
Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του  

3ου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης 

Ωράριο λειτουργίας 

Το σχολείο λειτουργεί από τις 08.15 ως τις 

13.55.  

Πρωινή προσέλευση στο σχολείο 

Οι µαθητές οφείλουν να προσέρχονται ως τις 

08.15 στο χώρο του σχολείου, να συντάσσονται µε 

ησυχία και τάξη για την πρωινή συγκέντρωση, να 

παρακολουθούν την προσευχή δείχνοντας τον ανά-

λογο σεβασµό και την απαραίτητη ανεκτικότητα στις 

θρησκευτικές προτιµήσεις των άλλων. Στόχος της 

πρωινής συγκέντρωσης των µαθητών και των εκ-

παιδευτικών είναι η ενηµέρωση σχετικά µε διάφορα 

ζητήµατα που προκύπτουν, όπως για παράδειγµα 

διάφοροι διαγωνισµοί, πιθανά προβλήµατα, επιβρα-

βεύσεις µαθητών. 

Μετά το κτύπηµα του κουδουνιού η εσωτερική 

καγκελόπορτα θα κλείνει και δε θα γίνεται δεκτός κανένας µαθητής ως την έναρξη της 2ης διδακτικής 

ώρας. 

Οι µαθητές, εφόσον καθυστερήσουν την πρώτη ώρα, θα πρέπει να περάσουν από το γραφείο της 

∆ιεύθυνσης, προκειµένου να πάρουν άδεια εισόδου στην τάξη τους. Σηµειώνεται ότι η απουσία της 

1ης διδακτικής ώρας, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί.  

Η διεύθυνση του σχολείου αναλαµβάνει την ευθύνη της τηλεφωνικής ενηµέρωσης του γονέα.  

Καθυστερηµένη προσέλευση στο σχολείο 

Στην περίπτωση που µαθητής προσέλθει για διάφορους λόγους στις ενδιάµεσες ώρες, οφείλει να 

περάσει πρώτα από το γραφείο της διεύθυνσης, ώστε να εφοδιαστεί µε τη σχετική άδεια εισόδου αλλά 

και να ενηµερωθεί το σχολείο για τον λόγο της απουσίας. 

Προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας 

Με το χτύπηµα του κουδουνιού οι µαθητές, όπως και οι καθηγητές τους, οφείλουν να προσέρχο-

νται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας. ∆εν είναι λειτουργικό να καθυστερούµε ούτε και να προσέρ-

χεται κάποιος µαθητής καθυστερηµένος, γιατί διακόπτεται το µάθηµα.  

Στην περίπτωση καθυστέρησης ο διδάσκων καθηγητής οφείλει να παραπέµψει τους αργοπορηµέ-

νους στη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης του καθηγητή, το 5µελές συµβούλιο 

της τάξης ή ο απουσιολόγος οφείλουν να ενηµερώσουν τη διεύθυνση του σχολείου. 

Μετά το τέλος του ωραρίου δεν επιτρέπεται να παραµένει κανείς στο χώρο του σχολείου διότι πα-

ρακωλύεται το έργο των καθαριστριών. 

Παραµονή στο σχολείο 

Σύµφωνα µε το νόµο οι µαθητές απαγορεύεται να αποµακρυνθούν από το χώρο του σχολείο πριν 

από τη λήξη των µαθηµάτων. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ασφαλείας, κλειδώνεται η εξω-

τερική πόρτα.  



Όταν δηµιουργείται κενό λόγω απουσίας καθηγητή, εφόσον οι µαθητές δεν µπορούν να απασχο-

ληθούν σε κάποια άλλη δραστηριότητα του σχολείου, οφείλουν να παραµένουν µε ησυχία στο προαύ-

λιο (ή στην αίθουσα σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών). 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειµµα οι µαθητές µε τον καθηγητή φροντίζουν να ανοίξουν τα 

παράθυρα για τον απαραίτητο αερισµό της αίθουσας και αποχωρούν από την αίθουσα. Η αίθουσα 

κλειδώνεται και οι µαθητές κατευθύνονται στην αυλή. ∆εν παραµένει κανείς στους διαδρόµους εκτός 

από τους εφηµερεύοντες καθηγητές. 

Επειδή οι αίθουσες κλειδώνουν, γι’ αυτό οι µαθητές θα πρέπει να παίρνουν µαζί τους όλα τα απα-

ραίτητα, π.χ. βιβλία της επόµενης ώρας, χρήµατα, τρόφιµα.  

Ειδικές περιπτώσεις αποµάκρυνσης από το σχολείο 

Αν κάποιος µαθητής πρέπει να απουσιάσει για ειδικούς λόγους (π.χ. επίσκεψη σε γιατρό) θα δοθεί 

άδεια εξόδου µε την παρουσία του γονέα/κηδεµόνα ή, σε περίπτωση αδυναµίας παρουσίας του γονέ-

α/κηδεµόνα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μετά την αποµάκρυνση από το σχολείο, ο γονέ-

ας/κηδεµόνας θα πρέπει να δικαιολογήσει τις απουσίες προσκοµίζοντας σχετικό δικαιολογητικό. 

Σχολικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου 

Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδροµές, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε 

µουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας του σχολείου, αλλά µακριά από τον χώρο του, αποτελούν µέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και εποµένως η συµµετοχή των µαθητών σε αυτά είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, για τη 

συµµετοχή τους (εκτός των σχολικών περιπάτων) είναι απαραίτητη η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται 

µε σχετική υπεύθυνη δήλωση, που χορηγείται κάθε φορά στους µαθητές.  

Εφόσον η δήλωση αυτή είναι αρνητική, ο µαθητής είναι υποχρεωµένος την ηµέρα της εκδήλωσης 

να παραµείνει στο σχολείο. Σε περίπτωση απουσίας του καταχωρούνται απουσίες ισάριθµες µε τις δι-

δακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα της ίδιας ηµέρας. 

Η συµµετοχή των µαθητών στον εκκλησιασµό είναι προαιρετική. Στην περίπτωση που ο µαθητής 

δεν προσέλθει στην εκκλησία είναι υποχρεωµένος την ώρα του εκκλησιασµού να παραµείνει στο σχο-

λείο. 

Φοίτηση - ∆ικαιολόγηση απουσιών 

Οι µαθητές οφείλουν να παρακολουθούν καθηµερινά και ανελλιπώς τα µαθήµατα. Επειδή όµως 

υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο να ασθενήσουν, γι’ αυτό ο νόµος προβλέπει τη δικαιολόγηση των α-

πουσιών. Ακόµη, ο νοµοθέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γο-

νείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και κατ’ επέκταση στη δικαιολόγηση των απουσιών, φρόντισε 

ώστε να καθοριστούν αφενός κάποια όρια στον αριθµό των απουσιών και αφετέρου κάποιες διαδικα-

σίες στη δικαιολόγησή τους. 

Έτσι, για τη φοίτηση των µαθητών ισχύουν τα εξής : 

 Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114. Οι αδικαιολόγητες α-

πουσίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 64.  

 Ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ηµερών αθροιστικά για όλο το 

έτος.  

 Η δικαιολόγηση γίνεται από τον κηδεµόνα του µαθητή σε ειδικό έντυπο που υπάρχει στο σχο-

λείο. 

 Ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει ο ίδιος µέχρι 2 συνεχόµενες ηµέρες απουσίας. 



 Για περισσότερες από 2 συνεχόµενες ηµέρες χρειάζεται βεβαίωση δηµόσιου νοσοκοµείου ή     

ιδιώτη γιατρού. 

 Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την επάνοδο του µαθητή 

στο σχολείο. 

 Μαθήτρια / µαθητής που ξεπερνά το όριο των 64 αδικαιολόγητων απουσιών, απορρίπτεται και 

οφείλει να επαναλάβει την τάξη. 

Επισηµαίνεται ότι το όριο των 64 αδικαιολόγητων απουσιών της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης 

δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως δικαίωµα του µαθητή.  

Θέµατα συµπεριφοράς 

Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι καθηγητές οφείλουν να συµπεριφέρονται µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο απέναντι στους µαθητές· οι µαθητές µε τη σειρά τους οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές 

και τους συµµαθητές τους, να έχουν ευγενική συµπεριφορά, να µη διαπληκτίζονται µεταξύ τους και 

να µη χειροδικούν.  

Ακόµη πρέπει να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους µε σοβαρότητα και επιµέλεια και να φροντί-

ζουν για τη διατήρηση της ησυχίας στην τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται παιδαγωγικό και ποιοτικό 

κλίµα. 

Όλοι θα πρέπει να έχουν ευπρεπή και ανεπιτήδευτη εµφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους 

και το σχολικό περιβάλλον, χωρίς να προκαλούν.  

Στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής οι µαθητές οφείλουν να φορούν την αθλητική τους φόρµα, έτσι 

όπως την ορίζει ο καθηγητής φυσικής αγωγής.  

Επιπλέον, όλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις 

βρύσες και τις τουαλέτες. 

∆εν είναι σωστό για λόγους υγιεινής να καταναλώνονται τροφές και ποτά µέσα στην αίθουσα. 

Οι µαθητές πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο· να µην ανεβαίνουν στα 

παράθυρα του σχολείου και στα κάγκελα του κλιµακοστασίου και να µην έχουν µαζί τους αντικείµενα 

άσχετα µε το σχολείο και τα µαθήµατά τους. 

Οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να µην πετούν σκουπίδια και να µη λερώνουν 

τους τοίχους. Η αναγραφή συνθηµάτων, συµβόλων, άσεµνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του 

σχολείου δηµιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που προσβάλλει όλους. Είναι χρέος όλων µας να 

µην καταστρέφεται η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, 

θρανία, καρέκλες κ.λ.π.) και κυρίως να διατηρούνται καθαρά τα θρανία και οι καρέκλες µε προσωπική 

µας ευθύνη. Άλλωστε, θα πρέπει όλοι να έχουµε κατά νου ότι η δηµόσια περιουσία είναι περιουσία 

που αγοράστηκε µε τα χρήµατα καθενός από µας, µε άλλα λόγια η δηµόσια περιουσία είναι δικιά µας 

περιουσία.  

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε ζηµιά θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον δράστη ή σε 

περίπτωση αµφιβολιών από το 15µελές Μαθητικό Συµβούλιο. 

Ο ρόλος του 15µελούς Μαθητικού Συµβουλίου είναι καθοριστικός στη επικοινωνία συλλόγου καθη-

γητών και µαθητών. Ειδικότερα το 15µελές Μαθητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τη διοργάνωση εκδη-

λώσεων που προάγουν τη δηµιουργικότητα και εθίζουν στο πνεύµα της συνεργασίας, π.χ. γιορτές, 

τιµητικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις που αφορούν την πόλη ή κοινωνικά της προβλήµατα, ηµέρες-

αφιερώµατα.  



∆εν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Η ανάγκη για επικοι-

νωνία καλύπτεται επαρκώς µε τα τηλεπικοινωνιακά µέσα που διαθέτει το σχολείο. Επειδή η χρήση 

των κινητών στο σχολείο έχει ξεπεράσει κάθε όριο, και επειδή πολύ συχνά γινόµαστε µάρτυρες κακό-

πιστης χρήσης των κινητών (π.χ. φωτογράφιση ή βιντεογράφηση µαθητών χωρίς την άδειά τους) γι’ 

αυτό το σχολείο σε περίπτωση που µαθήτρια/µαθητής χρησιµοποιεί το κινητό, θα το κατακρατά ως το 

τέλος της ηµέρας. Σε περίπτωση που ο ίδιος µαθητής εντοπιστεί εκ νέου να το χρησιµοποιεί, τότε το 

κινητό θα κατακρατείται και παραδίδεται στο γονέα του µαθητή. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα στο χώρο του σχολείου κατ’ εφαρµογή της σχετικής υγειονοµικής διά-

ταξης.  

 Αντιµετώπιση των ζητηµάτων συµπεριφοράς 

Στόχος του σχολείου είναι η ειρηνική συνύπαρξη όλων, σεβόµενοι ο ένας τον άλλον. Ας έχουµε ως 

αρχή να µην κάνουµε στους άλλους αυτά που δε θέλουµε να µας κάνουν. 

Από την άλλη, στόχος του σχολείου δεν είναι να τιµωρεί. Όµως, είναι αναγκαίο το σχολείο να δια-

φυλάξει τους πολλούς από την αντικανονική συµπεριφορά των λίγων. Γι’ αυτό σε περιπτώσεις συµπε-

ριφοράς εκτός των ορίων, αφού εξαντληθούν όλα τα µέσα επικοινωνίας µε το µαθητή ή τους γονείς 

τους, τα σχολικά παραπτώµατα θα αντιµετωπίζονται από το σχολείο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο-

θεσία, επιβάλλοντας τις ανάλογες ποινές.  

Όλες οι ποινές καταχωρούνται στο βιβλίο ποινών του σχολείου, όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο σύλλογος των καθηγητών υποχρεώνεται από το νόµο να καθορίζει 

τη συνολική διαγωγή των µαθητών, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραπτωµάτων.  

Η κατασταλτική αντιµετώπιση αυτών των παραπτωµάτων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, ό-

µως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό µέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νοµιµοποιεί τις αποκλίσεις και 

καλλιεργεί την αντίληψη της ατιµωρησίας. 

Επικοινωνία γονέα-σχολείου 

Για την άµεση επικοινωνία µε τους κηδεµόνες, θα πρέπει το σχολείο να διαθέτει τα πλήρη στοιχεία 

των µαθητών του. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο ατοµικό δελτίο του µαθητή, το οποίο και συ-

µπληρώνεται κατά την εγγραφή του στη νέα σχολική χρονιά, σύµφωνα µε πρόσφατα πιστοποιητικά 

γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης, που καταθέτουν οι γονείς, έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη 

στην καταχώριση των στοιχείων των παιδιών τους στα ατοµικά δελτία και στους απολυτήριους τίτ-

λους τους. 

Οι γονείς µπορούν να επικοινωνούν µε το σχολείο και τους καθηγητές καθηµερινά, κατά τις ώρες 

λειτουργίας του, για κάθε πρόβληµα που τους απασχολεί. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε 

πρόβληµα θα πρέπει να ενηµερώνεται ο υπεύθυνος καθηγητής του τµήµατος του µαθητή.  

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους γονείς σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, για τις οποίες 

υπάρχει σχετική ανακοίνωση. 

Τηλέφωνο – τηλεοµοιοτυπία (fax): 2310 207353 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 3gymthes@sch.gr 

Ιστοχώρος: http://3gym-thess.thess.sch.gr 


