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 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

                
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σ.Ε.Π. συντάχθηκε με σκοπό κυρίως την παιδαγωγική
καθοδήγηση των παιδιών αλλά και την απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων που 
επιδιώκονται στο σχολείο (γνώση, καλλιέργεια ατομικής και συλλογικής ευθύνης, 
δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, εύρυθμη λειτουργία του σχολείου κ.α.). 
Εγκρίθηκε στην κοινή Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σ.Ε.Π. με τους 
εκπροσώπους του Σ.Γ.Κ. του Σ.Ε.Π. στις 22/11/11 και ψηφίστηκε από το Σ.Δ. στις 
9/12/11.   

                    
 ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1. Οι είσοδοι του σχολείου ανοίγουν στις 8.15 και κλείνουν στις 8.30. Κάθε 
άφιξη μετά την Πρωινή Συγκέντρωση θεωρείται καθυστερημένη και 
επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος. Η είσοδος στο σχολείο 
διακόπτεται κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης. 

2. Η είσοδος των καθυστερημένων μαθητών και των μαθητριών στην τάξη 
επιτρέπεται από τον διδάσκοντα μόνο με την προσκόμιση ειδικού 
σημειώματος από τη Δ/νση του σχολείου. Η συχνή καθυστερημένη 
προσέλευση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινών. 

3. Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών και των μαθητριών ενημερώνεται το 
σχολείο από τον γονέα-κηδεμόνα. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης 
πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

4. Στις περιπτώσεις διδακτικών κενών, εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση 
από άλλο διδάσκοντα, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν επιτρέπεται να 
παραμένουν στους διαδρόμους ή στην αυλή του σχολείου. Οφείλουν να 
ακολουθούν τις οδηγίες της Δ/νσης και ανάλογα με την περίπτωση: α. να 
παραμένουν στην τάξη για «μελέτη με εποπτεία», β. να μοιράζονται σε άλλες 
τάξεις, γ. συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα (στην αυλή, στην αίθουσα, 
στη βιβλιοθήκη, σε κάποιο εργαστήριο) με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού.

5. Σε περίπτωση μη προσέλευσης  του  εκπαιδευτικού στην τάξη οι μαθητές και 
οι μαθήτριες οφείλουν να ειδοποιούν τη Δ/νση του σχολείου. Μέχρι η 
Διεύθυνση να διευθετήσει το θέμα οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν πρέπει να

      ενοχλούν τους  συμμαθητές, τις συμμαθήτριες τους  και  τους εκπαιδευτικούς 
      που διδάσκουν. 
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6. Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες που αποχωρούν 
χωρίς συνοδεία (με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους), 
οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως  τους γονείς ή κηδεμόνες τους  σε 
περίπτωση έκτακτης αλλαγής της ώρας αποχώρησης. Όλοι οι υπόλοιποι 
μαθητές και μαθήτριες είτε παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται 
δημιουργικά μέχρι την κανονική λήξη των μαθημάτων της τάξης (βλ. 3) είτε 
παραλαμβάνονται από τους γονείς και κηδεμόνες τους νωρίτερα (μετά από 
σχετική ενημέρωση). Δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνονται μαθητές και 
μαθήτριες από ανήλικα άτομα.

7. Κάθε καθυστερημένη παραλαβή μαθητών και μαθητριών πέραν των 15’ από 
την ώρα λήξης των μαθημάτων της τάξης συνεπάγεται αυτόματη παραμονή  
του παιδιού στη «Δημιουργική Απασχόληση» ( λειτουργεί με την ευθύνη του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και καταβάλλεται χρηματικό αντίτιμο). Η 
αποχώρηση των νηπίων τελειώνει στις 16.00 ακριβώς.

8. Αν μαθητής ή η μαθήτρια, που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, απουσιάσει 
αδικαιολόγητα από κάποιο μάθημα, η απουσία του/της  θεωρείται σοβαρότατο
παράπτωμα. Αδικαιολόγητη θεωρείται και η καθυστερημένη προσέλευση 
στην τάξη του μαθητή ή της μαθήτριας μετά την είσοδο του εκπαιδευτικού, 
εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος. 

9. Η δικαιολογημένη μη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
συνεπάγεται παραμονή του μαθητή ή της μαθήτριας στον χώρο διδασκαλίας 
του μαθήματος.

10.  Αναφορικά με τις απουσίες σε tests και εξετάσεις, στα άλλα γνωστικά 
αντικείμενα,   ακολουθείται, ανάλογα με την περίπτωση,  ο κανονισμός των 
Ε.Σ. σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. 

11. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις 
υποχρεωτικές εκδηλώσεις του σχολείου. Η μη συμμετοχή τους συνεπάγεται 
τη χρέωση απουσιών ανάλογα με τη διάρκεια της γιορτής ή της εκδήλωσης.

12. Oι γονείς και οι κηδεμόνες, όταν απουσιάζουν τα παιδιά τους, υποχρεούνται 
να προσέλθουν τις επόμενες μέρες (το αργότερο 10) στο σχολείο  για τη 
δικαιολόγηση των απουσιών.

13. Σε περίπτωση άσχημου καιρού οι μαθητές και οι μαθήτριες παραμένουν στο 
στεγασμένο χώρο του σχολείου ή στο εσωτερικό του κτηρίου, ανάλογα με τις 
οδηγίες της Δ/νσης. 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
14. Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να 

εξέρχονται από το χώρο του σχολείου και της τάξης χωρίς προηγούμενη 
άδεια.

15.  Απαγορεύεται να σκαρφαλώνουν στους τοίχους, τα κάγκελα, την ταράτσα 
και να παραβιάζουν κλειδωμένους χώρους του κτηρίου και της αυλής.

16. Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να βγαίνουν στη 
αυλή του σχολείου. Απαγορεύεται στα διαλείμματα να κινούνται σε 
εσωτερικούς χώρους του σχολείου εκτός αν έχουν άδεια από τους 
εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή τους έχει δοθεί διαφορετική οδηγία. Επίσης, 
απαγορεύεται να συνωστίζονται στις τουαλέτες και να παραμένουν εκεί αν 
δεν υπάρχει λόγος.

17. Απαγορεύεται να παίρνουν τα κλειδιά των τάξεων εκτός αν τους έχει δοθεί 
ειδική άδεια.
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18. Απαγορεύεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να  χειρίζονται  ηλεκτρικές 
συσκευές, εγκαταστάσεις ρεύματος, πυροσβεστήρες.

19.  Απαγορεύεται η άσκηση κάθε μορφής βίας.
20.  Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα.

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
21.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις και τις 

οδηγίες της Δ/νσης, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου.
22.  Δεν επιτρέπεται η χωρίς λόγο παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στο

χώρο της διεύθυνσης, της γραμματείας και στο  γραφείο των εκπαιδευτικών 
χωρίς πρόσκληση των ίδιων των εκπαιδευτικών

23.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες φέρνουν πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά τους 
στο μάθημα. 

24. Εργάζονται σε κλίμα συνεργασίας και  αλληλοσεβασμού. 
25. Η χρήση μη κατάλληλου λεξιλογίου, η άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας 

αλλά και άπρεπων χειρονομιών υπόκεινται σε ποινές.
26.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να προσέχουν την εξωτερική τους 

εμφάνιση, ώστε να συνάδει με το χώρο του σχολείου.
27.  Οφείλουν να παραμένουν στις γραμμές τους σιωπηλοί, να μην μετακινούνται 

και να παρακολουθούν με προσοχή τις ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της 
πρωινής συγκέντρωσης αλλά και τις συγκεντρώσεις μετά τα διαλείμματα.

28. Οι μαθητές εισέρχονται και εξέρχονται από τις τάξεις με ηρεμία και συνοδεία 
του εκπαιδευτικού.

29. Στη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, ποτών 
και το μάσημα τσίχλας.

30. Η χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή άλλων συσκευών 
αλλά και η μεταφορά κάθε είδους παιχνιδιού από το σπίτι δεν επιτρέπεται 
εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια ή οδηγία για συγκεκριμένους διδακτικούς 
σκοπούς.

31.  Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει κινητό 
τηλέφωνο πρέπει να το έχει απενεργοποιημένο και μέσα στην τσάντα του. Σε 
περίπτωση που γίνει αντιληπτή η χρήση κινητού, αυτό θα παραδίδεται στη 
Διεύθυνση και θα παραλαμβάνεται μόνο από τον κηδεμόνα.

32.  Απαγορεύεται επίσης  η φωτογράφιση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση με 
οποιοδήποτε μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου καθ' όλη τη διάρκεια 
του σχολικού προγράμματος χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.

33.  Η χρήση κάθε αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη δεν 
επιτρέπεται καθώς και η επίρριψη αντικειμένων  από τα παράθυρα των επάνω 
ορόφων στην αυλή και το δρόμο.

34. Η καταστροφή της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου αποκαθίσταται ή 
αποζημιώνεται από τους γονείς – κηδεμόνες του υπεύθυνου/ης  μαθητή ή 
μαθήτριας  και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιφέρει την επιβολή 
ποινής. Το ίδιο ισχύει και για  την καταστροφή του εποπτικού υλικού του 
σχολείου, των εργασιών των παιδιών που εκτίθενται στα ταμπλό  ή της 
διακόσμησης. 

35.  Η είσοδος στην τραπεζαρία, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στα 
εργαστήρια δεν επιτρέπεται εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος (φαγητό, πρόβα ή 
άλλη οδηγία).
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36. Σοβαρή παραβατική  συμπεριφορά μαθητών και μαθητριών που έχει 
καταγραφεί στο «Βιβλίο ποινών» του σχολείου μπορεί να αποτελέσει αιτία 
αποκλεισμού του μαθητή/της μαθήτριας από εκδρομές ή άλλες εξωσχολικές 
δραστηριότητες από τα πειθαρχικά όργανα του σχολείου (βλ. ποινή ν.4).

37.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους 
του σχολείου, να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα τροφών και να σέβονται 
τους κανόνες υγιεινής (στις βρύσες και τις τουαλέτες ειδικότερα). 

38.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν μπορούν να οργανώνουν αγοραπωλησίες 
στο χώρο του σχολείου εκτός αν έχει προηγηθεί σχετική έγκριση. 

39. Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στο χώρο του Σχολείου εκτός των 
εγκεκριμένων από το Υ.Π.Θ.Δ.Β.Μ.  Για την ανάρτηση αφισών ή άλλου 
υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να 
απευθύνονται στη Δ/νση ή στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

40.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εκφράζουν τα παράπονά τους ή να 
ενημερώνουν για δυσλειτουργίες και προβλήματα, όταν είναι συλλογικά,  
μέσω των εκπροσώπων τους. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με 
κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
κανονισμού των Ε.Σ. 

41. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να επιδίδουν στου γονείς τους τις 
γραπτές ανακοινώσεις που τους δίνονται από το σχολείο για την ενημέρωσή 
τους.

ΠΟΙΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Οι ποινές που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά όργανα του σχολείου, σύμφωνα με τον
κανονισμό των Ε.Σ. (προσαρμοσμένο στα Ε.Σ. τύπου ΙΙ ), είναι οι ακόλουθες:

1. Παρατήρηση
2. Ανάθεση επιπλέον εργασιών
3. Φύλαξη στο χώρο του σχολείου
4. Προειδοποίηση και/ή  επιπτώσεις (από τον Δ/ντή  χωρίς ή με πρόταση του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου) 
5. Αποβολή (από τον Δ/ντή  μέχρι τρεις ημέρες και μετά από πρόταση του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, από το Δ/ντή ως 15 ημέρες) 
6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (από τον Δ/ντή μετά από πρόταση του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου) 

Επισήμανση: Ο κανονισμός ισχύει για όλες τις βαθμίδες του Σ.Ε.Π.
Οι ποινή  ν.6  αφορά μόνο στον Β/θμιο κύκλο. 
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