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1ο ΓΕΛ Γαλατσίου  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
1. Ωράριο λειτουργίας 
Α.  Στη διάρκεια του διδακτικού έτους (Σεπτέµβριος- Ιούνιος) το σχολείο 
λειτουργεί καθηµερινά εκτός Σαββατοκύριακου, αργιών και διακοπών από 8:00  
έως 14:00 
Β. Στη διάρκεια των θερινών διακοπών ( Ιούλιος και Αύγουστος ) το σχολείο 
παραµένει ανοικτό από 8:30 έως 14:00 µία ηµέρα την εβδοµάδα, η οποία  
καθορίζεται από τη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας. 
 
2.  Ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας: 
Προβλέπονται 7 ώρες διδασκαλίας καθηµερινά ως εξής: 

ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΔΙΑΛΕΙΜ
ΜΑ 

1η 8.15 9.00 45' 5΄ 

2η 9.05 9.50 45' 10' 

3η 10.00 10.45 45' 10' 

4η 10:55 11.35 40' 10' 

5η 11.45 12.25 40' 10' 

6η 12.35 13.15 40' 5' 

7η 13.20 14.00 40'  

 
3. Εγγραφές και Μετεγγραφές 
Εγγραφές  
Οι εγγραφές των µαθητών της Α΄ τάξης πραγµατοποιούνται  κάθε  Ιούνιο και 
µέχρι τη  λήξη του διδακτικού έτους.  Στο Σχολείο µας  εγγράφονται αρχικά  οι 
µαθητές που αποφοιτούν κυρίως από το 1ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, αλλά και από 
άλλα Γυµνάσια του Γαλατσίου και οι τίτλοι απόλυσης διαβιβάζονται 
υπηρεσιακά. Επίσης εγγράφονται µαθητές από ιδιωτικά σχολεία ή από άλλες 
περιοχές, λόγω µετοίκισης και µε αίτηση των γονέων τους.    

Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να γίνει εγγραφή το µήνα Σεπτέµβριο και µέχρι την 
έναρξη των µαθηµάτων, για τους µαθητές που εµποδίστηκαν να εγγραφούν για 
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς 
λόγους),καθώς και για τους παραπεµπόµενους µαθητές σε επανεξέταση το 
Σεπτέµβριο. Κάθε εκπρόθεσµη αίτηση εγγραφής διαβιβάζεται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ 
Αθήνας για έγκριση.  
 
Μετεγγραφές 
Οι µετεγγραφές των µαθητών/τριων από και προς το σχολείο  διενεργούνται 
από την έναρξη του σχολικού έτους (1η Σεπτεµβρίου ) ως τέλος Μαρτίου. Για 
να εγκριθεί η µετεγγραφή πρέπει να την επιβάλλουν  συγκεκριµένοι λόγοι, πχ 
µετοίκιση ή να υπάρχει συναίνεση των Διοικήσεων των δύο Σχολείων.  
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 
1. Γενικά Θέµατα 
Το σχολείο θεωρεί τη συµµετοχή των µαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως 
υποχρέωσή τους. Στις  σχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι 
θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες 
των µαθητικών κοινοτήτων οι µαθητές /τριες συµµετέχουν οικειοθελώς και 
εποικοδοµητικά ώστε  να  εκπροσωπούν επάξια το σχολείο.   
 
Στις σχέσεις µεταξύ των µαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αµοιβαίος σεβασµός, ο 
δηµοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η 
υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άµιλλα είναι χρήσιµη.  Κρίνεται  απαραίτητο να 
καταστέλλεται ο επιθετικός ανταγωνισµός και κάθε απόπειρα προστριβών και ερίδων.  
Σηµαντικό θέµα αποτελεί  η βία και ο σχολικός εκφοβισµός. Το σχολείο λαµβάνει µέριµνα 
για την πρόληψη των φαινόµενων αυτών. Στα πλαίσια αυτά  συγκροτήθηκε και λειτουργεί 
οµάδα διαµεσολάβησης.   
 
Μεγάλη σηµασία στη σχολική ζωή των µαθητών έχουν ο δηµοκρατικός διάλογος και οι 
κανόνες του. Ο  σεβασµός του σχολικού κανονισµού και η αυτοπειθαρχία αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της εύρυθµης σχολικής ζωής και επιδιώκονται  κατά κύριο λόγο µε 
θετικά µέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που 
θεµελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συµπεριφοράς, 
η συµµόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται µέσα σ' 
αυτό.  
 
2. Φοίτηση  
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Η φοίτηση των µαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων 
των µαθηµάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των µαθητών και οι 
συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι ένα 
σοβαρότατο θέµα το οποίο πρέπει να αντιµετωπίζεται από κοινού από το 
σχολείο και την οικογένεια.  
Ειδικότερα:  
• Οι γονείς οφείλουν να ενηµερώνονται συχνά και να δικαιολογούν 

εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

• Κάθε τετράµηνο  µε το  “Δελτίο Προόδου” γνωστοποιούνται  στους γονείς 
και κηδεµόνες  οι απουσίες του  µαθητή.  

 
3. Χαρακτηρισµός Φοίτησης  
Η φοίτηση των µαθητών των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
χαρακτηρίζεται µε πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ηµέρα που 
λήγουν τα µαθήµατα του σχολικού έτους. Ειδικότερα:  
1. Για να έχει δικαίωµα ένας µαθητής να λάβει µέρος στις εξετάσεις η φοίτησή 
του πρέπει να είναι επαρκής. 
2. Η φοίτηση θεωρείται επαρκής όταν ο µαθητής έχει µέχρι πενήντα (50) 
αδικαιολόγητες απουσίες και µέχρι εξήντα τέσσερις (64) δικαιολογηµένες. 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι δυνατό να δικαιολογήσει και απουσίες πέραν 
των εκατόν δεκατεσσάρων (114) κατά την κρίση του  και µέχρι και εκατόν 
εξήντα τέσσερις (164),  εφ’ όσον οι πάνω από 50 είναι δικαιολογηµένες , οι 
πάνω από 114 είναι δικαιολογηµένες από γιατρό ή νοσοκοµείο και ο µαθητής 
έχει µέσο όρο προφορικής βαθµολογίας στα δυο τετράµηνα  ίσο ή µεγαλύτερο 
του 15.  
3. Για την τακτική φοίτηση του µαθητή υπεύθυνος είναι ο κηδεµόνας του, ο 
οποίος οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα, 
για να ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του µαθητή.  
4. Σε περίπτωση που ο κηδεµόνας του µαθητή δεν προσέρχεται και ο µαθητής 
έχει υπερβεί τις είκοσι πέντε απουσίες (25) αποστέλλεται ταχυδροµική 
επιστολή κάθε µήνα.  
5. Απουσίες µίας ή δύο συνεχόµενων ηµερών εξαιτίας ασθένειας ή άλλων 
σοβαρών οικογενειακών λόγων δικαιολογούνται µε ενυπόγραφο σηµείωµα του 
κηδεµόνα, που προσκοµίζεται από τον ίδιο µέσα σε δέκα ηµέρες από την 
επάνοδο του µαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεµόνας µπορεί να 
δικαιολογήσει απουσίες το πολύ δέκα (10) ηµερών. 
6. Αν ο µαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο 
από δύο (2) συνεχόµενες  ηµέρες ο κηδεµόνας οφείλει να προσκοµίσει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες, βεβαίωση δηµοσίου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή ιδιώτη 
γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. 
7.  Σε καµία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες οι απουσίες µαθητών 
που οφείλονται: 
α. Σε µη έγκαιρη (8:10 π.µ.) προσέλευση στο σχολείο την πρώτη διδακτική 
ώρα. 
β. Σε καθυστερηµένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας. 
γ. Σε αυθαίρετη αποµάκρυνση από το σχολείο. 
δ. Σε άρνηση µαθητή να προσέλθει στο µάθηµα της γυµναστικής 
προφασιζόµενος διάφορους λόγους, που δεν πείθουν τον διδάσκοντα ή όταν 
προσέρχεται χωρίς την απαραίτητη αθλητική ενδυµασία. 
ε. Και σε περίπτωση ακόµη κατά την οποία γίνεται δεκτός στην τάξη µαθητής 
που καθυστέρησε να προσέλθει, η απουσία καταχωρίζεται και δε 
δικαιολογείται. 
στ. Σε παιδαγωγικό έλεγχο που συνεπάγεται ωριαία αποµάκρυνση του µαθητή 
από την τάξη εκ µέρους τους διδάσκοντος ή σε ηµερήσιες και πολυήµερες 
αποµακρύνσεις από το σχολείο, που τις επιβάλλει η Δ/νση ή ο Σύλλογος 
Διδασκόντων. 
8. Τα δικαιολογητικά των απουσιών δε δεσµεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, 
όταν αυτός γνωρίζει τεκµηριωµένα ότι δεν αναφέρονται σε πραγµατική 
ασθένεια του µαθητή. 
9. Οι µαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 
υποχρεωµένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.  
 
4. Πρωινή και έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο και την αίθουσα 

διδασκαλίας 
Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της 
σχολικής εργασίας δείχνει  ότι αναγνωρίζεται  ο σηµαντικός ρόλος που  έχει το σχολείο και 
συνάδει µε το σεβασµό που  πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιµου 
χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση ευτελίζεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο 
ρόλος του. Συνεπώς: 
Α. Οι µαθητές είναι αναγκαίο να βρίσκονται στον  αύλειο χώρο ή στο ισόγειο σε 
περίπτωση κακοκαιρίας ως  τις 8: 10  π.µ.. Δεν επιτρέπεται η  άνοδος στους ορόφους.  Οι 
γονείς και κηδεµόνες  έχουν αποκλειστικά την  ευθύνη για την µη έγκαιρη 
προσέλευση των µαθητών στο Σχολείο. Σε καµιά περίπτωση δεν µετακυλίεται  η 
ευθύνη αυτή στη Δ/νση και στο Σύλλογο Διδασκόντων. 
Β. Οι  µαθητές, οφείλουν  να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου για 
την καθιερωµένη προσευχή και ενηµέρωση.  
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  Γ. Με  την είσοδο του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας καταχωρίζονται οι 
απουσίες των µαθητών. Δεν  επιτρέπεται η είσοδος των µαθητών µε διαγραφή  της 
απουσίας. Κατά την κρίση του διδάσκοντα µπορεί ο µαθητής να γίνει δεκτός µε 
καταχωρηµένη την απουσία. Αυτή η διαδικασία ισχύει και τις ενδιάµεσες ώρες.   
Δ. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ρυθµίσει το θέµα της καθυστερηµένης προσέλευσης των 
µαθητών µε βάση την εξής γενική αρχή: δεν πρέπει να διακόπτεται το µάθηµα εξαιτίας 
αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι µπορεί να καθυστερεί ο 
µαθητής χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες. Την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης τη  
φέρουν οι γονείς  και κηδεµόνες και  σε καµιά περίπτωση δεν µετακυλίεται στη Δ/νση  ή 
τους εκπαιδευτικούς.  
Ε. Σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης ενός µαθητή στο σχολείο, πχ ασθένεια,  ο γονέας 
ή ο κηδεµόνας οφείλει να ενηµερώσει το Σχολείο.  
 
5. Αθλοπαιδιές και φυσική αγωγή.  
Η συµµετοχή των µαθητών/τριων είναι υποχρεωτική και απαιτείται ιατρική γνωµάτευση.  
Η χρήση αθλητικής ενδυµασίας  είναι απαραίτητη. Μαθητής/τρια  που δεν έχει αθλητική 
ενδυµασία   τιµωρείται κατά την κρίση του διδάσκοντα  Για µακροχρόνια απαλλαγή από το 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωµάτευση. Για απαλλαγή µιας ηµέρας 
απαιτείται σηµείωµα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου. 
 
6. Απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών. 
Μαθητές/τριες που έχουν απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών παρακολουθούν 
την ώρα εκείνη άλλο µάθηµα της επιλογής τους µε ευθύνη του/της  διδάσκοντα 
/διδάσκουσας τα θρησκευτικά και του/της εκπαιδευτικού που  αποδέχεται τον/την  
µαθητή/τρια στην τάξη του.  
 
7. Αποµάκρυνση µαθητή /τριας από το σχολείο 
Δεν επιτρέπεται η αποµάκρυνση µαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη των 
µαθηµάτων χωρίς την ενηµέρωση και τη συναίνεση του γονέα ή του κηδεµόνα  και την 
άδεια της διεύθυνσης. Αναιτιολόγητη αποµάκρυνση ελέγχεται ως  σοβαρό πειθαρχικό 
παράπτωµα.  
 
8. Υγεία  
Οι γονείς είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν, κατά την εγγραφή του µαθητή, το υπό του 
νόµου προβλεπόµενο ιατρικό δελτίο του µαθητή, συµπληρωµένο από τον οικογενειακό 
γιατρό τους  και να ενηµερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά 
προβλήµατα υγείας των παιδιών τους.   
 
9. Απουσία Εκπαιδευτικού 

Σε κάθε απουσία Εκπαιδευτικού θα γίνεται προσπάθεια τροποποίησης του ηµερήσιου 
ωρολογίου προγράµµατος, ώστε τα τµήµατα που επηρεάζονται να  ξεκινούν πιο αργά το 
µάθηµα, πχ από 2η διδακτική ώρα, ή να τελειώνουν το µάθηµα νωρίτερα.  
 
Κανόνες συµπεριφοράς.  
Αποκλίσεις των µαθητών από τη δηµοκρατική συµπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, 
τους όρους της ισότιµης συµµετοχής στη ζωή του σχολείου, τον οφειλόµενο σεβασµό στον 
εκπαιδευτικό και στο επικουρικό προσωπικό, στη σχολική περιουσία, στο συµµαθητή και 
εν γένει  σε όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της  εύρυθµης λειτουργίας του 
θεωρούνται σχολικά παραπτώµατα. Τα σχολικά παραπτώµατα  αντιµετωπίζονται από το 
σχολείο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και µε γνώµονα την αρχή ότι η 
κατασταλτική αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, 
όµως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό µέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νοµιµοποιεί τις 
αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιµωρησίας.. Ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω ορισµένα σχολικά  παραπτώµατα και που παρατηρούνται συχνότερα :  
• Το κάπνισµα απαγορεύεται στους χώρους του Σχολείου και οι  εφηµερεύοντες 

εκπαιδευτικοί κάνουν τις σχετικές συστάσεις στους µαθητές.   
• Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών ήχου και εικόνας 

στο χώρο του σχολείου δε συµβάλλει στη δηµιουργία ήρεµου 
παιδαγωγικού κλίµατος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των 
µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.  Σχετική φετινή εγκύκλιος του 
Υπουργείου  απαγορεύει ρητά τη χρήση σχετικών συσκευών από τους 
µαθητές στο σχολείο.   

• Εκτός από το σχολικό χώρο, σεβασµός και προσεκτική χρήση απαιτείται 
στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά µέσα και στη λοιπή 
υλικοτεχνική υποδοµή. Φθορές, ζηµιές, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης 
της περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναµώνουν τις εκπαιδευτικές 
δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το µαθητή στην 
αντίληψη της απαξίωσης της δηµόσιας περιουσίας.  

• Πολύ σοβαρές περιπτώσεις αποκλίνουσας συµπεριφοράς που ελέγχονται 
ως βαριά σχολικά παραπτώµατα. Ενδεικτικά:   
• Η χρήση αλκοόλ και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. 
• Η άσκηση µε οποιονδήποτε τρόπο βίας ή  εκφοβισµού σε συµµαθητές 
και σε άλλους ανήλικους. 
• Η χρήση κινητών και άλλων  συσκευών ήχου και εικόνας , κυρίως  
κατά τη διδασκαλία. 
• Η αναιδής και προσβλητική συµπεριφορά προς καθηγητή και προς 
µέλος του προσωπικού του σχολείου. 
• Η ηθεληµένη φθορά της σχολικής περιουσίας.  
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Σε ορισµένες  περιπτώσεις, εκτός από τον µαθητή έχει και νοµικές 
επιπτώσεις ο γονέας ή  ο κηδεµόνας του. 

 
10. Πειθαρχικός έλεγχος 
Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του 
κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις, 
εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος,  αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και 
αντιµετωπίζεται µε σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές 
κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:  
1. Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση, σύσταση, επίπληξη και ωριαία 
αποµάκρυνση από το διδασκόµενο µάθηµα.  
2. Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από 
τα µαθήµατα µέχρι και τρεις (3) ηµέρες. 
3. Το Συµβούλιο Τµήµατος: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αποβολή από τα 
µαθήµατα µέχρι και πέντε (5) ηµέρες,  
4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και αλλαγή 
σχολικού περιβάλλοντος. 
Μαθητές που αποβάλλονται από τα µαθήµατα δύνανται να παραµένουν στο 
σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, απασχολούµενοι µε την 
φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου. 
 
11. Τιµητικές διακρίσεις  
Στους µαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα 
µαθήµατα απονέµονται τιµητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το 
Υπουργείο Παιδείας. 
Επίσης απονέµονται ιδιαίτερες τιµητικές διακρίσεις σε µαθητές για πράξεις 
αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύµα ανιδιοτέλειας και 
φιλαλληλίας από το σχολείο ή άλλον φορέα.  
 
12. Επικοινωνία Γονέων και Κηδεµόνων µε τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου.  
Οι γονείς και οι κηδεµόνες µπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο οποιαδήποτε εργάσιµη 
ηµέρα, κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, προκειµένου να  ενηµερωθείτε για την 
πρόοδο, τις απουσίες και τη διαγωγή των παιδιών σας. Αν επιθυµείτε να δείτε συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό, πρέπει να ενηµερωθείτε για τις ηµέρες και ώρες που διδάσκει στο Σχολείο.    

 
Γαλάτσι  20-09-2017 
Ο Διευθυντής 

Ελευθέριος Α. Κιτσαντάς 
Βιολόγος ΠΕ04.04 


