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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Αγαπητά μας παιδιά, 

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων σας 

καλωσορίζουν και σας εύχονται να έχετε μια ευλογημένη και καρποφόρα 

σχολική χρονιά! Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το έντυπο 

με τη δέουσα προσοχή, καθώς σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τον 

τρόπο λειτουργίας και τους κανόνες της σχολικής μας μονάδας.   

 

Ίδρυση – νομικό καθεστώς 

Το Ίδρυμα λειτουργεί ως υπηρεσία του νομικού προσώπου της 

οικείας ενορίας, του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων, 

εξαρτημένο από αυτό, αυτοτελούς διαχείρισης και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Διοικητικά τελεί υπό την πνευματική εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που 

απαρτίζεται από:  

α) τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, νομίμως 

εκπροσωπούμενο από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Βριλησσίων  

β) τα υπόλοιπα 4 μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. 

 

Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων 

Σκοπός των εκπαιδευτηρίων μας είναι να παρέχουν την 

πληρέστερη δυνατή εκπαίδευση στους νέους του τόπου μας σε όλο το 

γνωστικό εύρος, καθώς επίσης και την βαθύτερη δυνατή καλλιέργειά τους 

σε ψυχοπνευματικό επίπεδο. Το Σχολείο ανήκει στο χώρο της Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης και ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Υπουργείου Παιδείας, όπως τα υπόλοιπα Ιδιωτικά Σχολεία της χώρας. 

Παρέχει στους μαθητές ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις μέσα σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον.  Η εκπλήρωση των στόχων των εκπαιδευτηρίων μας, που 
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είναι απολύτως εναρμονισμένοι με τους συνταγματικά κατοχυρωμένους 

στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος στην χώρα μας, υπηρετείται από 

εκπαιδευτικούς υψηλής παιδαγωγικής στάθμης και ήθους, οι οποίοι 

οφείλουν μέσα σε κλίμα αγαστής συνεργασίας να προάγουν τα παραπάνω 

ιδανικά.  

Το σχολείο δεν αποτελεί μονάχα χώρο μάθησης. Έχει πρωτίστως και τον 

ρόλο της διαπαιδαγώγησης (ἄγω=οδηγώ), δηλαδή οφείλει να σε οδηγεί σε 

σωστές συμπεριφορές και να σε προετοιμάζει, ώστε να γίνεις υπεύθυνος 

άνθρωπος και ενεργός πολίτης. Όπως όταν συμμετέχεις σε ένα ομαδικό 

παιχνίδι οφείλεις να υπακούς σε κάποιους κανόνες, το ίδιο ισχύει και 

μέσα στο χώρο του σχολείου, που είναι το δεύτερο σπίτι σου. Αυτούς τους 

κανόνες οφείλεις να τους γνωρίζεις και να τους εφαρμόζεις, όχι από φόβο, 

αλλά από αίσθημα ευθύνης. Επομένως, εξαρτάται από εσένα, σε μεγάλο 

βαθμό, η αρμονική σχολική μας ζωή. Μην ξεχνάς ότι: Σέβομαι το σχολείο 

μου σημαίνει σέβομαι τον εαυτό μου και τους γύρω μου! 

 

Διδακτικό έτος- Προαγωγικές εξετάσεις 

 Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο άρχεται την 11η Σεπτεμβρίου και 

λήγει τον Μάιο/Ιούνιο σε ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρονιά από 

το αρμόδιο Υπουργείο. 

 Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές 

περιόδους (τετράμηνα). Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

κάθε τετραμήνου καθορίζονται από το Υπουργείο. Κατά τις 

προαγωγικές εξετάσεις, που διεξάγονται τον Ιούνιο κάθε σχολικής 

χρονιάς, οι μαθητές θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα: 

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία 

και Νεοελληνική Λογοτεχνία), β) Μαθηματικά, γ) Φυσική, δ) 

Ιστορία. Η εξέταση είναι δίωρη, με εξαίρεση τα γνωστικά 

αντικείμενα: Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία, 

τα οποία συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. 

 Σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

προαγωγής, παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, αφού 
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παρακολουθήσουν πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας από τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου εντός του Ιουνίου. 

 

Εγγραφές 

 Οι εγγραφές των μαθητών για την νέα σχολική χρονιά 

πραγματοποιούνται κατά το τέλος του διδακτικού έτους και, σε 

κάθε περίπτωση, προηγείται σχετική ανακοίνωση της 

Γραμματείας, στην οποία αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και οι προθεσμίες. Επιπλέον, τα Εκπαιδευτήριά μας 

δίνουν γενικά προτεραιότητα εγγραφής στους μαθητές (και τα 

αδέλφια τους) που ήδη φοιτούν σε αυτά. Οι υπολειπόμενες θέσεις 

καταλαμβάνονται κατά τη σειρά υποβολής των αιτήσεων.  

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής κρίνονται απαραίτητα τα 

ακόλουθα βήματα: 

α)  Η διά ζώσης σύντομη επικοινωνία του μαθητή και του γονέα ή 

κηδεμόνα με τη Διεύθυνση του σχολείου.  

β) Η αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 

σχολείου. 

γ)   Η καταβολή του ποσού εγγραφής. 

 

Οικονομική Ενίσχυση 

Όπως είναι ευνόητο, η ομαλή λειτουργία του Σχολείου εξαρτάται 

απολύτως από την ομαλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία 

ορίζεται κατόπιν συνεδρίασης του Δ.Σ. των Εκπαιδευτηρίων.  Κάθε 

χρονιά, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την συγκράτηση του 

ύψους της, ώστε οι γονείς να διευκολυνθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής τους, δίδεται στους γονείς και 

κηδεμόνες το σχετικό οικονομικό σημείωμα. 
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Ωράριο Λειτουργίας-Προσέλευση 

 Η πρωινή προσευχή ξεκινά στις 8.10, τα μαθήματα αρχίζουν 

αμέσως μετά και ολοκληρώνονται στις 14.00. 

 Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο (το αργότερο ως 

τις 8.05 π.μ.) εξασφαλίζει την εύρυθμη εφαρμογή του σχολικού μας 

προγράμματος. Επίσης, η πρωινή συγκέντρωση και η κοινή 

προσευχή αποτελούν βασικό στοιχείο της σχολικής ζωής. Έτσι, 

παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να δείχνουν συνέπεια κατά την 

άφιξή τους.  

 Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση έως και 15 λεπτά 

από την προβλεπόμενη ώρα (δηλαδή στις 8.20 π.μ.), γίνονται 

δεκτοί μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενης αργοπορίας ή καθυστέρησης, καταχωρίζεται 

αδικαιολόγητη απουσία και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του 

μαθητή. 

 

Συμπεριφορά Μαθητών 

 Οι μαθητές με την άφιξή τους στο σχολείο τακτοποιούν τις σχολικές 

τσάντες στην αίθουσα διδασκαλίας και εξέρχονται στον προαύλιο 

χώρο, μέχρι να γίνει η προσευχή. Ύστερα, με τάξη κατευθύνονται 

στην αίθουσά τους. Φυσικά, οι μαθητές υποχρεούνται να 

παρακολουθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα τα μαθήματά 

τους, χωρίς να παρεμποδίζουν τους συμμαθητές τους και χωρίς να 

απειθούν στις υποδείξεις των δασκάλων τους. Η τάξη κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και ο σεβασμός των διδασκομένων προς 

τους εκπαιδευτικούς αλλά και μεταξύ τους είναι θεμελιώδεις 

προϋποθέσεις για την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

 Η διαγωγή των μαθητών εντός, μα και εκτός, του σχολικού χώρου 

πρέπει να είναι κόσμια. Το Σχολείο δε μεταδίδει απλώς γνώσεις, 

αλλά σμιλεύει και χαρακτήρες, έργο που εντάσσεται πλήρως στο 

ευρύτερο χρέος του προς την κοινωνία. Έτσι, οι μαθητές  

συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό, τηρώντας κατά 

γράμμα τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου και διασφαλίζοντας, 
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με τη δική τους συνέπεια, την πρόοδο των ιδίων και των 

συμμαθητών τους. Οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς και να συνεργάζονται εποικοδομητικά. 

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται να φέρονται κόσμια στους συμμαθητές 

τους και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά με πνεύμα 

άμιλλας.  

 Οι θέσεις των μαθητών στη σχολική αίθουσα ορίζονται 

αποκλειστικά και μόνο από τον εκάστοτε διδάσκοντα και τη 

Διεύθυνση. 

 Αυτονόητο είναι πως απαγορεύονται αυστηρά κάθε είδους 

πειθαρχικά παραπτώματα, όπως ύβρεις, άσκηση ψυχολογικής ή 

σωματικής βίας, εκφοβισμοί, απειθαρχία καθώς και οποιαδήποτε 

συμπεριφορά θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία 

των συμμαθητών τους. Εξυπακούεται ότι αυτοί οι κανόνες 

συμπεριφοράς ισχύουν και εντός των σχολικών λεωφορείων.  

 

Μαθητική Στολή 

 Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη σχολική στολή 

(επίσημη ή καθημερινή, αναλόγως) που έχει οριστεί. Το σχολείο δε 

φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των ενδυμάτων των 

μαθητών εντός ή εκτός του σχολικού χώρου.  

 Το Σχολείο προβλέπει καθημερινή και επίσημη ενδυμασία. Οι 

μαθητές καλούνται να φορούν την επίσημη στολή στις εξής 

περιστάσεις: α) εκκλησιασμός, β) παρελάσεις, γ) διδακτικές 

επισκέψεις, δ) στις εορτές του σχολείου (κατά περίπτωση).  

 

Εμφάνιση – Ενδυμασία 

Εκτός τούτων, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό η ενδυμασία να είναι 

ευπρεπής και προσεγμένη, χωρίς καμία προσπάθεια επίδειξης ή 

πρόκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μαθητές ελέγχονται πειθαρχικά.  
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Χρήση και κατοχή κινητών 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, δεν 

επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών (Αρ.Πρωτ. 103373/Δ1/22-06-2018 ΥΠΕΠΘ) σε 

κανένα χώρο του σχολείου. Σε περιπτώσεις μη τήρησης του νόμου, οι 

μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τις συσκευές στον 

καθηγητή που θα το ζητήσει. Ύστερα, παραδίδονται στη Διεύθυνση 

του σχολείου, απ’ όπου τις παραλαμβάνουν οι γονείς. Εφόσον οι 

μαθητές χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τον κηδεμόνα τους, το 

τηλέφωνο του Γραφείου είναι στη διάθεσή τους.  

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και στις 

εκδρομές. 

 

Σχολική Ιστοσελίδα 

Το Σχολείο διαθέτει δική του ιστοσελίδα, όπου είναι δυνατόν να 

αναρτώνται φωτογραφίες και βίντεο από διάφορες δραστηριότητες του 

σχολείου μας. Ωστόσο, τούτο γίνεται πάντα υπό τον όρο ότι οι γονείς 

παρέχουν γραπτώς τη σχετική συγκατάθεσή τους. 

 

Περιουσία του Σχολείου 

Ο σεβασμός προς τα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου και την περιουσία 

των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Γι’ αυτό 

πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν 

στα θρανία και στους τοίχους και να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα, 

στο εποπτικό υλικό κ.ά.  Μαθητής που υποπίπτει σε εκούσια φθορά της 

σχολικής περιουσίας επιβαρύνεται οικονομικά για την αποκατάστασή 

της. 

Απουσίες 

 Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10645/ΓΔ/22-01-2018  απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας, σας γνωστοποιούμε ότι από το σχολικό 

έτος 2017-2018 καταργείται η διάκριση των απουσιών των 

μαθητών/τριών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 



9 
 

Ειδικότερα, εφεξής γονείς και κηδεμόνες παρακαλείσθε να 

ενημερώνετε το σχολείο, σε περίπτωση απουσίας των 

μαθητών/τριών. Εξυπακούεται ότι οι υπεύθυνοι της σχολικής 

μονάδας (υπεύθυνος καθηγητής, διευθύντρια) θα σας ενημερώσουν 

από την πλευρά τους σε περίπτωση απουσίας, για την οποία δεν 

έχουν τυχόν ειδοποιηθεί. Η επικοινωνία θα γίνεται είτε 

τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. 

 Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η φοίτηση μαθητή/τριας μπορεί 

να χαρακτηριστεί επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών 

του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις 

υπερβεί, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η 

μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτηση 

του/της στην ίδια τάξη. 

 

 Οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας 

δεν επιτρέπεται και σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρίζεται 

απουσία και ενημερώνεται η Διεύθυνση του Σχολείου.  

 

 Εξυπακούεται ότι οι μαθητές απαγορεύεται να αποχωρήσουν από 

τον χώρο του Σχολείου. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο για ιδιαιτέρως 

σοβαρούς λόγους και μόνο υπό την προϋπόθεση επικοινωνίας των 

γονέων ή κηδεμόνων με την Διεύθυνση του Σχολείου. Ακόμη, 

κατά την λήξη του διδακτικού ωραρίου οι γονείς που 

παραλαμβάνουν τους μαθητές καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα 

και να περιμένουν έξω από το σχολείο. 

 

Συνεργασία με τους γονείς 

 Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την 

εγγραφή των τέκνων τους στο σχολείο, καθώς και για την συνεπή 

και τακτική παρουσία τους σε αυτό. Η τακτική επικοινωνία των 

γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί αναφαίρετο 

δικαίωμά τους, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο των 

μαθητών. Ταυτόχρονα, αποτελεί και υποχρέωσή τους, προκειμένου 
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να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο, όπως επίσης και η 

ενημέρωση του προσωπικού για ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν 

στην επίδοση, στη συμπεριφορά, στην υγεία και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μαθητών.  

 Αν οι γονείς το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου σε εβδομαδιαία βάση, σε 

συγκεκριμένες ώρες που καθορίζονται από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου και κοινοποιούνται στην αρχή του σχολικού έτους.  

 Κάθε ενάμιση μήνα, σε καθορισμένη ημέρα οι γονείς/κηδεμόνες 

μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο και διαγωγή των 

παιδιών τους.  

 Επιπλέον, κατά τη λήξη κάθε τετραμήνου οι γονείς καλούνται να 

προσέλθουν στο σχολείο, όπου και ενημερώνονται επισήμως για 

την πρόοδο, τη γενικότερη διαγωγή και επίδοση των παιδιών τους. 

  Προκειμένου να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, είναι απαραίτητο ο γονέας του 

να υποβάλει στο σχολείο αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική 

βεβαίωση. Επιπλέον, για την απαλλαγή από κάποιο μάθημα ή 

κάποια άλλη μορφή εξέτασης λόγω, παραδείγματος χάριν, 

διαπιστωμένων μαθησιακών δυσκολιών, παρακαλούνται οι γονείς 

να ενημερώνουν έγκαιρα την Διεύθυνση, προσκομίζοντας, όπως 

είναι αυτονόητο και επιβεβλημένο, όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 Επίσης, καλό είναι να επισημανθεί ότι, όσο αναμένουν την λήξη 

των μαθημάτων, οι γονείς πρέπει να παραμένουν εκτός του 

σχολικού χώρου και να μην εισέρχονται σε αυτόν. Μετά την λήξη 

του διδακτικού ωραρίου, η ευθύνη των παιδιών βαραίνει 

αποκλειστικά τους γονείς-κηδεμόνες.             

         

Το Σχολείο μας επιδιώκει αυτή τη συνεργασία και την θεωρεί 

συστατικό στοιχείο της αποστολής του και βασικό παράγοντα για την 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
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Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων                Η Διευθύντρια του Γυμνασίου 

 

 

Π. Σπυρίδων Ράπτης Κούτρη Ιωάννα  

 

 

 


