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Σχολικό έτος 2017-18 
 
 

Μαθητικός Κανονισμός Γυμνασίου 
 
 
Το Σχολείο επιδιώκει με όλα τα μέσα να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις μαθήτριές του το 
πνεύμα του αυτοσεβασμού και του αλληλοσεβασμού, με στόχο τη διαμόρφωση χαρακτήρων, ικανών 
να συμπορευτούν με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά. 
      
Πιστεύει στην επίμονη άσκηση του διαλόγου, στην αμοιβαία κατανόηση και την καλοπροαίρετη 
συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και θεωρεί πως το πραγματικό ενδιαφέρον 
του ενός προς τον άλλο και η καλλιέργεια αισθήματος προσωπικής ευθύνης προωθούν τους 
παιδαγωγικούς στόχους  του και προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις. 
      
Ωστόσο, για τις ελάχιστες - ελπίζουμε - περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή των παραπάνω 
αυτονόητων αρχών κρίνεται αναποτελεσματική, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τον Κανονισμό που 
επιβάλλει το Σχολείο για την αρμονική συμβίωση των μαθητών/τριών και την απρόσκοπτη πορεία 
τους, καθώς και τις επιπτώσεις που επιφέρει η παράβασή του.  
 
Να σημειωθεί όμως, ότι υπάρχουν και άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που είναι κοινώς 
αποδεκτοί και που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν κανονισμό. 
 
 Κάθε μαθητής/τρια του Γυμνασίου οφείλει:  

 
α. Να συμβάλλει στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος και των 

σχολικών εκδηλώσεων, με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον του/της. 
 

Ειδικότερα:  
 

1. Να προσέρχεται εγκαίρως στο Σχολείο και να βρίσκεται στην τάξη κάθε διδακτική ώρα πριν 
από το τελευταίο κουδούνι. 

2. Σε περίπτωση πρωινής καθυστέρησης να περνάει απαραιτήτως από το Γραφείο. Την ίδια 
υποχρέωση έχει και όταν αποβάλλεται από την τάξη. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
ή απομάκρυνση από την τάξη καταγράφεται μια αδικαιολόγητη απουσία. 

3. Να μην απομακρύνεται κατά τα διαλείμματα από τον χώρο του Σχολείου. Σε αντίθετη 
περίπτωση διαπράττει πολύ σοβαρό παράπτωμα. 

4. Να παρίσταται ανελλιπώς στις συγκεντρώσεις στο Θέατρο και να κάθεται στην 
προκαθορισμένη θέση. 

5. Να έχει καθημερινά μαζί του το τετράδιο συνεργασίας, το οποίο θα πρέπει να διατηρεί σε 
καλή κατάσταση. Δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται σελίδες από το τετράδιο συνεργασίας ή 
να χρησιμοποιείται διορθωτικό. 

6. Να γνωρίζει ότι η οικειοποίηση ξένης εργασίας, όπως και η αντιγραφή σε τεστ, πέραν της 
βαθμολόγησης με μηδέν, επιφέρει και μείωση στον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς στον 
έλεγχο. 

 
β. Να σέβεται τον χώρο του Σχολείου και να φέρεται με ευπρέπεια προς τους/τις 

καθηγητές/τριες, το προσωπικό του Σχολείου και προς τα άλλα παιδιά.  
 

1. Να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές και να διατηρεί τον χώρο του Σχολείου καθαρό. 
2. Να μη μεταφέρει στις σχολικές αίθουσες τρόφιμα και αναψυκτικά. 
3. Να κάνει σωστή χρήση του locker. Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/τρια δανείζεται από το 

Σχολείο το δικαίωμα χρήσης ενός locker για ένα χρόνο. Το κλειδί του locker οφείλει  να το 



φυλάσσει με δική του ευθύνη και να το παραδίδει στο Γραφείο του Γυμνασίου κατά τη 
λήξη του σχολικού έτους. Σε περίπτωση απώλειας επιβαρύνεται με το κόστος 
αντικατάστασης.  Να σημειωθεί ότι το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο locker 
ενός παιδιού, αν αυτό κριθεί τελείως απαραίτητο.  

4. Να σέβεται τη ρητή απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Σχολείου. 
5. Να διατηρεί την εμφάνισή του/της απλή και επιμελημένη. Να αποφεύγει τις υπερβολές και 

κάθε μορφή ακρότητας, που δεν ταιριάζει στη μαθητική ιδιότητα. Ειδικότερα στο μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, 
όπως αυτή ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια. Διαφορετικά, με βάση τη 
νομοθεσία, επιβάλλεται ωριαία απομάκρυνση.  

 
γ. Όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών να γνωρίζει ότι: 

 
1. Τα κινητά τηλέφωνα ή τα λεγόμενα «έξυπνα ρολόγια» (smartwatches) πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένα μέσα στην τσάντα ή στο locker του μαθητή/τριας. Χρήση τους κατά 
τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση ανάγκης και 
με άδεια από καθηγητή/τρια ή τη Διεύθυνση.  

2. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης οι σταθεροί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τους/τις μαθητές/τριες μόνο για σχολικές εργασίες και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο 
του Γυμνασίου. 

3. Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφιση, η μαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση 
οποιουδήποτε προσώπου μέσα στο χώρο του Σχολείου, χωρίς προηγούμενη άδεια από 
καθηγητή/τρια ή τη Διεύθυνση. Το παράπτωμα κρίνεται πολύ σοβαρό και επιφέρει την 
ανάλογη ποινή. 

 
 Επισημάνσεις 

 
1. Σοβαρότατο παράπτωμα αποτελεί η αυθαίρετη απουσία από το μάθημα, χωρίς την άδεια της  
 Διεύθυνσης. 
 
 Η περίπτωση αυτή, εκτός από τις αδικαιολόγητες απουσίες, συνεπάγεται : 

  - άμεση ενημέρωση των γονέων και συγχρόνως αποβολή 
   - αν επαναληφθεί, παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 
2. Από τα βαρύτερα παραπτώματα είναι: 

  - η ηθελημένη φθορά των αντικειμένων και των χώρων του Σχολείου 
  - η παραβίαση ξένου locker, η φθορά ή η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο 

παιδί 
  - η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο παιδί: άσκηση σωματικής, λεκτικής 

(κοροϊδία, προσβολές, κτλ.) και έμμεσης βίας (διάδοση ψευδών φημών, αποκλεισμό από 
ομαδικές δραστηριότητες, απομόνωση, κτλ.) προς τους άλλους.  

  - η αναιδής και προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή/τρια και προς μέλος του 
προσωπικού του Σχολείου. 

 
Οι περιπτώσεις αυτές εκφράζουν μορφές βίας, που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει το 
Σχολείο, γι’ αυτό και οι επιπτώσεις είναι βαρύτερες. Είναι αυτονόητο ότι οι συνέπειες θα είναι 
σε κάθε περίπτωση ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος και πάντοτε αιτιολογημένες. 
 

 Οι προβλεπόμενες ποινές από τη νομοθεσία είναι οι εξής: 

1. Παρατήρηση 

2. Επίπληξη 

3. Ωριαία απομάκρυνση            

4. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες 

5. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες 

6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 



Οι τρεις πρώτες ποινές επιβάλλονται από καθηγητές/τριες και οι τέσσερις πρώτες από τον/την 
Διευθυντή/ντρια του Γυμνασίου. Το πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει τις πέντε πρώτες ποινές, ενώ 
ο Σύλλογος των Καθηγητών/τριών επιβάλλει όλες τις ποινές. 

 

 Ενημέρωση γονέων για θέματα συμπεριφοράς 
Οι γονείς ενημερώνονται με επιστολή από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου, όταν ένα παιδί 
συμπληρώσει 8 (οκτώ) ωριαίες απομακρύνσεις, οι οποίες ισοδυναμούν με μία ημέρα αποβολής. 
Σε περίπτωση επιβολής κάποιας άλλης ποινής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, οι μαθητές/τριες 
προτρέπονται συνήθως από το Γραφείο να ενημερώσουν πρώτα οι ίδιοι/ες τους γονείς τους, αφού 
επιστρέψουν από το σχολείο. Την επομένη, ακολουθεί και η ενημέρωση των γονέων από τη 
Διεύθυνση. 

 
 Χαρακτηρισμός συμπεριφοράς 

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου χαρακτηρίζεται με μία 
ένδειξη (Α, Β, Γ) στον έλεγχο.  

 
 Χαρακτηρισμός ετήσιας διαγωγής 

Κατά τη λήξη του διδακτικού έτους χαρακτηρίζεται η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας από τον Σύλλογο 
διδασκόντων του Γυμνασίου. Η διαγωγή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «κοσμιότατη», «κοσμία» ή 
«επίμεμπτη». 

 
 Απουσίες 

Σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα «περί χαρακτηρισμού φοιτήσεως των μαθητών...», η 
φοίτηση των μαθητών/τριών είναι καθήκον και το θέμα των απουσιών μπορεί να έχει σοβαρότατες 
επιπτώσεις στην προαγωγή και στην απόλυσή τους. 

 

Δεδομένου ότι, κατά τα παραπάνω διατάγματα, η τακτική φοίτηση των μαθητών/τριών αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των κηδεμόνων τους, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας δώσουμε εγκαίρως 
τις απαραίτητες πληροφορίες. Γι’ αυτό παραθέτουμε τις βασικές διατάξεις που αφορούν το ζήτημα 
των απουσιών, τις οποίες παρακαλούμε να προσέξετε και να εφαρμόσετε. 

Ι. Χαρακτηρισμός φοίτησης 

 
1. Χαρακτηρίζεται η φοίτηση επαρκής και επομένως ο/η μαθητής/τρια παίρνει μέρος στις 

εξετάσεις του Ιουνίου στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) Όταν στη διάρκεια του διδακτικού έτους οι ωριαίες απουσίες δεν ξεπερνούν τις 64. 

 
β) Όταν οι ωριαίες απουσίες είναι μέχρι 130, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες. 

 
γ) Όταν οι ωριαίες απουσίες είναι μέχρι 187, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες, ο γενικός βαθμός των δύο τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή 
κοσμιότατη (στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική Πράξη του Συλλόγου Καθηγητών/τριών). 

 
2. Χαρακτηρίζεται η φοίτηση ελλιπής και επομένως ο/η μαθητής/τρια παραπέμπεται σε εξέταση 

το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου στις εξής περιπτώσεις: 
 

α) Όταν οι ωριαίες απουσίες είναι από 130 ως 187, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες, και δεν συγκεντρώνει γενικό βαθμό τουλάχιστον 15 και δεν έχει διαγωγή 
κοσμιότατη. 

 
β) Όταν οι ωριαίες απουσίες είναι μέχρι 244, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες, συγκεντρώνει γενικό βαθμό τετραμήνων τουλάχιστον 15 και έχει διαγωγή 
κοσμιότατη (στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική Πράξη του Συλλόγου Καθηγητών/τριών). 

 



3. Χαρακτηρίζεται η φοίτηση ανεπαρκής, και επομένως ο/η μαθητής/τρια απορρίπτεται, 
δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, στις εξής περιπτώσεις: 

 
α) Όταν στη διάρκεια του διδακτικού έτους έχει πάνω από 64 αδικαιολόγητες ωριαίες 
απουσίες. 

 
β) Όταν οι ωριαίες απουσίες είναι πάνω από 244, ακόμα κι αν από αυτές οι πάνω από τις 64 
είναι δικαιολογημένες. 

 
γ) Όταν οι ωριαίες απουσίες είναι 187 ως 244, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι 
δικαιολογημένες, και δεν συγκεντρώνει γενικό βαθμό τετραμήνων τουλάχιστον 15, με 
διαγωγή κοσμιότατη.  

ΙΙ. Ενημέρωση κηδεμόνων 

 
1. Οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνονται υπεύθυνα για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας 

και για άλλα θέματα που τον/την αφορούν. 
2. Επιπλέον, η Διεύθυνση στις αρχές κάθε μήνα ενημερώνει ηλεκτρονικά για τον αριθμό των 

απουσιών τους γονείς όσων παιδιών έχουν υπερβεί τις 30 ωριαίες απουσίες. 

ΙΙΙ. Δικαιολόγηση απουσιών 

 
1. Για απουσίες μέχρι 2 ημερών ο/η κηδεμόνας προσκομίζει ο ίδιος βεβαίωσή του στο Σχολείο, 

όπου εξηγεί τους λόγους της απουσίας. Έτσι μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες μέχρι 10 
ημερών αθροιστικά. Αν οι απουσίες που δικαιολογούνται από γονείς υπερβούν τις 10 ημέρες, 
απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό. 

2. Για απουσίες πάνω από 2 ημέρες ο/η κηδεμόνας προσκομίζει ο ίδιος στο Σχολείο πιστοποιητικό 
σχολιάτρου ή νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να 
κατατεθεί με αίτηση του κηδεμόνα στη Γραμματεία του Σχολείου, όπου πρωτοκολλείται. 

3. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά προσκομίζονται στο Σχολείο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες 
από την επάνοδο του/της μαθητή/τριας. Ύστερα από το περιθώριο αυτό η κατάθεσή τους 
είναι εκπρόθεσμη.  

4. Ολιγόωρες απουσίες στη διάρκεια της ημέρας (μεμονωμένες ή συνεχείς) δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν, παρά μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή. 

5. Τα δικαιολογητικά των απουσιών δεν δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών/τριών, όταν 
αυτός γνωρίζει - με ικανά και επαρκή στοιχεία - ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια 
του παιδιού. 

 
 

Αρ. Εγκυκλίου:  444 (ΡΠ/εα/W) Γυμνάσιο 

 

  Για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Σχολείου μπορείτε να ενημερώνεστε από τo:  www.moraitis.edu.gr     
 

http://www.moraitis.edu.gr/

