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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 3ου ΓΕΛ ΧΙΟΥ Σχολ. Έτους 2019-20 

 
Προσέλευση και αποχώρηση  
• Το 3ο ΓΕΛ Χίου αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Λυκείου στις 08.00 π.μ. με την 

πρωινή συγκέντρωση  και προσευχή.  Οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να 
παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση  στο προαύλιο του σχολείου.  

• Μετά την έναρξη του μαθήματος οι μαθητές δεν γίνονται δεκτοί στην τάξη  από τον καθηγητή της 
πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για 
τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στην Διευθυνση που θα κρίνει αν θα μπουν  
στην τάξη.  

• Για λόγους ασφάλειας κατά την πρωινή προσέλευση  οι μαθητές δεν πρέπει  να παραμένουν 
συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου.  

• Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες της αυλής κλείνουν, και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται  η 
έξοδος των μαθητών χωρίς άδεια. 
 

Παραμονή στο σχολικό χώρο  

• Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του 3ου Λυκείου  δεν έχει δικαίωμα εισόδου και 
παραμονής στον χώρο του σχολείου. Με εξαίρεση τους γονείς και κηδεμόνες που θα πρέπει να  
απευθύνονται  στη διεύθυνση του σχολείου.  

• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άσκοπα στο γραφείο των καθηγητών . 

• Στο διάλειμμα,  για λόγους υγιεινής,  οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν από τις αίθουσες.  
 

Απουσία καθηγητή - κενό  

•  Σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν  δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω απουσίας του καθηγητή, οι 
μαθητές  του τμήματος δεν επιτρέπεται να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που 
διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος  πρέπει να απευθύνεται  στη Διεύθυνση του σχολείου για οδηγίες.  
 

Έντυπα -διαφημίσεις  

• Στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία εντύπων -εκτός των εγκεκριμένων από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ.- όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για  αφίσες  ή άλλο υλικό στους 
χώρους του σχολείου, οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στον Σύλλογο των καθηγητών και στη 
Διεύθυνση του σχολείου.   
 

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων 
 
Οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να θέτουν τον προβληματισμό τους για τα θέματα που 
τους απασχολούν  και να διεκδικούν τα αιτήματά τους με σοβαρότητα  και πάντα στα πλαίσια  της 
δικαιοδοσίας τους βάσει των  νόμων που ισχύουν.( 23613/6/Γ2/4094/86  ΦΕΚ-619Β/25-9-86) 
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Σχολική Ζωή 
 
Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών  
 

• Οι μαθητές έρχονται καθαροί και περιποιημένοι στο σχολείο με εμφάνιση που αρμόζει στη μαθητική 
ιδιότητα. Η αμφίεση των μαθητών δεν πρέπει  να προκαλεί το κοινό αίσθημα .  

• Στον χώρο του σχολείου οφείλουν να  συμπεριφέρονται κόσμια και να μην προκαλούν φθορές. Σε 
περίπτωση πρόκλησης ζημιάς είναι υποχρεωμένοι να την αποκαταστήσουν αμέσως με δική τους 
επιβάρυνση. 

• Συμμετέχουν  ενεργά στις εκδηλώσεις του σχολείου (εκδρομές, μαθητικές παρελάσεις, σχολικές γιορτές, 
κλπ) και γενικά σε κάθε δραστηριότητα του σχολείου.   

• Δεν επιτρέπεται κανενός είδους χειροδικία, χρήση βίας και ύβρεις.  
 

Ασφάλεια και υγιεινή   
 

• Στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού. Η χρήση του κινητού μπορεί να 
επιβαρύνει την υγεία  και να παραβιάσει τα ατομικά δικαιώματα των άλλων ( Υ.Α Φ.25/103373/Δ1/22-
6-2018 Υ.Α.100553/4-9-2012)  

• Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στον σχολικό χώρο ( Υ.Α. 88202/25-6-2009) 

• Η χρήση των  κοινόχρηστων  χώρων γίνεται  προσεκτικά και πολιτισμένα. Οι μαθητές οφείλουν να 
διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτήριο, ρίχνοντας  τα απορρίμματα στους ειδικούς 
κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτήριο και στο προαύλιο.  

• Μετά την είσοδο στο σχολείο παραμένουν  στον χώρο του σχολείου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων και 
για κανένα λόγο δεν βγαίνουν  στον δρόμο χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή ή της 
Διεύθυνσης. 

• Από τις 25/5/2018 έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ ο νέος Γενικός Κανονισμός 
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΕΕ2016/679. Το σχολείο μας ακολουθώντας τις 
κατευθύνσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) έχει μία σαφή πολιτική 
χειρισμού των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και του προσωπικού, προσπαθώντας να 
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα παραβίασης αυτών. Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο μας έχει λάβει μέτρα 
ασφαλείας που αφορούν την πρόσβαση, τη διαχείριση και την αποθήκευση των ευαίσθητων δεδομένων 
από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των συστημάτων του. 
 

Στο μάθημα  

• Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη τους, στο αντίστοιχο εργαστήριο ή τη βιβλιοθήκη 
χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού. Εάν πρόκειται να απουσιάσουν 
δικαιολογημένα ( συμμετοχή σε χορωδία, διαγωνισμούς, κλπ)  πρέπει πρώτα να ενημερώνουν  τον 
αντίστοιχο  καθηγητή του  τμήματος. 

 

• Στη διάρκεια της διδακτικής ώρας πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να ενοχλούν τους 
συμμαθητές και τον καθηγητή. Δεν εγκαταλείπουν τη διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του καθηγητή και 
του διευθυντή.  
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• Στην τάξη απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών. 

• Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την τάξη για κανένα λόγο χωρίς την άδεια του καθηγητή. 
  

 
Καθήκοντα απουσιολόγων  

• Οι απουσιολόγοι του τμήματος, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός, ορίζονται από τον υπεύθυνο 
κάθε τμήματος.  

• Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και 
ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. Μετά 
τη λήξη του ωραρίου το παραδίδει για φύλαξη. 

• Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση 
σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου.  

• Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, και τη Διευθυνση.  
 

Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή  

• Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί εορτασμοί, περίπατοι, 
εκδρομές) είναι αναγκαία, καθώς τιμά τόσο τον μαθητή όσο και το σχολείο.  

• Τόσο οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, όσο 
και οι άλλες καινοτόμες δράσεις, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες 
κλπ , μπορούν να  γίνονται με πρωτοβουλίες και ιδέες των ίδιων των μαθητών.  

  

• Για την ποιότητα της σχολικής ζωής απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Η ομαλή 
λειτουργία του σχολείου εξαρτάται από τον πολιτισμό και το ενδιαφέρον όλων. Στόχος του σχολείου 
είναι  να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας και πολιτισμού.  

• Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες για 
θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους.  

 
 
 
 
 
Υ.Α. 10645/ΓΔ4/2018/ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018  Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65) 
 
Φοίτηση (άρθρο23 και  28) –Υποχρεώσεις γονέων (άρθρο 29)  

 

• Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή  ανεπαρκής  με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 
σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. 

• Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των 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/τριες, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, 
είναι υποχρεωμένοι/νες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. (Απουσίες άρθρο 29) 

• Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι 
κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί 
στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο 
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σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη 
υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 της 
Υ.Α. 10645/ΓΔ4/2018/ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018. 

 

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της ημέρας, άδεια απουσίας σε μαθητή για σοβαρούς λόγους, 
δίνεται από τη Διεύθυνση μετά από συνεννόηση με τους γονείς, οι οποίοι παραλαμβάνουν τον 
μαθητή/τρια. 

 

• Για οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία οι μαθητές απευθύνονται  στον υπεύθυνο καθηγητή του 
τμήματος. 

  
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (άρθρο 31) 

• 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. 

• Σε περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Δι-
δασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επί-
πληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, 
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

• Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο. 
Απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου και οι ώρες απουσίας τους από την τάξη 
καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο. 

• Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική 
παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με ευθύνη της 
Διεύθυνσης του σχολείου λαμβάνοντας απουσία. 

 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2271021668, 2271082896 
Τηλεμοιοτυπικό: 2271023213 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@3lyk-chiou.chi.sch.gr 
 
 
 

Ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά και καλή συνεργασία 
 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΓΕΛ Χίου 


