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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος 

αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή 

των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών 

Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της 

Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός 

υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, 

μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος 

Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία 

ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης 

Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, 

τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, 

Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 295381) 

(«Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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Τασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ 

 

Στοιηθή Μολάδα: Πρόησπο Πεηρακαηηθό Λύθεηο Αλαβρύηωλ 

Δηεύζσλζε: Λ. Κεθηζίας  184, Κεθηζηά, 145 62 

Τειέθωλο: 210 8012944 

e-mail: mail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr 

Ιζηοζειίδα: lyk-peir-anavr.att.sch.gr/ 

Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο 2011-12: 34     

 

 

Τίηιος Στεδίοσ Δράζες: «Εζωηερηθός θαλοληζκός ιεηηοσργίας ηοσ ζτοιείοσ» 

Δείθηες 2.2. Σσληοληζκός ζτοιηθής δωής 

Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ Στεδίοσ Δράζες:  15 εβδοκάδες 

 
 

Σθοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζες 

Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε ράξαμε ζαθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, κε 

βάζε ζύλνιν αξρώλ θαη αμηώλ θνηλά απνδεθηώλ από ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.  

Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ: 

α. Να γίλεη απνδεθηό από όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο έλα πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

β. Να εθπνλεζεί εζωηεξηθόο θαλνληζκόο ηνπ ζρνιείνπ. 

γ. Να εκπιαθνύλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο ζηελ εθπόλεζε ηνπ εζωηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηελ 

θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ». 

Κύρηα Αποηειέζκαηα 

 Οη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ πνιιαπιώο από ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηωλ 12 ηκεκάηωλ ηνπ 

Λπθείνπ γηα ηνλ θαλνληζκό θαη δηεηύπωζαλ ηελ γλώκε ηνπο. Πηζηεύνπκε όηη ηα επόκελα 

ζρνιηθά έηε ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη νκαιόηεξα θαη 

απνδνηηθόηεξα, εθ’  όζνλ γίλεη ηήξεζε ηωλ δεζκεύζεωλ θαη ηωλ θαλόλωλ. 

 Έγηλε ελεκέξωζε ηωλ γνλέωλ ηωλ καζεηώλ γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελόο πιαηζίνπ θαλόλωλ θαη αξρώλ ηεο ζρνιηθήο 

δωήο. Η αληαπόθξηζε θαη ε ζπλεξγαζία όιωλ ηωλ εκπιεθνκέλωλ νκάδωλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 

 Γηακνξθώζεθαλ εξωηεκαηνιόγηα πνπ δόζεθαλ ζε καζεηέο, γνλείο θαη άιινπο θνξείο,  ζηα 

νπνία δεηείηαη ε γλώκε ηνπο γηα ηνλ θαλνληζκό θαη ηηο αξρέο, βάζεη ηωλ νπνίωλ κπνξεί ην 

ζρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά, απνδνηηθά θαη επράξηζηα γηα όινπο.  

 Ο λένο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π. Π. 

Λπθείνπ Αλαβξύηωλ θαη ζα εθαξκνζηεί αλαιπηηθά από ην λέν ζρνιηθό  έηνο 2012-13. 

 Οη καζεηέο είλαη πξόζπκνη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζώο θαη πνιύ ζεηηθνί ωο πξνο ηε δηακόξθωζε θαη ηήξεζε εζωηεξηθνύ θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 
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 Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ζηαδηαθά αμίεο όπωο ε ζπλεξγαζία, ν αιιεινζεβαζκόο, ε 

αιιεινθαηαλόεζε, ε δηεθδίθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ κε επηόηεηα, ζωζηά επηρεηξήκαηα θαη 

ινγηθή, ε ηήξεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ, ε εξγαηηθόηεηα θ.ιπ. 

 Υπήξμε ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη καζεηώλ. 

 Γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ απαηηείηαη 

ζπλερήο παξαθνινύζεζε θαη εγξήγνξζε, ώζηε λα θξηζνύλ ζηελ πξάμε όινη νη θαλόλεο θαη λα 

δηνξζωζνύλ ή λα βειηηωζνύλ όπνπ απαηηεζεί. 

 

 

Παροσζηάδοληαη:  

Α. Τν Σρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, όπωο πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνι. έηνο 2011-12. 

Β. Ο «Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Λπθείνπ Αλαβξύηωλ». 
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Πρότυπο Πειραματικό Λφκειο Αναβρφτων 

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ:  «Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου» 

χολικό Ζτοσ 2011-12 

 

 

Ιςτορικό 

το Βϋ τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011 αποτιμικθκαν τα αποτελζςματα τθσ 
αυτοαξιολόγθςθσ που διενεργικθκε ςτθ διάρκεια του Αϋ τετραμινου και διαπιςτϊκθκε ότι ο 
δείκτθσ αξιολόγθςθσ «υντονιςμόσ χολικισ Ηωισ» χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ με ςκοπό 
τθ χάραξθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ του ζργου του ςχολείου, με βάςθ ςφνολο αρχϊν και αξιϊν 
κοινά αποδεκτϊν από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπλζον κρίκθκε ςκόπιμθ θ 
διαμόρφωςθ και εφαρμογι εςωτερικοφ κανονιςμοφ για τθ λειτουργία του ςχολείου. 

Με τθν ζναρξθ του χολικοφ ζτουσ 2011-12 θ ομάδα εργαςίασ με νζα ςφνκεςθ, λόγω 
αρκετϊν αποςπάςεων και αλλαγϊν, αποφάςιςε τθν επεξεργαςία του χεδίου Δράςθσ :  
«Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου». 
            Εκδιλωςαν ενδιαφζρον και ορίςκθκαν ωσ μζλθ τθσ νζασ ομάδασ εργαςίασ οι  εξισ 
εκπαιδευτικοί: 

1. Παπαευςτρατίου  Νικόλαοσ ΠΕ03, Διευκυντισ 
2. Παπαδάκθ Μαρία ΠΕ04, Τποδιευκφντρια, 
3. Καλοςπφροσ Νικόλαοσ, ΠΕ02, 
4. Κουρκουλάκοσ Θλίασ, ΠΕ02, 
5. Κωττοφλα Μαρία, ΠΕ02, 
6. Μαργαρίτου Ελζνθ,  ΠΕ02 
7. Σουρνά Χαρίκλεια-Μαρίνα ΠΕ02 
8. ωτθρόπουλοσ Νικόλαοσ ΠΕ03 
9. Κρθτικόσ Αντϊνιοσ ΠΕ04 
10. Διάμεςθ Κυριακι, ΠΕ05 
11. Ναϊςίδου οφία, ΠΕ11, 
12. Φϊτεινα Ευαγγελία, ΠΕ09 
13. Δοφτςιου Ειρινθ, ΠΕ19. 
14. Γιανναρά Διμθτρα, ΠΕ07, 
15. Καντάσ Κωνςταντίνοσ, ΠΕ03, 
16. Πελεκάνου Μαρία, ΠΕ03. 

 
τθ ςυνζχεια για τθ μελζτθ των επιμζρουσ κεμάτων κακορίςκθκαν υποομάδεσ, οι οποίεσ 
ανζλαβαν να μελετιςουν τα κριτιρια του δείκτθ, να κατακζςουν προτάςεισ για τθ μεκοδολογία 
τθσ δράςθσ και να κακορίςουν το χρονοδιάγραμμα τθσ υλοποίθςισ τθσ. 
 
Διαδικαςία και αποτελζςματα 
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 τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ετζκθςαν οι ειδικοί ςτόχοι του 
ςχεδίου δράςθσ που είναι: 
 α. Να γίνει αποδεκτό από όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζνα πλαίςιο που κα διζπει 
τθν κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου. 
 β. Να εκπονθκεί εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου. 
 γ. Να εμπλακοφν οι μακθτζσ και οι γονείσ ςτθν εκπόνθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ 
λειτουργίασ του ςχολείου και θ δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του από όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτθν κοινότθτα του ςχολείου.  
                        τθ ςυνεδρίαςθ τονίςτθκε ιδιαίτερα ότι θ υλοποίθςθ των παραπάνω κα επθρεάςει 
παράγοντεσ όπωσ: 

- Σθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι ςχολικοφ προγράμματοσ 
- Σισ ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου 
- Σισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και  
- Σισ ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου και γονζων και κθδεμόνων 

 
            Αποφαςίςτθκε: 

- Να κρατθκεί θμερολόγιο καταγραφισ των διαφόρων πλθροφοριϊν, ςτο οποίο να ζχουν 
πρόςβαςθ όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

- Μια υποομάδα να οργανϊςει φφλλα αξιολόγθςθσ που να απευκφνονται τόςο ςτουσ 
μακθτζσ όςο και ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τουσ. 

- Μια δεφτερθ υποομάδα ανζλαβε να ςυντάξει ςχζδια ςυνζντευξθσ και παρατιρθςθσ ςτο 
πλαίςιο κινθτοποίθςθσ όλων των παραγόντων του ςχολείου και με ςτόχο τθν εμπζδωςθ 
ςυνεργατικϊν ςυμπεριφορϊν να διερευνιςει τισ δράςεισ του ςχολείου, με ςκοπό τθ 
βελτίωςθ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

 
Διανομή ερωτηματολογίων 

 υντάχκθκαν τρία ερωτθματολόγια.  
      Α. Σο πρϊτο περιείχε 8 τυποποιθμζνα ερωτιματα ςφμφωνα με το πλαίςιο αρχϊν που 
απεςτάλθ ςτο ςχολείο από τθν κεντρικι ομάδα ςχεδιαςμοφ. Απευκυνόταν ςτουσ γονείσ και 
κθδεμόνεσ των μακθτϊν με ςτόχο τθ χάραξθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ του ςχολείου, με βάςθ 
ςφνολο αρχϊν και αξιϊν κοινά αποδεκτϊν από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτα. 

      Από τισ απαντιςεισ προζκυψαν τα εξισ: 
- Ωσ προσ τθ χάραξθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ του ςχολείου, ποςοςτό 39% τθ κεωρεί πολφ 

καλι και ποςοςτό 33% τθ κεωρεί καλι. Ζνα ποςοςτό 10% τθ κεωρεί προβλθματικι. 
- τισ επιμζρουσ ερωτιςεισ: Θ ερϊτθςθ 7, ωσ προσ το βακμό του κατά πόςο θ διεφκυνςθ 

διαφυλάςςει το διδακτικό χρόνο και προγραμματίηει τθν αναπλιρωςθ απαντικθκε ςε 
ποςοςτό 44% ωσ προβλθματικι-μζτρια. Θ ερϊτθςθ 2, ωσ προσ το κατά πόςο δίκαιοι είναι 
οι εκπαιδευτικοί ςτισ αποφάςεισ τουσ για τουσ μακθτζσ του ςχολείου απαντικθκε ςε 
ποςοςτό 83% καλι-πολφ καλι. 

 
Γενικά ο μζςοσ όροσ αξιολογθτϊν ςτο χαρακτθριςμό 
Πολφ καλι:  7 
Καλι:  5,875 
Μζτρια: 3,25 
Προβλθματικι: 1,875 
       Β. Σο δεφτερο περιείχε 14 τυποποιθμζνα ερωτιματα και απευκυνόταν ςτουσ μακθτζσ με 
ςκοπό τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι εςωτερικοφ κανονιςμοφ για τθ λειτουργία του ςχολείου. 

Προζκυψαν τα εξισ ςυμπεράςματα: 
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- Σο ςχολείο διαμορφϊνει φιλικό μακθςιακό περιβάλλον ςτα επίπεδα: καλι-πολφ καλι ςε 
ποςοςτό 80% 

- Προβλθματικι ζωσ μζτρια ςε ποςοςτό 48% κρίνεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν 
πρωινι προςευχι. 

 
τθν ερϊτθςθ 12 ωσ προσ το αν θ κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου πρζπει να διζπεται από 
ζνα κακιερωμζνο πλαίςιο αρχϊν απάντθςε ποςοςτό 80% ςτα επίπεδα καλι-πολφ καλι. 
Γενικά οι μζςοι όροι των αξιολογθτϊν είναι οι εξισ: 
Προβλθματικι: 8,9 
Μζτρια:  13,5 
Καλι: 16,6 
Πολφ καλι: 11 
Σα ερωτθματολόγια  και θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερωτθματολογίων Α και Β  με κυκλικά 
διαγράμματα επιςυνάπτονται.  
       Γ. το τρίτο ερωτθματολόγιο μελετικθκε θ αντιμετϊπιςθ και αποτίμθςθ του προτακζντοσ 
ενδοςχολικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ ςε γονείσ και κθδεμόνεσ αλλά και εξωςχολικοφσ 
αρμοδίουσ φορείσ, όπωσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, κακθγθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, μζλθ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κ.α. 
            Σα πορίςματα τθσ ζρευνασ περιγράφονται αναλυτικά ςτο επιςυναπτόμενο αρχείο ΣΕΛΙΚΘ 
ΕΚΘΕΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ.doc. 
 
 
Παράλληλεσ Δράςεισ 
 
      Α. Ο προτεινόμενοσ  εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου αναπτφχκθκε και 
ςυηθτικθκε ςε όλα τα τμιματα των τριϊν τάξεων, με ζμφαςθ ςτουσ μακθτζσ των Αϋ  και Βϋ  
τάξεων που κα ςυνεχίςουν τθν φοίτθςθ και τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Οι μακθτζσ διετφπωςαν 
ςτουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ τισ παρατθριςεισ, τα ςθμεία ςυμφωνίασ και τισ αντιρριςεισ τουσ 
και πολλοί παρζδωςαν τθν κριτικι τουσ γραπτά.  
          Από τισ ςυγκεντρωκείςεσ κριτικζσ παρακζτουμε ςτα Επιςυναπτόμενα το αρχείο ΕΚΠΟΝΘΘ 
ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΝΟΝΩΝ.doc με όλθ τθν διαδικαςία, όπωσ  πραγματοποιικθκε  ςε ζνα τμιμα τθσ Βϋ 
τάξθσ. 
 
      Β. Παράλλθλα με τθν ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων και τισ ςυηθτιςεισ ανά τμιμα, το 
ςχολείο διοργάνωςε ικανό αρικμό εκδθλϊςεων και ςυηθτιςεων με ςυμμετοχι των μακθτϊν.  
          Ζγιναν ομιλίεσ από εξωτερικοφσ ομιλθτζσ και ςυναντιςεισ που αφοροφςαν κζματα: 

- υμπεριφοράσ, κοινωνικοποίθςθσ και παρουςίασ των μακθτϊν μζςα ςτο ςχολείο, ςτθν 
οικογζνεια και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία (π.χ. «Εξαρτιςεισ και Επικίνδυνεσ υνικειεσ», «Θ  
Ελλάδα απζναντι ςτα άλλα Ευρωπαϊκά κράτθ ςιμερα») 

- Πολιτιςμοφ ( «υνάντθςθ με ποιθτζσ», ςυμμετοχι ςε προγράμματα όπωσ το «Πάμε  
ςινεμά», τθν παραγωγι μακθτικϊν ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν ςτο «EUROPEAN SCHOOL 
RADIO», τθν παραγωγι μακθτικϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν ) 

- Ακλθτιςμοφ και Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ (Ποδθλατοδρομία και μακθτικοί αγϊνεσ 
ςτο δάςοσ υγγροφ» 

- Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Θμερίδα ςε ςυνεργαςία με το Πρότυπο Πειραματικό 
Γυμνάςιο Αναβρφτων) 

- Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ  (ςυνεργαςία με το Σμιμα ΕΜΦΕ του Εκνικοφ Μετςόβιου 
Πολυτεχνείου με διαλζξεισ Ελλινων και ξζνων επιςτθμόνων) κ.α. 

http://blogs.sch.gr/esrblog
http://blogs.sch.gr/esrblog
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Αποτελζςματα  -  υμπεράςματα 
      Μετά τθν εκπόνθςθ όλων των δραςτθριοτιτων, ενδοςχολικϊν και μθ,  προκφπτουν τα εξισ: 

- Οι μακθτζσ είναι πρόκυμοι και ςυμμετζχουν ςε προγράμματα και δραςτθριότθτεσ του 
ςχολείου, κακϊσ και πολφ κετικοί ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ και τιρθςθ εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου. 

- Οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται ςταδιακά αξίεσ όπωσ θ ςυνεργαςία, ο αλλθλοςεβαςμόσ, θ 
αλλθλοκατανόθςθ, θ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων με θπιότθτα, ςωςτά επιχειριματα και 
λογικι, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων, θ εργατικότθτα κ.λπ. 

- Θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν κρίνεται πολφ καλι 
- Θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν κρίνεται ικανοποιθτικι 

 
Με τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου δράςθσ θ ομάδα ςυγκρότθςε: 

- Γραπτό πλαίςιο αρχϊν του ςχολείου αποδεκτό από όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ 
- Εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του ςχολείου με τθ ςυμμετοχι αντιπροςωπείασ 

μακθτϊν και γονζων, ο οποίοσ από τθ νζα ςχολικι χρονιά 2012-13 τίκεται ςε ιςχφ.  
 
υμπεράςματα 
Ο νζοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου 

- Θα αλλάξει τθν κουλτοφρα του ςχολείου 
- Θα αναβακμίςει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ και  
- Θα ενεργοποιιςει όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ςχολείου με βαςικό αποδζκτθ το 
μακθτι και τθν κοινωνία. 
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      ΓΕΝΙΚΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ    ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 

                             χολικό Ζτοσ 2011-12 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

                           

 

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΑΡΧΕ 

 

Βαςικόσ ςκοπόσ λειτουργίασ του ςχολικοφ κανονιςμοφ είναι να οριοκετθκεί  ζνασ χϊροσ ςτον 

οποίο κα ςυνεργάηονται πρόκυμα, κακθγθτζσ, μακθτζσ και γονείσ, με ςυνκικεσ αμοιβαίασ 

εμπιςτοςφνθσ και ςεβαςμοφ, ζτςι ϊςτε ςτον χϊρο αυτόν  να εργάηονται όλοι αρμονικά και 

απερίςπαςτα. 

 

1. Ευγενική ςυμπεριφορά - Λεπτότητα τρόπων 

 Θ ευγενικι ςυμπεριφορά, θ  μακροκυμία και θ περίςκεψθ διαμορφϊνουν  το περιβάλλον του 

ςχολείου, ϊςτε να γίνει βιϊςιμο και ευχάριςτο. 

 Ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ ευγζνεια και θ αβροφροςφνθ ςυμβάλλουν ςτθν αποφυγι 

ςυγκροφςεων και αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ καλισ ςυνεργαςίασ και 

ςυναναςτροφισ των ςυμμετεχόντων. Ειδικότερα: 

     Α. Τποχρεϊςεισ  των εκπαιδευτικϊν προσ τουσ μαθητζσ 

 Οι κακθγθτζσ αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με ευγζνεια, αβροφροςφνθ, κατανόθςθ και 

ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. 

 Τποςτθρίηουν με όλα τα μζςα τθ μάκθςθ, μζςα και ζξω από τθν τάξθ. 

 Δεν κάνουν διακρίςεισ υπζρ ι ςε βάροσ οριςμζνων μακθτϊν, αλλά τουσ αντιμετωπίηουν όλουσ 

ιςότιμα και δίκαια. 
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 Οι κακθγθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να διαμορφϊνουν ςχολικό κλίμα που να δθμιουργεί το 

αίςκθμα τθσ αςφάλειασ ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ και ευχάριςτθ διαβίωςθ. 

     Β. Τποχρεϊςεισ μαθητϊν 

     Γενικά οι μακθτζσ υποχρεοφνται : 

 Να ςζβονται το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ και το δικαίωμα των κακθγθτϊν 

τουσ για διδαςκαλία. 

 Να δζχονται με ευγζνεια  τισ υποδείξεισ – παρατθριςεισ των κακθγθτϊν  και όλου του 

προςωπικοφ του ςχολείου. 

 Να ςζβονται τθν προςωπικότθτα των ςυμμακθτϊν τουσ κακϊσ και τα προςωπικά τουσ 

αντικείμενα. 

 Να μθν εκδθλϊνουν επικετικι ςυμπεριφορά και να χρθςιμοποιοφν ευπρεπι γλϊςςα. 

  Να λφνουν τισ διαφορζσ τουσ με διάλογο, ςυνεννόθςθ και να μθν καταφεφγουν ςε χριςθ 

βίασ,  χειροδικία ι αυτοδικία.  Θ άςκθςθ ςωματικισ ι ψυχολογικισ βίασ από μακθτι ι ομάδεσ 

μακθτϊν αποτελοφν ςοβαρά παραπτϊματα και ελζγχονται πεικαρχικά με ποινζσ που μποροφν 

να οδθγιςουν μζχρι  και τθν απομάκρυνςθ του μακθτι από το ςχολείο. 

2. Σάξη και καθαριότητα 

 Σο ςχολικό κτίριο, θ επίπλωςι του και όλα τα μζςα που υπάρχουν ςε αυτό χρθςιμοποιοφνται 

από όλουσ και προςτατεφονται από ηθμιζσ. Κάκε μακθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν  προςωπικι 

του κζςθ ςτθν αίκουςα του τμιματόσ  του. 

 Ο μακθτισ δεν επιτρζπεται να  ρυπαίνει το χϊρο του, δεν γράφει ςτο κρανίο του ι ςτουσ 

τοίχουσ. Ο χϊροσ τθσ τάξθσ, που χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ μακθτζσ, πρζπει να 

αφινεται ςτο τζλοσ του μακιματοσ κακαρόσ,  ιδιαιτζρωσ δε να κακαρίηεται ο  πίνακασ. 

Αποφεφγουμε να πετάμε άςκοπα ςκουπίδια και διαχωρίηουμε τα απορρίμματα για 

ανακφκλωςθ.  

 Κάκε τάξθ διαμορφϊνεται με  ευκφνθ των μακθτϊν ςε ςυνεργαςία  με τον υπεφκυνο 

κακθγθτι, κατά τρόπο ϊςτε να προωκείται θ μάκθςθ και θ ευταξία. το τζλοσ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ θ αίκουςα επανζρχεται ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ. Αν υπάρχουν ηθμιζσ αναφζρονται 

ςτον υποδιευκυντι του ςχολείου. Όποιοσ προκαλεί ςκόπιμα ηθμιζσ ι ρυπαίνει τουσ χϊρουσ 

πρζπει να κακαρίηει τον χϊρο ι να αποκακιςτά τθ ηθμιά. Επιςθμαίνεται ότι όποιοσ προκαλεί 

φκορά ςτθν περιουςία του ςχολείου ελζγχεται πεικαρχικά και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ 

βαρφνει τον ίδιο. 

3. Αςφάλεια 

 Για να εκμθδενίηονται όςο γίνεται οι κίνδυνοι, κατά τθν ςυμβίωςθ όλων ςτο χϊρο του 

ςχολείου, δεν χρθςιμοποιοφνται καταχρθςτικά οι εςωτερικοί χϊροι του ςχολείου ωσ χϊροι 

παιχνιδιοφ. Οι  διάδρομοι και οι ςκάλεσ δεν αποτελοφν χϊρουσ για τρζξιμο ι πάλθ. 
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4. Προςζλευςη ςτο ςχολείο 

 Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων , θ οποία γίνεται ςτισ 

8. 00 το πρωί. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ, οι μακθτζσ ςυντάςςονται ςε προκακοριςμζνεσ 

κζςεισ για τθν πρωινι  προςευχι και τθν πρωινι ενθμζρωςθ. 

 Κάκε Δευτζρα μετά τθν προςευχι γίνεται ζπαρςθ τθσ ςθμαίασ. 

 Όλοι οι μακθτζσ κατά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ επιδεικνφουν τθν προςικουςα ςυμπεριφορά. 

τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ειςζρχονται ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 

 Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ θ εξϊπορτα του ςχολείου ανοίγει μόνο για μακθτζσ που 

προςζρχονται κακυςτερθμζνα και οι οποίοι οφείλουν να παρουςιαςτοφν άμεςα ςτο γραφείο 

τθσ διεφκυνςθσ. Σισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ που ο καιρόσ δεν είναι καλόσ, εφ’  όςον δεν 

υπάρχει ςτζγαςτρο ςτο προαφλιο,  οι μακθτζσ πθγαίνουν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ με το 

πρϊτο κτφπθμα του κουδουνιοφ, όπου γίνεται και  θ προςευχι πριν τθν ζναρξθ του 

μακιματοσ. 

5. Αργοπορίεσ 

 Κατά τθν ζναρξθ κάκε ςχολικισ ϊρασ ο απουςιολόγοσ ςυμπλθρϊνει τα ονόματα των απόντων 

ςτο απουςιολόγιο και ο διδάςκων κακθγθτισ ελζγχει τισ παρουςίεσ. 

 Αν ζνασ μακθτισ κακυςτεριςει,  καταχωρείται αντίςτοιχθ παρατιρθςθ και υπογράφεται από 

τον κακθγθτι. Κακυςτεριςεισ πζραν των 10 λεπτϊν για τθν πρϊτθ ϊρα και 5 λεπτϊν για τισ 

υπόλοιπεσ ϊρεσ κεωροφνται ωσ  απουςία. τθν περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ κακυςτερεί 

ςυχνά, τιμωρείται με πεικαρχικό μζςο. 

6. Απουςίεσ – απαλλαγζσ 

 Οι μακθτζσ κατά κανόνα δεν επιτρζπεται να απομακρφνονται από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ. Θ αφομοίωςθ τθσ διδαςκαλίασ προχποκζτει  αυξθμζνο 

βακμό ςυγκζντρωςθσ. Γι’ αυτό απαγορεφεται αυςτθρά θ παρενόχλθςθ του μακιματοσ με 

οποιονδιποτε τρόπο. ε περίπτωςθ όπου ζνασ μακθτισ αποβάλλεται από τθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ, οφείλει αμζςωσ να προςζλκει ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου για να ενθμερωκεί το 

ποινολόγιο. 

 Όταν μακθτζσ πρόκειται να απουςιάςουν από μεμονωμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ λόγω 

ςυμμετοχισ τουσ ςε ςχολικζσ  εκδθλϊςεισ, ο  κακθγθτισ που είναι υπεφκυνοσ για τθν 

εκδιλωςθ πρζπει να ηθτιςει γραπτι άδεια από τον διδάςκοντα. 

7. Απομάκρυνςη από το χϊρο του ςχολείου 
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 Θ παραμονι των μακθτϊν ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ 

λειτουργίασ του ςχολείου. Θ ζξοδοσ μακθτϊν από τουσ χϊρουσ του ςχολείου επιτρζπεται μόνο 

μετά από ειδικι άδεια από τον διευκυντι.  

8. Άδειεσ απουςίασ για προςωπικοφσ λόγουσ 

 Άδεια απουςίασ από μακιματα δίδεται μόνο από τθν διεφκυνςθ του ςχολείου για ειδικοφσ 

λόγουσ, μετά από αίτθςι των μακθτϊν πριν από το μάκθμα. Θ  άδεια απουςίασ χορθγείται 

γραπτϊσ και ςθμειϊνεται ςτο απουςιολόγιο. 

9. Επιςκζψεισ ςτο μάθημα από εξωςχολικοφσ επιςκζπτεσ 

 Θ επίςκεψθ ςτο μάκθμα από άλλα άτομα (όπωσ επιςκζπτεσ μακθτζσ από το εξωτερικό, 

κακθγθτζσ άλλων ςχολείων κ. τ. λ.) μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μετά από προθγοφμενθ 

γραπτι άδεια του διευκυντι του ςχολείου και πάντοτε με τθ ςυγκατάκεςθ του διδάςκοντοσ 

κακθγθτι. 

10. Κινητά τηλζφωνα 

 Απαγορεφεται θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων από μακθτζσ ςτουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ 

εφαρμόηεται ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των ςχολικϊν 

διαδρομϊν των μακθτϊν επιτρζπεται ςε αυτοφσ να φζρουν μαηί τουσ ζνα πλιρωσ 

απενεργοποιθμζνο κινθτό τθλζφωνο, το οποίο μποροφν να χρθςιμοποιοφν  εκτόσ των 

εγκαταςτάςεων του ςχολείου. Οι γονείσ φζρουν τθν ευκφνθ για τθν ορκι χριςθ του. 

 ε περίπτωςθ παράβαςθσ του ςυγκεκριμζνου όρου του κανονιςμοφ ι ςε άλλεσ 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ το ςχολείο επιτρζπεται να ελζγξει τα δεδομζνα του κινθτοφ 

τθλεφϊνου με τθ ςυγκατάκεςθ του μακθτι ι του κθδεμόνα του μακθτι και ενδεχομζνωσ να 

τα αντιγράψει, για να τα διατθριςει. 

11. Αφλειοσ χϊροσ 

 Σο παιχνίδι με μπάλεσ ςτθν αυλι, επιτρζπεται μόνο μετά από τθν ζγκριςθ και τισ οδθγίεσ των 

κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ. 

12. Αντιγραφή ςε διαγωνίςματα 

 Θ απόπειρα αντιγραφισ με οποιονδιποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεςθ του γραπτοφ και 

βακμολόγθςι αυτοφ με μονάδα. τθ ςυνζχεια ο μακθτισ ελζγχεται πεικαρχικά. 

13. Κάπνιςμα- Οινοπνευματϊδη και χρήςη άλλων εξαρτηςιογόνων ουςιϊν 

 Ο εκιςμόσ ςτο κάπνιςμα, ςτο αλκοόλ και ςε εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ είναι καταςτροφικόσ για 

τθν πνευματικι και τθν ςωματικι υγεία. Για το λόγο αυτό απαγορεφονται αυςτθρά. Θ 

παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςυνεπάγεται αυςτθρζσ πεικαρχικζσ ποινζσ. Θ  

επανάλθψθ ι θ ςοβαρότθτα  του παραπτϊματοσ είναι δυνατόν να οδθγιςει ςτθν 



14 
 

απομάκρυνςθ του μακθτι από το ςχολείο μετά από απόφαςθ του ςυλλόγου των 

διδαςκόντων. Ειδικότερα ςε περίπτωςθ κατοχισ ι χριςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 

ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο διαδικαςίεσ. 

14. Εκδηλϊςεισ –ςυμπεριφορά μαθητϊν 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου επιδεικνφοντασ τον 

ανάλογο ςεβαςμό. 

15. Πίνακασ ανακοινϊςεων των εκπροςϊπων των μαθητϊν 

 Ο πίνακασ ανακοινϊςεων των εκπροςϊπων των μακθτϊν εξυπθρετεί αποκλειςτικά τθ 

βελτίωςθ επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτϊν του ςχολείου. Για το λόγο αυτό είναι ςτθ διάκεςθ 

των μακθτϊν του ςχολείου και όχι άλλων ατόμων. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του για 

διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ και για δθλϊςεισ οι οποίεσ παραβιάηουν νόμουσ, κανονιςμοφσ και 

διατάξεισ ι ενδζχεται να αναταράξουν τθν θρεμία του ςχολείου. Κάκε ανακοίνωςθ πρζπει να 

φζρει το όνομα και τθν τάξθ του μακθτι, ο οποίοσ προβαίνει ςε αυτιν. 

 Ο Διευκυντισ του ςχολείου φζρει τθν ευκφνθ για τον πίνακα των ανακοινϊςεων. Μπορεί 

ωςτόςο να ανακζςει τον ζλεγχο ςτον πρόεδρο των μακθτϊν ι ςε μακθτζσ τουσ οποίουσ ζχουν 

επιλζξει οι εκπρόςωποι των μακθτϊν. 

 Εργαςίεσ των μακθτϊν ι άλλεσ καινοτόμεσ ιδζεσ των μακθτϊν μποροφν να αναρτθκοφν ςτθν 

ιςτοςελίδα του ςχολείου, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ομάδασ που είναι υπεφκυνθ για 

τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και μετά από ζγκριςθ του διευκυντι. 

16. Κανονιςμόσ Βιβλιοθήκησ – Εργαςτηρίου Πληροφορικήσ 

 Οι μακθτζσ μποροφν να δανείηονται βιβλία από τθν βιβλιοκικθ του ςχολείου ζωσ τρείσ 

εβδομάδεσ,  εκτόσ από λεξικά.  

 Οι Θ/Τ χρθςιμοποιοφνται μόνο για ςχολικι ζρευνα και εργαςία. Για να διαφυλαχκεί θ καλι 

λειτουργία των Θ/Τ απαγορεφονται οι αλλαγζσ ςτισ ρυκμίςεισ, θ λιψθ προγραμμάτων, θ 

εγκατάςταςθ, απεγκατάςταςθ ι αλλαγι προγραμμάτων. 

17. Ημερήςιεσ και πολυήμερεσ εκδρομζσ 

 Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε περίπατο, εκδρομι ι πολιτιςτικι επίςκεψθ του ςχολείου 

είναι υποχρεωμζνοι να ακολουκοφν το γενικό πρόγραμμα και τισ οδθγίεσ των ςυνοδϊν 

κακθγθτϊν. Απομάκρυνςθ μακθτι από τθν υπόλοιπθ ομάδα επιτρζπεται μόνο μετά από άδεια 

του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ. 

 Κατά τθν διάρκεια των ςχολικϊν εκδρομϊν οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν κόςμια εμφάνιςθ και 

ςυμπεριφορά και να μθν ενοχλοφν ι προκαλοφν τουσ πολίτεσ με τουσ οποίουσ ζρχονται ςε 

επαφι-επικοινωνία. 

 


