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Ο κανονισμός του σχολείου περιέχει τις βασικές επιδιώξεις και τους τρόπους 
που αυτές θα επιτευχθούν.Αρχικά αναφέρεται στο δημοκρατικό και συνεργατικό 
πνεύμα που διατρέχει όλες τις λειτουργίες. Ορίζει την έναρξη των μαθημάτων στις 
6 μ.μ. και τη λήξη στις 10.30 μ.μ. Επίσης, ενημερώνει για τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους (1 - 9 έως 30 - 6). Όσοι καθυστερήσουν να έρθουν την πρώτη ώρα οφείλουν 
να πάνε στο γραφείο της διεύθυνσης για να δικαιολογήσουν την καθυστερημένη 
προσέλευση. Υπάρχει τακτική ενημέρωση των απουσιών και ερευνάται, σε 
συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων, αν υπάρχουν τρόποι, οι απουσίες 
να δικαιολογηθούν. Επιπλέον, ενημέρωση γίνεται είτε από την ιστοσελίδα και το 
facebook, είτε με email και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τηλεφωνική επικοινωνία. 

Ακόμη ο κανονισμός αναφέρεται στην πρέπουσα σχολική παρουσία των 
μαθητών, η οποία οφείλει να είναι διαρκής και σύμφωνη με τους κανόνες του 
σχολείου. Στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν και 
υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, να φροντίζουν ώστε το σχολείο να είναι λειτουργικό 
και καθαρό και προπάντων να διαφυλάττουν ακέραια τη σχολική μονάδα καθώς 
είναι κάτι που όλοι οι πολίτες πληρώνουμε μέσα από τους φόρους. Το διάλειμμα 
προβλέπεται σε ορισμένο χώρο. Ειναι σημαντικό να τηρηθούν όσα προβλέπονται 
για την ώρα των διαλειμμάτων ώστε να κινούνται όλοι με ασφάλεια. 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του διευθυντή, πρώτα απ᾽ όλα οφείλει μαζί με 
τους δασκάλους να προσέχει την ασφάλεια των μαθητών και την καθαριότητα. Ο 
διευθυντής πρέπει να ενημερώνει τους καθηγητές για τις νομοθετικές αλλαγές και 
για οτιδήποτε άλλο αφορά την λειτουργία του σχολείου. Ακόμα, ο ίδιος και οι 
εκπαιδευτικοί, χωρίς αυταρχισμό, θα πρέπει να συζητούν την συμπεριφορά των 
καθηγητών και των μαθητών του σχολείου. Επιπλέον, ο διευθυντής είναι 
υπεύθυνος να αιτηθεί την αντικατάσταση παλιού εξοπλισμού.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οφείλουν να παραδίδουν 
καλά προετοιμασμένοι το μάθημα και να το κάνουν ελκυστικό. Να είναι συνεπείς 
στο ωράριο και να παροτρύνουν τη συμμετοχή στην παράδοση καθώς και να 
διαμορφώνουν ένα κλίμα ενότητας, άμεσης παρέμβασης. Εξίσου κόσμιοι κι 
ευγενικοί θα πρέπει να είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες με όλους. Όταν γίνονται 
μάρτυρες κακοποίησης, οποιασδήποτε μορφής, θα πρέπει να ειδοποιήσουν τον 
αρμόδιο καθηγητή της τάξης τους. Τέλος, οι μαθητές οικειοθελώς συμμετέχουν 
στις εκλογές των μαθητικών συμβουλίων.  


