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5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου                                                                             

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
Σχολικό Έτος: 2019-20 

 

 

 

  Ο  σκοπός του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής δεν είναι ο περιορισμός της 
ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς 
και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων  που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται 
αρμονικά μεταξύ τους. 
 

   Για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής έγινε  η κατάρτιση  του Πλαισίου 
Οργάνωσης Σχολικής Ζωής από το Σύλλογο Διδασκόντων (υπ΄αρ.  πρ. 27/1-11-2019 ) και   το 
προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.  

 

   Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης όπως καθορίζονται από 
τους νόμους και τις Υπουργικές  Αποφάσεις{παρ. 5 του άρθρου 30 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-
2019(ΦΕΚ 2005) } στις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. Άφιξη – Προσέλευση στις τάξεις – Αναχώρηση  
 
α. Οι μαθητές, θα προσέρχονται στο σχολείο 10 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι για την πρωινή συγκέντρωση  
και θα παραμένουν στο προαύλιο. 
β. Μετά την προσευχή, θα ανεβαίνουν χωρίς καθυστέρηση στις τάξεις τους όπου  θα περιμένουν τους καθηγητές. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης του καθηγητή, ένας από τους επιμελητές θα ενημερώνει το γραφείο. 
γ. Οι μαθητές που καθυστερούν, θα εισέρχονται στις τάξεις με γραπτή άδεια της Διευθύντριας ή της 
Υποδιευθύντριας. Σε περίπτωση που πρέπει να φύγουν στη διάρκεια των μαθημάτων, θα ζητούν άδεια από τη 
Διευθύντρια/ την Υποδιευθύντρια, η οποία θα επικοινωνεί με τους γονείς τους και θα τους ενημερώνει. Η 
παραμονή στο προαύλιο σε ώρα μαθήματος ή η απομάκρυνση από το χώρο του σχολείου χωρίς  άδεια, θα 
τιμωρούνται ανάλογα. 
Μετά το τέλος των μαθημάτων, θα απομακρύνονται αμέσως από το σχολείο και τους περιβάλλοντες χώρους. 
 

2. Διαλείμματα – Επιμελητές    
 
α. Στα  διαλείμματα όλοι οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο ή συγκεντρώνονται στο ισόγειο και στους 
διαδρόμους,  όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. 
β.  Οι μαθητές που είναι άρρωστοι θα ενημερώνουν τον εφημερεύοντα καθηγητή, ο οποίος θα επιλαμβάνεται του 
θέματος κατά περίπτωση και κατά την κρίση του. 
γ.  Οι επιμελητές  φροντίζουν να ανοίγουν και να κλείνουν τα παράθυρα , να κλειδώνουν την πόρτα της αίθουσας 
σε συνεργασία με τον διδάσκοντα καθηγητή, να μεριμνούν για  τις ανάγκες του επόμενου μαθήματος και να 
ενημερώνουν το γραφείο για τυχόν φθορές που θα παρατηρήσουν πριν από την προσέλευση των συμμαθητών 
τους ή μετά από κάθε αποχώρησή τους. 
 

3. Εμφάνιση – Συμπεριφορά 
 
α. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον 
οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία. 
β. Να σέβονται τους καθηγητές τους και να πειθαρχούν στις συστάσεις τους. 
γ. Να είναι ευγενικοί με τους συμμαθητές τους και να αποφεύγουν τα επικίνδυνα παιχνίδια και αστεία τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. 
δ. Να εκφράζονται κόσμια και να αποφεύγουν  την επιθετική συμπεριφορά. 
ε. Να μην συναναστρέφονται στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος με εξωσχολικά άτομα τα οποία έχουν 
έρθει χωρίς την έγκριση της Διευθύντριας στο χώρο του σχολείου ή περιφέρονται στους περιβάλλοντες χώρους. 
στ. Να έρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης και των καθηγητών μόνο αν τους καλέσουν ή υπάρχει σοβαρός 
λόγος. 
ζ. Να σέβονται το σχολικό χώρο και καθετί που ανήκει στην περιουσία του σχολείου. Να διατηρούν το σχολείο 
καθαρό, να μην γράφουν σε θρανία και τοίχους και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων. 
Κάθε φθορά αναφέρεται στο γραφείο, ελέγχεται πειθαρχικά  και η δαπάνη για την αποκατάστασή της βαραίνει 
αυτόν που την προκάλεσε ή και ολόκληρο το τμήμα, την τάξη και το σύνολο των μαθητών κατά περίπτωση. 
η. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους  εφημερίδες, περιοδικά, walkman, MP3, πράγματα αξίας, επικίνδυνα 
αντικείμενα και ό,τι άλλο δεν ταιριάζει στο σχολικό χώρο. 
θ.  Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ  

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. 

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε 
άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του 
σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα 
και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. 
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 Για την περίπτωση του σχολικού περιπάτου με μεταφορικό μέσο η χρήση του κινητού θα αποφασίζεται 
από το Σύλλογο Διδασκόντων και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του Σχολείου ανάλογα με 
τον τόπο προορισμού. 

ι.  Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μπάλες στο σχολικό χώρο, ενώ εκείνες που ανήκουν στο σχολείο θα τις δίνει ο 
καθηγητής της Φυσικής Αγωγής. Τα παιχνίδια με τις μπάλες επιτρέπονται μόνο στη διάρκεια του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής, με την επίβλεψη του διδάσκοντος καθηγητή. 
ια.  Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν τρόφιμα και αναψυκτικά μέσα στις τάξεις. 
ιβ.  Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα  από τους μαθητές τόσο στους χώρους του σχολείου, καθώς και σε κάθε 
σχολική εκδήλωση. 
 

4. Ειδικότερα Σημεία 
 

α.  Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη 

χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες 
θεωρούνται σοβαρότατα παραπτώματα. 

 

β. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική 
παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη της 
Διεύθυνσης του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων 
και μετά από τρεις(3) απομακρύνσεις από τον/την  ίδιο/α  διδάσκοντα/ ουσα ή πέντε συνολικά το Συμβούλιο του 
Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.  
 

 γ. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους  ο Σύλλογος 
Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: 

 προφορική παρατήρηση 

 επίπληξη 

 αποβολή από τα μαθήματα μίας(1) ημέρας 

 αποβολή από τα μαθήματα δύο(2) ημερών 

 αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
 
 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους 
από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου.  
Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο 
παιδαγωγικό μέτρο.  
 
Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή 
η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.  
 
 
 

Υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 

 


