακτικού και κοινωνικού κλίµατος, το οποίο θα
εξασφαλίζει τη συνεργασία των µελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και
συγκρούσεις, µε αµοιβαίο σεβασµό, µε ανοχή και αναγνώριση, ώστε οι µαθητές να βρουν
άριστες συνθήκες προκειµένου να ωριµάσουν και να ενταχθούν µελλοντικά στην
κοινωνία.
Ο κανονισµός αυτός δεν στοχεύει µε κανένα τρόπο στο να περιορίσει την ελευθερία, την
πρωτοβουλία καθώς και τη δηµιουργική δραστηριότητα των µαθητών/τριών του Σχολείου
µας. Αντίθετα, επειδή το Σχολείο µας επιθυµεί να διασφαλίσει τα παραπάνω µε το πλέον
οργανωµένο τρόπο προχωρά στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισµού του 2ου Γυµνασίου
Αλίµου µε σκοπό να θεµελιώσει το καλύτερο κλίµα συνεργασίας και ηρεµίας ανάµεσα σε
όλους τους παράγοντες της σχολικής διαδικασίας µε κοινή τους συναίνεση. Οι κανόνες
λειτουργίας του Σχολείου έχουν σαν βασικά δοµικά στοιχεία το σεβασµό στην τήρηση τους
τη δικαιοσύνη και την αντικειµενικότητα.
Ελπίδα όλων µας είναι οι µαθητές/τριες του Γυµνασίου µας µε την
καθοδήγηση της Διεύθυνσης και των Καθηγητών να τηρήσουν συνειδητά τον
παρόντα κανονισµό, όχι ασφαλώς από φόβο για τις κυρώσεις αλλά µε ελεύθερη
επιλογή και εµπιστοσύνη στην αναγκαιότητα και χρησιµότητά του.

υποχρεώσεις και αρµοδιότητες
Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-21 λόγω covid-19:

Οι µαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, η
οποία γίνεται στις 8:10.
Η χρήση µη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) µάσκας είναι υποχρεωτική για
τους µαθητές όλων των τάξεων, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,
καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών µονάδων.
1

Δεν πραγµατοποιείται συγκέντρωση µαθητών στον προαύλιο χώρο των
σχολικών µονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράµµατος και η
καθιερωµένη διαδικασία πραγµατοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών.
Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η
συγκέντρωση µαθητών στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη
συνωστισµού, η χρήση µη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) µάσκας είναι
υποχρεωτική για τους µαθητές όλων των τάξεων
Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής
µονάδας συστήνεται η τήρηση των µέγιστων δυνατών αποστάσεων µεταξύ
όλων των προσώπων, ήτοι µεταξύ µαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού
προσωπικού και επισκεπτών.
Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρµογή υγιεινής των χεριών, πλύσιµο µε
σαπούνι και νερό ή/και εφαρµογή αντισηπτικού χεριών από µαθητές και
εκπαιδευτικούς.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η Διευθύντρια του Σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραµίδας µέσα στη σχολική
κοινότητα και γι’ αυτό έχει τις πιο πολλές ευθύνες για την άριστη λειτουργία του
Σχολείου. Είναι αυτή που πρέπει να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης του
Σχολείου, διαθέτοντας υψηλό κύρος, πειθώ, διοικητικές γνώσεις και εµπειρία, καθώς θα
πρέπει να γίνεται κοινά αποδεκτή και να µην αµφισβητείται.
1. Φροντίδα και υποχρέωση της είναι η οργάνωση και πραγµατοποίηση του έργου της
γυµνασιακής εκπαίδευσης, η ικανοποίηση των αναγκών των µαθητών, των Καθηγητών του
Σχολείου και του λοιπού Προσωπικού.
2. Σε συνεργασία µε το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών και τις ισχύουσες διατάξεις,
έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εφαρµογή των κανόνων της χρηστής
διοίκησης.
3. Χαρακτηριστικά στοιχεία της Διευθύντριας είναι το ενδιαφέρον, ο
σεβασµός της
προσωπικότητας ενός εκάστου των µαθητών, η απονοµή δικαιοσύνης, η λειτουργία της
σχολικής κοινότητας ως οµάδας, η εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
4. Γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγµή την κατάσταση που επικρατεί στο σχολικό
περιβάλλον. Δείχνει απόλυτο ενδιαφέρον για τα τεκταινόµενα, παρ’ ότι η παρουσία της
είναι διακριτική.
5. Οι µαθητές αισθάνονται ότι η Διευθύντρια αποτελεί πηγή δίκαιων λύσεων για τα
προβλήµατά τους. Η ανοχή σε ακραία φαινόµενα ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για
τη συνοχή και οµαλή λειτουργία του Σχολείου και, εποµένως, καθήκον της είναι να
παρατηρεί, να αποδοκιµάζει πράξεις ή φαινόµενα να επιβάλει ποινές όταν αυτό είναι
αναγκαίο, αλλά και να επαινεί, να προβάλει και να αναδεικνύει το θετικό κλίµα που
δηµιουργείται από ενέργειες µαθητών και καθηγητών.
6. Συνεργάζεται στενά µε τους διδάσκοντες καθηγητές τους συµβουλεύει και τους καθοδηγεί,
σεβόµενη το έργο τους και την προσωπικότητά τους. Παρέχει την πρωτοβουλία στη
σχεδίαση και οργάνωση της εργασίας τους. Προστατεύει και προλαµβάνει από ενδεχόµενες
πράξεις και αναλαµβάνει την ευθύνη γι αυτές. Παρεµβαίνει µόνο σε περιπτώσεις που
θεωρεί ότι θίγεται η αξιοπρέπεια και η οµαλή λειτουργία του Σχολείου και της
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εκπαιδευτικής διαδικασίας ή θίγεται η αξιοπρέπεια και η οµαλή λειτουργία του Σχολείου
απέναντι σε τρίτους.
Αναγνωρίζει τις αδυναµίες και τα λάθη του και αναλαµβάνει την ευθύνη γι αυτά.
Η Διευθύντρια και ο Υποδιευθυντής εκπροσωπούν το Σχολείο σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα εκτός σχολικής µονάδας.
Οι µαθητές έχουν, για προσωπικά θέµατα, άµεση πρόσβαση στο Γραφείο της. Οµαδικά
θέµατα Μαθητικών Κοινοτήτων επιλύονται από τους Υπευθύνους Καθηγητές και µόνο σε
έκτακτες περιπτώσεις συζητούνται µε τη Διευθύντρια ή και µε το Σύλλογο των
Διδασκόντων Καθηγητών.
Συνεργάζεται στενά µε τους Γονείς και το Συλλογικό τους όργανο ,που είναι ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων, ο οποίος εκπροσωπείται από το Διοικητικό του Συµβούλιο.
Γνωστοποιήσεις προς το Διοικητικό Συµβούλιο Γονέων και Κηδεµόνων θεωρούνται ότι
είναι προς όλους τους Γονείς των µαθητών του Σχολείου.
Συνεργάζεται και δέχεται εντολές από τις υπερκείµενες Αρχές (Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής,
Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας) συνεργάζεται µε όλες τις Σχολικές
µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους
Επιστηµονικούς, τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Φορείς και Ιδρύµατα, τις Δηµόσιες
Υπηρεσίες και τον Ιδιωτικό Φορέα, προκειµένου να προαχθεί η βελτίωση της παρεχοµένης
παιδείας στους µαθητές του 2ου Γυµνασίου Αλίµου.
Η Διευθύντρια συνεργάζεται µε το Δήµαρχο του Δήµου Αλίµου, µε τους Αντιδηµάρχους
και το Δηµοτικό Συµβούλιο, προς το οποίο υποβάλει αιτήµατα για ικανοποίηση αναγκών,
προκειµένου να υπάρξει συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των µαθητών.
Η Διεύθυνση του Σχολείου πρέπει να αποστέλλει mail προς τους κηδεµόνες όπου
αναφέρεται ο αριθµός των απουσιών του µαθητή, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις τριάντα (30)
ωριαίες απουσίες.
Η Διευθύντρια όταν επικοινωνεί µε τους µαθητές, όταν απευθύνεται σ αυτούς ή
αντιµετωπίζει ειδικά θέµατα πρέπει να δείχνει αγάπη, και φροντίδα γι αυτούς καθώς η
παιδαγωγική της ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δηµοκρατικούς κανόνες της
κοινωνίας του Σχολείου.
Ακραία συµπεριφορά προς τους µαθητές µε αυταρχικό πνεύµα και χαρακτηρισµούς
απαξιωτικούς και προσβλητικούς θεωρείται αρνητικό στοιχείο αφού περισσότερο πρέπει
να χρησιµοποιεί τον έπαινο, τις παρατηρήσεις, τις συµβουλές και γενικότερα τα θετικά
κίνητρα.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Οι Καθηγητές αποτελούν κοµβικό σηµείο στη λειτουργία του Σχολείου, διότι έρχονται σε
άµεση επαφή µε τους µαθητές, διαµορφώνουν το γενικό εκπαιδευτικό κλίµα, και
αποτελούν µοχλούς συγκρότησης της προσωπικότητας της µελλοντικής κοινωνίας.
Έτσι, οι Καθηγητές:
1. Δρουν ως σύνολο µε ενιαία γραµµή στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σχολείου
µεταφέροντας την ενηµέρωση από και προς του µαθητές.
2. Γνωρίζουν λεπτοµερώς την ιδιαίτερη κατάσταση ενός εκάστου των µαθητών, επιλύουν
προβλήµατα και εξοµαλύνουν διαφορές.
3. Διδάσκουν όχι µόνον τα γνωστικά αντικείµενα των Πανεπιστηµιακών τους σπουδών, αλλά
κυρίως ήθος, αξιοπρέπεια, σεβασµό στις αξίες και στις διαφορετικές απόψεις.
4. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των µαθητών και της Διεύθυνσης του Σχολείου.
5. Ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις των µαθητών και τους ωθούν προς την καλλιέργεια
και την ανάπτυξη τους.
6. Συνεργάζονται µεταξύ τους, ιδιαίτερα όσοι διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείµενα και
ανταλλάσουν απόψεις.
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7. Εξαντλούν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο και παραµένουν στο χώρο του Σχολείου,
προκειµένου να διεκπεραιώσουν εργασίες, προγράµµατα ή άλλες υποθέσεις.
8.
Δηµιουργούν και προβάλλουν πρότυπα και συµπεριφορές στους µαθητές, στους γονείς
και κατ’ επέκταση στην τοπική κοινωνία.
9. Ενηµερώνονται και επιµορφώνονται συνεχώς για την ανάπτυξη του επιστηµονικού τους
αντικειµένου, τους τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης των µαθητών και τη χρήση
σύγχρονων διδακτικών µέσων διδασκαλίας.
10. Παρακολουθούν και µελετούν τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις που κοινοποιούνται στο
Σχολείο.
11. Εκτελούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία (τήρηση
ωραρίου, εκτέλεση εφηµεριών, ενηµέρωση των βιβλίων ύλης, απαγόρευση εισόδου σε
πρόσωπα που δεν έχουν σχέση µε την εκπαιδευτική κοινότητα, παρακολούθηση κλαδικών
σεµιναρίων και ηµερίδων, υλοποίηση προγραµµάτων κ.τ.λ.)
12. Συνεργάζονται µε τη Διεύθυνση του Σχολείου, προκειµένου η σχολική µονάδα να είναι
ευνοµούµενη και το έργο της να είναι αποτελεσµατικό.
13. Ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών/τριών σε όλες τις σχολικές
δραστηριότητες.
14. Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση θεµάτων και προωθούν στη Διεύθυνση
καινοτόµες ιδέες µε σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
15. Έχουν την ευθύνη για την εφαρµογή των πάγιων εργασιών που τους αναθέτει ο Σύλλογος
των Διδασκόντων Καθηγητών µε την κατανοµή εργασιών και αρµοδιοτήτων.
16. Σέβονται τις επί µέρους ανάγκες και ιδιαιτερότητες των µαθητών (κοινωνικές,
οικονοµικές, πολιτιστικές, γενετικές, γλωσσικές, φυλετικές).
17. Επιβάλουν το σεβασµό εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας.
18. Απονέµουν δικαιοσύνη.
19. Αξιολογούν δικαίως τους µαθητές, διαχωρίζοντας την αξιολόγηση των γνωστικών
αντικειµένων από την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των µαθητών.
20. Θεωρούν ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις ή απορίες άνευ νοήµατος εκ µέρους των
µαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.
21. Θεωρούν ότι όλα τα γνωστικά αντικείµενα έχουν την ίδια βαρύτητα και αξία για τη
διαµόρφωση της προσωπικότητας των µαθητών.
22. Δεν απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου για την επίλυση µαθητικών θεµάτων που
οι ίδιοι µπορούν να διευθετήσουν, µε τον καλύτερο τρόπο.
23. Εγγράφουν στο βιβλίο Καταγραφής Εύρυθµης Λειτουργίας του σχολείου µε πλήρη
αιτιολόγηση τις ποινές που επιβάλουν αλλά πάντα µε φειδώ στους µαθητές.
24. Φροντίζουν για την ασφάλεια των µαθητών.
25. Ευαισθητοποιούνται σε θέµατα Περιβάλλοντος και διαχείρισής τους.
26. Τηρούν εχεµύθεια στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς επίσης και στο
σκεπτικό λήψης τους.
27. Ενηµερώνουν τους Γονείς και Κηδεµόνες µε Ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά σε έκτακτες
περιπτώσεις.
28. Προτείνουν λύσεις για µαθητές/τριες που παρουσιάζουν µαθησιακά προβλήµατα και
προωθούν σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση του Σχολείου, τις απαραίτητες διαδικασίες
αντιµετώπισής τους.
ΜΑΘΗΤΕΣ
Οι βασικές αρχές της λειτουργίας του 2ου Γυµνασίου Αλίµου σε ότι αφορά τους µαθητές
εστιάζονται στα εξής σηµεία:
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1. Διαµόρφωση κλίµατος σχολικού περιβάλλοντος µε κύρια στοιχεία το σεβασµό στις αξίες,
στους θεσµούς, στην ένταξη και τους κανόνες της κοινωνικής ζωής.
2. Αναγνώριση, ανάδειξη και προβολή από τους Εκπαιδευτικούς και το Σχολείο γενικότερα
των ιδιαιτέρων κλίσεων κάθε µαθητή.
3. Αποδοχή των φυσικών, γλωσσικών, φυλετικών και θρησκευτικών διαφοροποιήσεων των
µαθητών.
4. Η συµµετοχή τους σε σχολικές δραστηριότητες, όπως οι σχολικές, εθνικές και θρησκευτικές
εορτές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες θεωρούνται τιµητικές και ως εκ τούτου
οι µαθητές πρέπει να συµµετάσχουν πρόθυµα.
5. Σεβασµός στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Μαθητικών Κοινοτήτων οι οποίες
εκλέγονται µε δηµοκρατικές διαδικασίες από τους ιδίους τους µαθητές.
6. Καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης στους µαθητές-µαθήτριες σε ότι σχετίζεται µε την
σχολική περιουσία, την ποιότητα των σχολικών χώρων, των κοινόχρηστων χώρων του
προαυλίου χώρου και όλου του περιβάλλοντος του σχολείου.
7. Σε περίπτωση που µαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση
µάσκας (µη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική
τάξη και λαµβάνει απουσία, παραµένει στον ειδικό χώρο, µε τήρηση όσο το δυνατόν
επαρκούς απόστασης και των λοιπών µέτρων προστασίας, µέχρι την παραλαβή του από τους
γονείς/κηδεµόνες του. Ο ειδικός χώρος έχει ήδη ορίστεί µε απόφαση του Συλλόγου
διδασκόντων, υπό την εποπτεία της Διευθύντριας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεµόνων,
επισηµαίνονται η χρησιµότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης µάσκας.
8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο και παραµονή στο σπίτι όσων εκδηλώνουν ακόµα και
ήπια συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετό, πονόλαιµος,
γαστρεντερικά συµπτώµατα) και ενηµέρωση των υπευθύνων για την προστασία µαθητών
και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες
9. Οι µαθητές που καθυστερούν κατά την πρώτη διδακτική ώρα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα θα
πρέπει να προσέρχονται στο Γραφείο της Διευθύντριας, να αναφέρουν το λόγο
καθυστέρησή τους και αν η Διευθύντρια κρίνει ικανοποιητικούς τους λόγους που
επικαλούνται, θα τους δίνει σηµείωµα για να εισέλθουν στην τάξη τους.
10. Η φοίτηση των µαθητών πρέπει είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων
ανελλιπής και όχι επιλεκτική.
11. Οφείλουν να είναι εφοδιασµένοι µε οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση
των µαθηµάτων της ηµέρας και έχουν ζητηθεί από τους διδάσκοντες καθηγητές (Όργανα
για το µάθηµα των Μαθηµατικών π.χ. χάρακα, διαβήτη, γνώµονα, φόρµα για το µάθηµα
της Γυµναστικής, χρώµατα, πινέλα για το µάθηµα των Καλλιτεχνικών κ.τ.λ.)
12. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε µαζί τους τα απαραίτητα για κάθε
µάθηµα βιβλία και
τετράδια.
13. Τα σχολικά βιβλία αποτελούν δηµόσια περιουσία και απαγορεύεται η καταστροφή τους.
14. Κατά την διάρκεια του µαθήµατος δεν ενοχλούν µε ψιθύρους, συζητήσεις, γέλια ή
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν την οµαλή ροή του µαθήµατος
και να παρεµποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
15. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση συσκευής κινητής τηλεφωνίας και οποιαδήποτε
άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων εικόνας και
ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό µε κρυφή κάµερα ραδιόφωνα, walkman κλπ) εντός του σχολικού
χώρου σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι
µαθητές που παρανοµούν θα τιµωρούνται.
16. Εχουν το δικαίωµα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώµη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις
απορίες τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το µάθηµα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο,
αλλά πάντα µε ευγενικό τρόπο και αµοιβαίο σεβασµό.
17. Σε περίπτωση διαφωνίας τους προς τη γνώµη καθηγητή/τριας ή συµµαθητή/τριας,
διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους µε ήρεµο τρόπο και σεβασµό στην προσωπικότητα των
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άλλων, χωρίς επιθετική, ειρωνική ή υποτιµητική διάθεση.
18. Κατά την διάρκεια των διαλειµµάτων οι µαθητές εξέρχονται στο προαύλιο, ως εξης: Α τάξη –
στο υπόστεγο του νέου κτιρίου, Β τάξη στο χώρο του γηπέδου µπάσκετ και Γ τάξη στο άνω
προαύλιο.
19. Οι µαθητές για οτιδήποτε χρειάζονται κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου
απευθύνονται στους εφηµερεύοντες καθηγητές ή στους υπεύθυνους καθηγητές των
τµηµάτων τους και δεν εισέρχονται στα γραφεία των καθηγητών και της διεύθυνσης, παρά
µόνο για σοβαρό λόγο ή κατόπιν εντολής και ειδικής άδειας.
20. Οφείλουν να σέβονται και να έχουν ευγενική συµπεριφορά απέναντι στους καθηγητές,
στους συµµαθητές τους και σε όλους τους εργαζόµενους στο χώρο του σχολείου. Πρέπει να
αποφεύγονται οι διαπληκτισµοί και ελέγχεται αυστηρότατα κάθε πιθανή χρήση βίας. Σε
περίπτωση που µαθητής αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα µε τους συµµαθητές του, οφείλει
να απευθύνεται στους καθηγητές και στη διεύθυνση προκειµένου να αποφεύγονται οι
εντάσεις και οι συγκρούσεις και να λύνονται τα προβλήµατα µε διάλογο.
21. Δεν αποµακρύνονται από το σχολικό χώρο για αγορά προϊόντων (υπάρχει το κυλικείο για
αυτό), ούτε για άλλο οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης ή του εφηµερεύοντα
καθηγητή.
22. Αποφεύγουν να συζητούν µε εξωσχολικά πρόσωπα από τα κάγκελα της αυλής και δεν
προσκαλούν φίλους τους στο χώρο του Σχολείου.
23. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα από τους µαθητές/τριες για λόγους προστασίας της
υγείας τους αλλά κυρίως και για αποτροπή εθισµού τους σε αυτό.
24. Το ντύσιµο και γενικά η εµφάνιση των µαθητών/τριών κατά την διάρκεια του σχολικού
προγράµµατος πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια ευπρέπειας, χωρίς ακρότητες και
υπερβολές που µπορεί να προκαλούν το κοινό αίσθηµα.
25. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθηµάτων ή µε άλλους τρόπους ρύπανση θρανίων,
καρεκλών και τοίχων του σχολείου. Μαθητής /τρια ή τµήµα που προκαλεί φθορές ή
ρύπανση στο σχολικό περιβάλλον θα αναλαµβάνει το κόστος και τον κόπο
αποκατάστασης.
26. Τα πενταµελή συµβούλια τµηµάτων µπορούν και οφείλουν να παρεµβαίνουν ενεργά σε
περιπτώσεις που συµµαθητές/τριες προκαλούν προβλήµατα στις τάξεις.
27. Αιτήµατα, προτάσεις, σκέψεις και απόψεις των µαθητών/τριών µεταφέρονται από Τριµελές
Προεδρείο του εκλεγµένου Δεκαπενταµελούς Μαθητικού Συµβουλίου και συζητούνται µε
τη Διεύθυνση του Γυµνασίου και το Σύλλογο των Διδασκόντων.
Οι θέσεις του Τριµελούς Προεδρείου δεν πρέπει να είναι προσωπικές αλλά να απηχούν τις
θέσεις ολόκληρης της µαθητικής κοινότητας.
Επί µέρους θέµατα και προβλήµατα που αφορούν ένα Τµήµα του Σχολείου
αντιµετωπίζονται µε συνεργασία των µαθητών/τριών µε τον Υπεύθυνο Καθηγητή του
Τµήµατος ή αν κριθεί απαραίτητο µε όλους τους Διδάσκοντες του Τµήµατος.
ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
Α)Η κατ’ εξακολούθηση όχληση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος όπως προβλέπει ο νόµος.
Β)Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες.
Γ)Η πρόκληση ζηµιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου (αποκαθιστούν τη ζηµιά οι κηδεµόνες
του υπαίτιου).
Δ) Το κάπνισµα στον σχολικό χώρο.
Ε)Η κατοχή και η χρήση κινητού ή άλλη συσκευή ήχου ή εικόνας.
Ζ)Η έξοδος από το σχολικό χώρο.
Η) Οικειοποίηση αντικειµένων που ανήκουν σε άλλο µαθητή ή καθηγητή ή στο σχολείο (κάθε ένα από τα
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πιο πάνω παραπτώµατα θα εξετάζεται κατά περίπτωση).
ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Κηδεµόνες του µαθητή είναι οι φυσικοί γονείς του, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας, οπότε είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα από αυτούς.
Οι γονείς - κηδεµόνες:
1. Εγγράφουν το µαθητή στο σχολείο.
2. Επικοινωνούν συχνά µε τη Διευθύντρια και τους Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δίνουν τις
απαραίτητες διευκρινίσεις σε οποιαδήποτε απορία έχουν.
3. Παρακολουθούν µε ενδιαφέρον και συστηµατικά τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική
επίδοση του µαθητή/τριας και ενηµερώνουν το Σχολείο εγκαίρως για ειδικά προβλήµατα
(οικογενειακά, υγείας, δυσλεξίας, µαθησιακά, συµπεριφοράς κ.τ.λ.) , ώστε να αποφεύγονται
λάθη από άγνοια.
4. Γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους της απουσίας µαθητή/τριας που απουσίασε από το
σχολείο άµεσα µε έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο σχολείο
κατά την εγγραφή του/της µαθητή/τριας σε αυτό.
5. Συµµετέχουν ενεργά στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων ο οποίος αποτελεί τη συλλογική
έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών.
6. Εγκρίνουν τη συµµετοχή των µαθητών σε ατοµικές ή οµαδικές εκδηλώσεις του Σχολείου
(εκπαιδευτικές εκδροµές, επισκέψεις, συµµετοχή σε οµιλίες), εκτός των εκδηλώσεων που
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (συµµετοχή σε
προγράµµατα κ.τ.λ.) σύµφωνα πάντα µε την Εκπαιδευτική Νοµοθεσία.
7. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρµοδιότητα και ευθύνη των
εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και της Διευθύντριας του σχολείου. Η
συνεργασία των γονέων και κηδεµόνων µε τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου αποβλέπει
στην ολοκλήρωση του παιδαγωγικού και διδακτικού τους
έργου, χωρίς όµως να
παρεµβαίνουν στην άσκηση του λειτουργήµατός τους.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών αποτελεί το κυρίαρχο συλλογικό όργανο του
Σχολείου, το οποίο λαµβάνει σύννοµες αποφάσεις καθολικής ισχύος.
2. Η ισχύς των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών υπερβαίνει αυτές των
Διδασκόντων Καθηγητών και της Διεύθυνσης του Σχολείου.
3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών συνεδριάζει εκτός ωραρίου διδασκαλίας υπό την
Προεδρία της Διευθύντριας του Σχολείου, σε Τακτικές Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις κατά
την διάρκεια του σχολικού έτους ή ακόµα σε Έκτακτες Συνεδριάσεις προκειµένου να
αντιµετωπίσει έκτατα και σοβαρά γεγονότα τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
4. Οι αποφάσεις του Συλλόγου είναι σεβαστές και εφαρµόσιµες από την ολοµέλεια των
καθηγητών και µαθητών του Σχολείου.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών εγγράφονται στο
Βιβλίο Πρακτικών του Σχολείου και θεωρούνται επίσηµα έγγραφα και αποφάσεις.
6. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών αφορούν άµεσα όλη τη µαθητική
κοινότητα και, έµµεσα την ευρύτερη κοινωνία, µε την έννοια ότι πολλές αποφάσεις έχουν
σαν τελικούς αποδέκτες τους Γονείς των µαθητών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ως εκ
τούτου, το κύρος και η ισχύς των αποφάσεων έχουν υπεύθυνο και καθολικό χαρακτήρα.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των
Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών του Σχολείου. Η ύπαρξη του Συλλόγου είναι
απαραίτητη για την ορθή και οµαλή λειτουργία του Σχολείου.
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Το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη των
εκπαιδευτικών του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών της σχολικής µονάδας και της
Διευθύντριας του Σχολείου.
Όµως το γενικότερο κλίµα που επικρατεί στη σχολική µονάδα στηρίζεται στη συνεργασία
όλων των φορέων που συµµετέχουν στη λειτουργία της.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Το κυλικείο του Σχολείου πρέπει να είναι εφοδιασµένο µόνο µε τα επιτρεπτά προϊόντα
σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις.
Το κυλικείο χρησιµοποιείται από τους µαθητές µόνο κατά τα διαλείµµατα.
Δεν επιτρέπεται στους µαθητές να βρίσκονται στο κυλικείο σε ώρα µαθήµατος.
Οι µαθητές οφείλουν να συµπεριφέρονται κόσµια στο χώρο του κυλικείου να µην
ρυπαίνουν τους χώρους αλλά να χρησιµοποιούν τους κάδους απορριµµάτων.
Οι µεγαλύτεροι µαθητές οφείλουν να σέβονται τη σειρά προτεραιότητας και ιδιαίτερα όσον
αφορά τους µικρότερους σε ηλικία µαθητές.
Οι µαθητές µπορούν να φέρουν προϊόντα από το σπίτι τους σε καµία όµως περίπτωση δεν
επιτρέπονται παραγγελίες και αγορές από καταστήµατα εστίασης εκτός του Σχολείου.

Οι µαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάµισι (1,5) µέτρου κατά την
αναµονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήµανση στο έδαφος µε τις
προβλεπόµενες αποστάσεις).
Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία εξωτερικών χώρων
µεταξύ των µαθητών κατά την αναµονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής
µάσκας είναι απαραίτητη. Συνιστάται οι µαθητές/-τριες να χρησιµοποιούν αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυµα χεριών µετά τη συναλλαγή µε το κυλικείο και πριν τη λήψη του
γεύµατος.
Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύµατος χεριών δίπλα στο
ταµείο του κυλικείου, το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι µαθητές/-τριες
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η Καθαριότητα των χώρων προσφέρεται από την καθαρίστριες του σχολείου.
Α) Σκουπίζουν, καθαρίζουν και απολυµαίνουν όλους τους χώρους του Σχολείου
εσωτερικά και εξωτερικά τον περίβολο του Σχολείου, το Γραφείο του Διευθυντή, το
Γραφείο των Καθηγητών, τις τουαλέτες τους διαδρόµους τις αίθουσες διδασκαλίας, τις
σκάλες, τους νιπτήρες, τις καρέκλες, τα θρανία, κ.τ.λ.
Β) Ειδικά στα διαλλείµατα που οι µαθητές έχουν αλλάξει αίθουσα διδασκαλίας ( ξένες
γλώσσες, πληροφορική, τεχνολογία κλπ) Γίνεται απολύµανση των θρανίων και καθισµάτων
των µαθητών.
Γ) Οι τουαλέτες καθαρίζονται σχολαστικά και πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Για να µπορεί να συµµετάσχει στις εξετάσεις ένας µαθητής πρέπει η φοίτηση του να
χαρακτηριστεί επαρκής.
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής µε βάση το γενικό σύνολο των
απουσιών που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών
του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή/τριας που σηµείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες.
Οι µαθητές-µαθήτριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» υποχρεούνται
να επαναλάβουν την φοίτηση στην ίδια τάξη.
Παιδαγωγικά µέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
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Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες
και να εφαρµόζει πρακτικές για τη δηµιουργία στο σχολείο του κλίµατος που απαιτείται
για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των µαθητών
έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη
τήρησης των κανόνων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιεί όλους τους διαθέσιµους
τρόπους (π.χ. συµβουλευτικές συναντήσεις µε τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δοµές,
διαδικασία διαµεσολάβησης) για την αντιµετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς.
Στις περιπτώσεις των µαθητών-τριών που δεν βελτιώνουν τη συµπεριφορά τους, ο
Σύλλογος των Διδασκόντων-ουσών προβαίνει στη λήψη µέτρων, τα οποία είναι:
Α. Παρατήρηση-Σύσταση.
Β. Επίπληξη.
Γ. Αποβολή µια ηµέρα.
Δ. Αποβολή δυο ηµέρες.
Ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Η παρατήρηση είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων, δεν καταχωρίζεται στα βιβλία του
Σχολείου και αποσκοπεί στην προειδοποίηση του µαθητή.
Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:
1. Ο Διδάσκων Καθηγητής µπορεί να επιβάλλει:
Παρατήρηση-Σύσταση, Επίπληξη.
2. Ο Διευθυντής του Σχολείου µπορεί να επιβάλλει Α. Παρατήρηση-Σύσταση,Β.
Επίπληξη, Γ. Αποβολή µιας ηµέρας.
3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών µπορεί να επιβάλλει:
Όλες τις παραπάνω κυρώσεις καθώς επίσης αποβολή από τα µαθήµατα δύο (2)
ηµερών και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Οι µαθητές/τριες που αποβάλλονται παραµένουν τις ηµέρες της αποβολής στο
σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται µε
ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.
Η µορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε
το συγκεκριµένο παιδαγωγικό µέτρο.
Εάν µαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή µαθήµατος, είναι δυνατόν να του/της
επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να αποµακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας,
οπότε απασχολείται µε την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαµβάνοντας
απουσία. Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ωριαίων αποµακρύνσεων και πάντως µετά από
τρεις αποµακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συµβούλιο
του Τµήµατος εξετάζει τους ενδεδειγµένους χειρισµούς.
Με το πλαίσιο αυτό επιθυµούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές να λειτουργήσουν
ως υπεύθυνοι πολίτες, τόσο στη δηµοκρατική κοινότητα του σχολείου, όσο και
µελλοντικά, στα πλαίσια της οργανωµένης πολιτικής κοινωνίας. Η τήρηση των
θεσµών και των κανόνων δικαίου είναι αναγκαία. Έτσι θα ολοκληρωθούν οι
µαθητές µας ως άτοµα συµµετοχικά, δηµοκρατικά, αλληλέγγυα.
Η Διευθύντρια
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυµνασίου Αλίµου
Αλιµος 25-10-2020
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο Γενικών Αρχών διαµορφώνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας του 2ου Γυµνασίου Αλίµου, όπως το σχέδιό του διανεµήθηκε, µελετήθηκε και
συµπληρώθηκε.
Ο Κανονισµός Λειτουργίας επικυρώνεται σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων
Καθηγητών, στην οποία µετέχει το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων
Κηδεµόνων και εκπρόσωποι του 15µελούς Μαθητικού Συµβουλίου, όπως η σύνθεση του
προβλέπεται από τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις.
Αντίγραφο του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του 2ου Γυµνασίου
Αλίµου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και στο Δήµο
Αλίµου.
Επίσης, αντίγραφα του παρόντος Κανονισµού χορηγούνται στους Καθηγητές που
υπηρετούν στο 2ου Γυµνασίου Αλίµου, στο Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων, στο πενταµελές κάθε Τµήµατος του Σχολείου και στο Προεδρείο της
Μαθητικής κοινότητας του 2ου Γυµνασίου Αλίµου.
Αλιµος …… /…… /……

Η Διευθύντρια

Οι Καθηγητές

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. του

Για το 15µελές Μαθητικό Συµβούλιο

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
……………………………..
………………

Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο Ταµίας
………………… ……………
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