Κατά το σχολικό έτος 2020-21 γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στη λειτουργία
του Σχολείου λόγω την πανδημίας, τηρουμένων των κατά τη διάρκεια της χρονιάς
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας.
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ΕΙ Σ ΑΓ Ω ΓΗ
Το σχολείο, ως µικρογραφία της κοινωνίας, για να λειτουργήσει και να προοδεύσει, χρειάζεται τους δικούς του κανόνες, χρειάζεται οργάνωση, ρύθµιση
και καθορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µελών του.
Πέρα από το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο, κάθε σχολική µονάδα διαµορφώνει
τους δικούς της εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας, προϊόν συλλογικής
προσπάθειας καθηγητών και µαθητών.
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός αποτελεί µια µορφή Συνταγµατικού Χάρτη
που περιλαµβάνει όλο το πλαίσιο αρχών, αξιών και κανόνων λειτουργίας του
Σχολείου µας. Στηρίζει τη λειτουργία του σχολείου στις αρχές της δηµοκρατίας, του αλληλοσεβασµού, της επικοινωνίας, της ισότητας, της συµµετοχής,
της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας για την εφαρµογή
τους.
Συντάχθηκε έπειτα από διάλογο και µε τη συµφωνία όλων των µελών της
σχολικής κοινότητας, µέσα από µια σειρά δράσεων που εφαρµόστηκαν κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15. Βασίζεται στην κοινή συµφωνία,
γενική αποδοχή και δέσµευση για την τήρηση του Κανονισµού από όλα τα
µέλη της σχολικής κοινότητας.
Ένας Εσωτερικός Κανονισµός δεν µπορεί από µόνος του να επιλύσει τα σύνθετα προβλήµατα επικοινωνίας στις σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών και
των µαθητών µεταξύ τους. Μπορεί, όµως, να ρίχνει σπόρους αλλαγής, που
όσο µακρινή φαντάζει, άλλο τόσο ελπιδοφόρα µπορεί από µόνη της να είναι.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

g µέσα από τις αρχές της δηµοκρατίας,

Άρ θρο 1

της αλληλεγγύης,

ΙΣΧΥΣ

του αλληλοσεβασµού, της αποδοχής και

g µε στόχο ότι κάθε παιδί θα πρέπει να

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λει-

εκπληρώσει στον µέγιστο βαθµό τις φιλο-

τουργίας του Σχολείου ισχύει από την

δοξίες και δυνατότητές του και να αναπτυχ-

έναρξη του σχολικού έτους 2015-16 και

θεί πνευµατικά, κοινωνικά, πολιτισµικά,

µέχρι την αναθεώρησής του.

ηθικά, φυσικά, διανοητικά και να κοινωνι-

Επικυρώνεται κάθε σχολική χρονιά από

κοποιηθεί.

όλα τα µέλη της Σχολικής Κοινότητας,

Απαραίτητη, έτσι, είναι η συµβολή όλων

στην πρώτη, µετά τις εκλογές, συνεδρίαση

µας στη δηµιουργία θετικού και ανοιχτού

των µαθητικών κοινοτήτων.

κλίµατος στο σχολείο, µε εµπιστοσύνη,

Άρ θρο 2

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε
όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας:
∆ιεύθυνση, καθηγητές, µαθητές, γονείς.

Επιδιώκουµε ένα Σχολείο ανοιχτό, φιλικό,
δραστήριο, καινοτόµο, αποτελεσµατικό,
µε κέντρο του τον µαθητή, αποδέκτη του
κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης.

Το Σύνθηµά µας είναι:

“Έκφραση,
∆ηµιουργία,
Μάθηση,
Συνεργασία”

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Άρθρο 3

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ,
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ *

Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Τα µαθήµατα αρχίζουν καθηµερινά στις
8:25. Η προσέλευση στο Σχολείο οφείλουµε να είναι έγκαιρη, σε κάθε περίπτωση πριν από το χτύπηµα του
κουδουνιού.
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* Κατά το σχολικό έτος 2020-21 γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στη λειτουργία
του Σχολείου λόγω την πανδημίας, τηρουμένων των κατά τη διάρκεια της χρονιάς
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας.

Η πρωινή συγκέντρωση αποτελεί µέρος
του σχολικού προγράµµατος και γίνεται
µε την παρουσία όλων των µαθητών - µαθητριών και των καθηγητών που έχουν
µάθηµα την 1η ώρα. Είναι η µόνη ώρα
που σε καθηµερινή βάση το σχολείο βρίσκεται συγκεντρωµένο, γίνονται οι ανακοινώσεις και ενηµερώσεις της ηµέρας
και εισπράττεται από όλους, ως συµµέτοχους, η φιλοσοφία λειτουργίας του σχο-

από τη διεύθυνση.
3. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης αργοπορίας καταχωρίζεται απουσία και ο
µαθητής απασχολείται δηµιουργικά από
τη διεύθυνση.

λείου και η συλλογικότητα.

4. Η µη έγκαιρη είσοδος στην τάξη ανα-

Β. ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ

σοβαρό πρόβληµα στη λειτουργία του

Όλοι οι µαθητές και µαθήτριες έχουν το
δικαίωµα να παρακολουθούν ανελλιπώς
όλα τα µαθήµατα και να συµµετέχουν στις
προγραµµατισµένες δραστηριότητες του
σχολείου. Για να διασφαλιστεί αυτό, κάθε
µαθητής είναι υποχρεωµένος να σέβεται
και να τηρεί το ωράριο και το καθηµερινό
σχολικό πρόγραµµα.
1. Όλοι οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη µετά το χτύπηµα του
κουδουνιού. Η είσοδος στην τάξη µετά
τον καθηγητή και αφού έχει ξεκινήσει το
µάθηµα, συνιστά αργοπορία.
2. Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας, ο µαθητής είναι υποχρεωµένος να προσέλθει
στο γραφείο της διεύθυνσης, όπου µπορεί να αναφέρει τους λόγους καθυστέρησης. Η είσοδος στην τάξη γίνεται ΜΟΝΟ
έπειτα από σχετικό ενυπόγραφο σηµείωµα

γράφεται στο απουσιολόγιο και αποτελεί
σχολείου. Η συχνή επανάληψη αποτελεί
παράπτωµα, ελέγχεται πειθαρχικά και
ενηµερώνονται οι κηδεµόνες από τους
Συµβούλους Τµηµάτων. *

5. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αργοπορίας στην προσέλευση στο σχολείο, οι κηδεµόνες

είναι

υποχρεωµένοι

ενηµερώνουν τη διεύθυνση

να

του σχο-

λείου.
6. Η διεύθυνση και οι καθηγητές οφείλουν
να µην κάνουν διακρίσεις και να έχουν
κοινή και όµοια αντιµετώπιση των µαθητών που καθυστερούν στην προσέλευση
στην τάξη.
7. Αργοπορίες που οφείλονται π.χ. σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή αργοπορία
των µέσων µαζικής µεταφοράς αντιµετωπίζονται µε επιείκεια και δεν καταχωρίζεται απουσία.

* όπου Σύµβουλοι Τµηµάτων νοούνται και
οι Υπεύθυνοι Τµηµάτων.

Γ. ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η αποχώρηση των µαθητών γίνεται µετά
τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας.
Το σχολικό ωράριο λήγει στις 2:10µ.µ.
Νωρίτερα µπορεί να σχολάσουν οι µαθητές σε απουσία καθηγητή ή σε περίπτωση περιπάτου, σχολικής γιορτής κλπ.
Κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου,
πρόωρη αποχώρηση µαθητή επιτρέπεται
µόνο µετά την υπογραφή του σχετικού
εντύπου “Α∆ΕΙΑΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ” από τη διεύθυνση και σε περίπτωση σοβαρού προβλήµατος (π.χ.
υγείας). Το έντυπο παραδίδεται στον
απουσιολόγο του τµήµατος µετά και την
ενηµέρωση του κηδεµόνα, ο οποίος παραλαµβάνει τον µαθητή από το σχολείο,
µε την υποχρέωση να φροντίσει για τη δικαιολόγηση της απουσίας.
Η

έξοδος µαθητών από τον σχολικό

χώρο, πριν από τη λήξη των µαθηµάτων,
χωρίς τη γραπτή άδεια της ∆ιεύθυνσης,
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
Η έξοδος από την τάξη την ώρα του µαθήµατος γίνεται µόνο για σοβαρό λόγο µε
άδεια από τον διδάσκοντα.

Άρθρο 4

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Α. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

1. Η φοίτηση στη σχολική βαθµίδα του
Γυµνασίου είναι υποχρεωτική και η ευθύνη για την παρακολούθησή της βαρύνει
εξ ολοκλήρου τους κηδεµόνες.
2. Ο γονέας – κηδεµόνας οφείλει να προσέρχεται τακτικά στο σχολείο για ενηµέρωσή του.
3. Για την καλύτερη παρακολούθηση της
τακτικής φοίτησης των µαθητών, οι Σύµβουλοι καθηγητές των τµηµάτων ενηµερώνουν τους γονείς µε επιστολή, ανά
µήνα, για τις απουσίες των παιδιών τους,
όταν αυτές ξεπεράσουν τις 30.
4. Η συµµετοχή των µαθητών σε όλες τις
εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου εντός του σχολικού ωραρίου είναι
υποχρεωτική και οι απουσίες καταχωρίζονται κανονικά. Σε µετακινήσεις µε µεταφορικό

µέσο

απαιτείται

υπεύθυνη

δήλωση από τον γονέα- κηδεµόνα.
5. Οι απουσίες αναγράφονται στους
Ελέγχους Επίδοσης των τριµήνων.*

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
1. Η φοίτηση των µαθητών είναι επαρκής
όταν οι απουσίες στο σύνολό τους δεν

* τετραµήνων
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υπερβαίνουν
τις 114,λόγω
εκ τωννοµοθετικών
οποίων όλες
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ,

ώρα ή µεµονωµένες απουσίες 1ης και

ΕΞΗΣ:
πάνω από αλλαγών,
τις 64 είναιΩΣ
δικαιολογηµένες.

7ης διδακτικής ώρας αποτελούν σοβαρό

“Το Σχολείο ενηµερώνει τους γονείς
2. Μαθητής
µε ελλιπή
φοίτηση παραπέµπε- κηδεµόνες
των µαθητών/τριών,
µε
ται σεέγγραφη
προφορική
και γραπτή
εξέταση
επιστολή
στην αρχή
τηςτον
χρονιάς, σε
γιαόλα
τα όρια
των απουσιών
Σεπτέµβριο
τα µαθήµατα.
και τον χαρακτηρισµό φοίτησης,
3. Μαθητής
µε ανεπαρκή
φοίτησηκάθε
επανασύµφωνα
µε την ισχύουσα
λαµβάνει τηνφορά
τάξη.νοµοθεσία”.

παράπτωµα και ενηµερώνεται ο κηδεµόνας. Σοβαρό παράπτωµα, που µπορεί να
επιφέρει µέχρι και την αξιολόγηση γραπτού µε µονάδα, αποτελεί η εσκεµµένη
µεµονωµένη απουσία σε ώρα διαγωνί-

4. Η δικαιολόγηση των απουσιών από τον

σµατος.

γονέα - κηδεµόνα γίνεται εντός 10ηµέρου

2. Μεµονωµένες αδικαιολόγητες απου-

από την επάνοδο του µαθητή στο σχο-

σίες που γίνονται κατ’ επανάληψη συνι-

λείο. Οι γονείς - κηδεµόνες µπορούν να

στούν άτακτη φοίτηση και αποτελούν

δικαιολογήσουν αυτοπροσώπως, µε αί-

πειθαρχικό παράπτωµα.

τησή τους, συνολικά 10 ηµέρες τον

3. Απουσίες δεν καταχωρίζονται όταν οι

χρόνο, εντός 10ηµέρου από την επάνοδο

µαθητές απασχολούνται µε γνώση της δι-

του µαθητή στο σχολείο. Πάνω από δύο

εύθυνσης, λόγω συµµετοχής σε

συνεχόµενες

δραστηριότητες του σχολείου.

ηµέρες

δικαιολογούνται

µόνο µε ιατρική γνωµάτευση.
5. Μεµονωµένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου προγράµµατος, χωρίς

Άρθρο 5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

την έγγραφη άδεια από τη διεύθυνση,
καθώς και απουσίες που οφείλονται σε

1. Η αξιολόγηση των µα-

επιβολή κυρώσεων, ∆ΕΝ δικαιολογούνται.

θητών είναι αναπόσπα-

6. Το σχολείο ενηµερώνει λεπτοµερώς

στο µέρος της διδακτικής

τους γονείς - κηδεµόνες των µαθητών, µε

διαδικασίας. Σύµφωνα µε

έγγραφη επιστολή στην αρχή της χρονιάς,

τη νοµοθεσία, ο µαθητής αξιο-

για τα όρια των απουσιών σε κάθε περί-

λογείται από:

πτωση, καθώς και για τους τρόπους δι-

α) την καθηµερινή προφορική εξέταση και

καιολόγησης

την όλη συµµετοχή του στη διδακτική -

απουσιών. Η επιστολή

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Γ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1. Αδικαιολόγητη απουσία σε ενδιάµεση

µαθησιακή διαδικασία,
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες (τεστ),
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιµασίες, που γίνονται χωρίς προειδοποίηση

ανά µία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριµήνων και καλύπτουν την ύλη της
ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον
όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούµενο µάθηµα σχετική ανακεφαλαίωση,
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι µαθητές
στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της
καθηµερινής διδακτικής εργασίας,
ε) τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες,
στ) τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του
Ιουνίου.
Όπου δεν προβλέπεται γραπτή δοκιµασία,
υπάρχει ανάλογη διαφοροποίηση. Όλες οι
διαδικασίες αξιολόγησης λαµβάνουν υπόψη
τους επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους.

2. Μετά το πέρας του α΄ και β΄ τριµήνου*επιδίδονται στους γονείς - κηδεµόνες οι Έλεγχοι

Προόδου

µε

την

προφορική

βαθµολογία. Μετά τη λήξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου Ιουνίου επιδίδεται ο ετήσιος Έλεγχος.
3. Το σχολείο στην αρχή της χρονιάς οφείλει
να ανακοινώνει πρόγραµµα επικοινωνίας
γονέων, το οποίο και αναρτά στην
ιστοσελίδα του Σχολείου. Οι γονείς κηδεµόνες µπορούν να ενηµερώνονται για την πρόοδο
των παιδιών τους από
τους διδάσκοντες µία
ηµέρα την εβδοµάδα,
που ορίζεται στην αρχή
της χρονιάς.
* τετραµήνου
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η συµπεριφορά όλων των µελών της
σχολικής κοινότητας πρέπει να διέπεται
από αλληλοσεβασµό και ευγένεια.
1. Κάθε µαθητής έχει το δικαίωµα να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη ή τις απόψεις
του µέσα στο σχολείο, µε τρόπο όµως
που να µην προσβάλλει την υπόληψη και
την προσωπικότητα των άλλων.
2. Κάθε µαθητής έχει το δικαίωµα της
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης
και της θρησκείας.
3. Κανένας δεν δικαιούται να παρεµβαίνει
αυθαίρετα στα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του άλλου.
4. Το σχολείο οφείλει να λαµβάνει όλα τα
κατάλληλα µέτρα, διοικητικά και παιδαγωγικά, για να προστατεύει τους µαθητές
του από κάθε µορφής βία, προσβολή, εκµετάλλευση. ∆εν επιτρέπει φραστικές
προσβολές, ύβρεις και πολύ περισσότερο
σωµατική βία κατά των µαθητών.
5. Το σχολείο οφείλει να προάγει τον αλληλοσεβασµό, την αποδοχή της διαφορετικότητας,

την

ανεκτικότητα.

Εξίσου

σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται η διάδοση φηµών, ο αποκλεισµός συµµαθητή
από οµαδικές δραστηριότητες ή η παρακίνηση τρίτων για την αποµόνωση αυτών.
6. Κάθε µαθητής οφείλει να σέβεται:
• τους καθηγητές του, τους συµµαθητές
του, το Σχολείο και τη σχολική περιουσία
ώστε να εισπράττει και ο ίδιος τον σεβασµό των άλλων,
• την ανάγκη των µαθητών και καθηγητών
να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη µάθηση, τη διδασκαλία και τη
σωστή επικοινωνία,
• τη γνώµη και την ιδιαίτερη προσωπικότητα των άλλων. ∆εν κάνει ειρωνικά σχόλια, κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.
7. Κάθε µαθητής οφείλει:
• Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια και
σεβασµό σε όλες τις περιστάσεις, κυρίως
όταν υπάρχει διαφωνία.
• Να µεταχειρίζεται τους άλλους δίκαια,
ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, χρώµα,
θρησκεία, φύλο, ηλικία.
8. Όλοι οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους παραπάνω κανόνες συµπεριφοράς και πέραν των σχολικών ωρών,
όπως επίσης και εκτός των χώρων του
Σχολείου.
9. Το σχολείο, χωρίς να θίγει την αξιοπρέπεια του µαθητή, έχει υποχρέωση να
εφαρµόζει τη σχολική πειθαρχία προς
όφελος όλης της σχολικής κοινότητας.

Άρθρο 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α. Θεσµοθετείται ο θεσµός του Συµβούλου Τάξης.
Ο Σύµβουλος Τάξης, µε ενσυναίσθηση,
κατανόηση, σεβασµό και αποδοχή (ζεστασιά, ειλικρίνεια, γνησιότητα) δηµιουργεί µία εποικοδοµητική, διαπροσωπική
σχέση µε τους µαθητές.
Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα
στους µαθητές, τους γονείς, τους συµβούλους και υπεύθυνους τµηµάτων και τη διεύθυνση του σχολείου, επιδιώκοντας την
καλή συνεργασία µεταξύ των µελών της
σχολικής κοινότητας.
Β. Σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονται
ο παραπάνω κώδικας συµπεριφοράς και
οι αρχές και οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου, ο µαθητής µπορεί
να απευθύνεται:

l στον Υπεύθυνο Τµήµατος, κυρίως για

θέµατα απουσιών και προόδου,

l στον Σύµβουλο Τµήµατος, κυρίως για

θέµατα συµπεριφοράς µέσα στο τµήµα
και σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων
του σχολείου και τυχόν παραβίαση αυτών,
l στον Σύµβουλο Τάξης για θέµατα συµπεριφοράς γενικότερα,

l στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου,

l αλλά και σε όποιον καθηγητή/-τρια
νιώθει πιο οικεία να απευθυνθεί.

Άρ θρο 8

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

1. Ο αλληλοσεβασµός καθώς και ο σεβασµός του διδακτικού χρόνου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οµαλή εξέλιξη
της µαθησιακής διαδικασίας. Η παραπάνω
αρχή παραβιάζεται από συµπεριφορές που
παρεµποδίζουν την εξέλιξη του µαθήµατος
και πρέπει να αποφεύγονται, όπως:

• συνοµιλίες µεταξύ µαθητών, όταν δεν έχει
ζητηθεί από τον διδάσκοντα η συνεργασία
σε κάποιο θέµα,

• µετακίνηση µέσα στην τάξη ή αλλαγή
θέσης χωρίς τη συγκατάθεση του Υπεύθυνου Καθηγητή, µε τη συνεργασία του
οποίου καθορίζονται οι θέσεις, οι οποίες και
αποτυπώνονται στο Πλάνο της Τάξης στην
αρχή κάθε σχολικής χρονιάς,

• µη έγκαιρη προσέλευση στην τάξη µετά
το διάλειµµα.
2. Όλοι οι µαθητές έχουν δικαίωµα να
αξιοποιείται προς όφελός τους ο διδακτικός χρόνος. Η οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος και η χρήση ποικίλων διδακτικών

µέσων (φυλλάδια από τους καθηγητές,
χρήση ΤΠΕ κ.ά.) συµβάλλει στη µαθησιακή διαδικασία και τελικά στην πρόοδό
τους. Για τον λόγο αυτό κάθε µαθητής
οφείλει:

• να προετοιµάζει µε συνέπεια και υπευθυνότητα τις εργασίες που του αναθέτονται και να έχει οργανωµένα και τακτικά τα
τετράδια και τις σηµειώσεις του,

• σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας να
έχει µαζί του τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια και διδακτικό υλικό, στο δε µάθηµα
της Φυσικής Αγωγής να προσέρχεται µε
αθλητική περιβολή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του καθηγητή του,

• στη διάρκεια οποιασδήποτε γραπτής δοκιµασίας να αξιοποιεί αποκλειστικά τις δικές
του γνώσεις και δυνατότητες και να συµµορφώνεται στις υποδείξεις των καθηγητών,
γνωρίζοντας ότι, σε περίπτωση αντιγραφής,
το γραπτό βαθµολογείται µε µονάδα.

• Στα ωριαία διαγωνίσµατα ο µαθητής παραµένει στην τάξη µέχρι το τέλος της
ώρας, χωρίς η παρουσία του να αποσπά
την προσοχή και τη συγκέντρωση των
συµµαθητών του.
3. Οι διδάσκοντες καθηγητές φροντίζουν
να ενηµερώνουν τους µαθητές για τις
υποχρεώσεις τους σχετικά µε το µάθηµα
και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των
κανόνων µέσα στην τάξη, ώστε να µην
παρακωλύεται η µαθησιακή διαδικασία.
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Σε περίπτωση που κάποιος µαθητής δεν

θηγητές για οποιοδήποτε πρόβληµα αντι-

συµµορφώνεται στους κανόνες της τάξης

µετωπίσουν.

και στις υποδείξεις του διδάσκοντα, επι-

• Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας και για την

βάλλονται από τον καθηγητή οι προβλε-

αποφυγή συνωστισµού, µπορούν υπό

πόµενες κυρώσεις, µε την αντίστοιχη

προϋποθέσεις να παραµείνουν στους

κλιµάκωση . (παρατήρηση - επίπληξη -

διαδρόµους των ορόφων, αυστηρά σύµ-

ωριαία αποβολή).

φωνα µε τις οδηγίες των εφηµερευόντων.

4. Οι Κανονισµοί Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής, Φυσικών Επιστη-

2. Όλοι οι µαθητές έχουν το δικαίωµα να

µών και Τεχνολογίας είναι αναρτηµένοι

κινούνται µέσα σε έναν σχολικό χώρο

στην είσοδο των αντίστοιχων εργαστη-

προσεγµένο, ελκυστικό, καθαρό. Γι΄ αυτό

ρίων και παραθέτονται στο Παράρτηµα

κάθε µαθητής οφείλει να σέβεται τους χώ-

του παρόντος Κανονισµού.

ρους του σχολείου, να µην προκαλεί φθο-

Άρ θρο 9

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια του ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
όλοι οι µαθητές:

• Κατεβαίνουν στο προαύλιο, για αλλαγή
περιβάλλοντος, αλλά και για να αερίζονται
οι αίθουσες και οι διάδροµοι. Οι αίθουσες
κλειδώνουν. για τον λόγο αυτό πρέπει να
φροντίζουν να έχουν ό,τι χρειάζονται για
το διάλειµµα.

• Παραµένουν στον οριοθετηµένο αύλειο
χώρο και δεν αποµακρύνονται από
αυτόν.

• ∆εν προσκαλούν εξωσχολικούς, ούτε
υποβοηθούν µε τη στάση τους στην παρουσία αυτών στο σχολείο.

• Απευθύνονται στους εφηµερεύοντες κα-

ρές και να φροντίζει να διατηρούνται
καθαροί όλοι οι χώροι στους οποίους κινείται καθηµερινά. Ειδικότερα εφαρµόζει τους παρακάτω κανόνες:

Σ τη ν τάξη

• Μπαίνω και βγαίνω από την τάξη ήσυχα.
• Φροντίζω να διατηρώ καθαρά τα θρανία,

Σ τ ην α υ λ ή

τις καρέκλες και τους τοίχους.

• ∆ιατηρώ την αυλή καθαρή.
• ∆εν γράφω στους τοίχους συνθήµατα.
• Φροντίζω το πράσινο και τα λουλούδια

της τάξης (διαδραστικούς πίνακες, υπολο-

• Σέβοµαι τους χώρους άθλησης και δεν

• ∆εν προκαλώ φθορές στον εξοπλισµό
γιστές, βιντεοπροβολέα, κουρτίνες, κάδρα).

• Πετώ τα σκουπίδια στον κάδο απορριµµάτων.
• ∆εν φέρνω τρόφιµα και αναψυκτικά
µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Σ τι ς σκάλε ς κα ι
τους διαδρό μου ς

• Ανεβαίνω και κατεβαίνω τις σκάλες µε
προσοχή και από τα δεξιά, δεν
κλωτσάω και δεν σπρώχνω τους άλλους.

• ∆εν τρέχω και δεν παίζω στους διαδρόµους.
• Φροντίζω να µην προκαλώ φθορές
στους τοίχους των διαδρόµων.

• Μένω µακριά από τα παράθυρα του
σχολείου.

• Ενηµερώνοµαι από τον Πίνακα Ανακοινώσεων στην Είσοδο του Σχολείου.

Σ το κυλικε ίο

• Περιµένω υποµονετικά τη σειρά µου και
αποφεύγω να σπρώχνω.

του σχολείου µου.

προκαλώ φθορές στις αθλητικές
εγκαταστάσεις.

• Προσέχω κάθε σηµείο που δηµιουργεί
ή µπορεί να δηµιουργήσει ατύχηµα.

• Στα παγκάκια κάθοµαι µόνο και δεν
προκαλώ φθορές.

• Φροντίζω να ρίχνω τα είδη ανακύκλωσης
στον ανάλογο κάδο.

Στην Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων

• Σέβοµαι τον χώρο και τον εξοπλισµό
του.

• Μπαίνω µε τάξη και ησυχία.

Φροντίζω να αφήσω τον χώρο καθαρό
και τακτοποιηµένο.

Θ υ μάμ α ι ό τ ι . . .

ζηµιές και σκόπιµες καταστροφές της
περιουσίας του σχολείου επιβαρύνουν
τους γονείς των µαθητών που τις προκάλεσαν.
3. Όλη η σχολική κοινότητα φροντίζουµε
σε συνεργασία και από κοινού, όχι µόνο να
διατηρούµε σε καλή κατάσταση, αλλά και
να βελτιώνουµε την εµφάνιση του Σχολείου
και του αύλειου χώρου του, προς όφελος
όλων όσοι λειτουργούµε σ΄ αυτό.

Άρ θρο 10

5. Η εφαρµογή των κυρώσεων οφείλουµε

1. Η συµπεριφορά των µαθητών πρέπει να

επιείκεια, έπειτα από διάλογο και συζή-

να γίνεται µε κλιµάκωση, εξαντλώντας την

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

είναι σύστοιχη µε τις γενικές αρχές, τις

τηση, µε στόχο πάντα να προβληµατιστεί

αξίες και τους κανόνες του Σχολείου.

ο µαθητής και να συνετιστεί.

Αποκλίσεις συµπεριφοράς αντιµετω-

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

πίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία µε την εφαρµογή των σχολικών κυρώσεων,* που είναι:
Αα)Παρατήρηση
προφορική παρατήρηση
επίπληξη, (προφορική ή γραπτή)
Ββ)Επίπληξη

γ) αποβολή από τα µαθήµατα µίας (1) ηµέρας,

Γδ) Ωριαία
(από τον
αποβολήΑποβολή
από τα µαθήµατα
δύο διδάσκοντα)
(2) ηµερών,
αλλαγή σχολικού
∆ε) Αποβολή
από περιβάλλοντος.
1έως 3 ηµέρες (από τη

∆ιευθύντρια
απευθείας
ή έπειτα
Κάθε
διδάσκων αξιοποιεί
τα µέτρα
α και β.από
Επιπλέον,
την
ωριαία
αποµάκρυνση
εισήγηση του διδάσκοντα) στην
περίπτωση που µαθητής παρακωλύει τη
Εδιεξαγωγή
Αποβολή
άνω των 3 έως και 5 ηµερών
µαθήµατος.
Η(από
Διευθύντρια
του Σχολείου
µπορεί να
τον Σύλλογο
∆ιδασκόντων)
αξιοποιήσει τα µέτρα α, β και γ.
ΣτΟ Αλλαγή
περιβάλλοντος
Σύλλογος σχολικού
Διδασκόντων
µπορεί να
αξιοποιήσει
τα µέτρα.∆ιδασκόντων).
(από τονόλα
Σύλλογο
2. Όλες οι κυρώσεις, εκτός από την Παρατήρηση,και
καταχωρίζονται
Βιβλίο
ρατήρηση
την προφορικήστο
Επίπληξη,
Καταγραφής Ενεργειών Εύρυθµης
καταγράφονται υποχρεωτικά στο σχετικό
Λειτουργίας, µε κατά το δυνατό
Βιβλίο
Επιβολής
Κυρώσεων,
µε ταυτόταυτόχρονη
ενηµέρωση
του κηδεµόνα.
χρονη ενηµέρωση του κηδεµόνα.
Ωριαία Αποµάκρυνση,
3. Έπειτα από Ωριαία
Αποβολή, ο µαθη-

τής προσέρχεται στο γραφείο της ∆ιευθύντριας και απασχολείται µε ευθύνη της.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο µαθητής έχει δικαίωµα λόγου σχετικά µε την πράξη του
και δικαίωµα να καταγραφεί η άποψή του
στο σχετικό βιβλίο.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 11

1. Κατά τις ώρες λειτουργίας οι µαθητές
οφείλουν να βρίσκονται εντός του χώρου
του σχολείου. Οι πόρτες της αυλής παραµένουν κλειστές

n για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των

µαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσο-

δος και έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο,
n για να αποτρέπεται η είσοδος ατόµων

που ουδεµία σχέση έχουν µε τη λειτουργία του σχολείου.
2. Υπάρχει πλάνο αντιµετώπισης και εκκένωσης έπειτα από φυσικές καταστροφές. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς
γίνεται Άσκηση Σεισµού.

3. Για την ασφάλεια των µαθητών κατά τη
διάρκεια του διαλείµµατος µέριµνα υπάρχει
από τους εφηµερεύοντες καθηγητές. Οι µαθητές οφείλουν να εφαρµόζουν τις υποδείξεις των εφηµερευόντων, καθώς και τους
κανόνες συµπεριφοράς της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού.

* όπου αναφέρεται στο κείµενο η λέξη “κυρώσεων”
αντικαθίσταται από τη φράση “παιδαγωγικών µέτρων”.

Άρ θρο 12

5. Το κάπνισµα, σύµφωνα µε τον Νόµο,

1. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,

αύλειου χώρου του.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΚΑΠΝΙΣΜΑ
οι µαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην
κατοχή τους κινητά τηλέφωνα στον σχολικό χώρο. Το ίδιο ισχύει και για ηλεκτρονικές συσκευές

παραγωγής ήχου και

εικόνας, που δεν εξυπηρετούν το µάθηµα. Η παρουσία των κινητών, όχι µόνο
δε συµβάλλει στη δηµιουργία ήρεµου κλίµατος και αποσπά την προσοχή και
συγκέντρωση των µαθητών, αλλά επιπλέον εγκυµονεί κινδύνους από δηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο προσωπικών
δεδοµένων των παιδιών, ενώ έρευνες δείχνουν ότι είναι επιζήµια για την υγεία, ιδι-

απαγορεύεται εντός του Σχολείου και του

Άρθρο 13

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

Οι µαθητές οφείλουν να φροντίζουν τα
προσωπικά τους είδη. ∆εν επιτρέπεται να
φέρνουν στο σχολείο πολύτιµα αντικείµενα ή αντικείµενα που η κατοχή τους αντίκειται στη µαθητική ιδιότητα, µεγάλα
χρηµατικά ποσά, εξωσχολικά έντυπα
κλπ. Σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας
φροντίζουν να τακτοποιούν τα βιβλία και
όλα τα προσωπικά αντικείµενα µέσα στην
τσάντα τους.

αίτερα αυτήν των παιδιών.
2. Σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις ο
µαθητής µπορεί να φέρει και να παραδώσει το κινητό του απενεργοποιηµένο στο
γραφείο της διευθύντριας πριν από την
προσευχή και να το παραλάβει µε το
πέρας του σχολικού ωραρίου.
3. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την
ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός
λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.
4. Η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση
χωρίς άδεια, µε κάθε είδους µέσο, εντός
του σχολείου και καθ΄ όλη τη διάρκεια του
σχολικού προγράµµατος αποτελεί σοβαρό
παράπτωµα που προσβάλλει τα δικαιώµατα των µελών της σχολικής κοινότητας.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Άρθρο 14

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Για να λειτουργήσει καλύτερα η ζωή
στο σχολείο, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία καθηγητών - µαθητών - γονέων.
Οι µαθητικές κοινότητες είναι κύτταρα δηµοκρατικής ζωής στο σχολείο. Αποτελούν
τον χώρο για την ανάπτυξη της µαθητικής
πρωτοβουλίας, της αναζήτησης και της
δηµιουργίας.

Εκφράζουν τη θέληση των µαθητών για

θαριότητα στην τάξη και καταθέτει προτά-

τη ζωή και τη λειτουργία του σχολείου. Οι

σεις και ιδέες στον Υπεύθυνο ή Σύµβουλο

µαθητές εξασκούνται στη δηµοκρατική

του Τµήµατος,

ζωή συµµετέχοντας σε αποφάσεις που

• ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου

τους αφορούν, παίρνοντας πρωτοβουλίες,

για οτιδήποτε απρόοπτο συµβεί.

κάνοντας διάλογο, προτείνοντας λύσεις,

Για την εφαρµογή των παραπάνω, πραγ-

καταθέτοντας ιδέες. Γίνονται πιο υπεύθυ-

µατοποιεί τακτικές συναντήσεις µε τον

νοι, µαθαίνουν ποια δικαιώµατα και ποιες

Υπεύθυνο και Σύµβουλο Καθηγητή του

υποχρεώσεις έχουν, συνηθίζουν να λει-

τµήµατος, καθώς και µε τη ∆ιευθύντρια.

τουργούν ως µέλη µιας δηµοκρατίας.
2. Μαθητική Κοινότητα είναι το σύνολο

5. Το 15/µελές εκπροσωπεί τους µαθη-

των µαθητών µιας τάξης, αλλά και το σύ-

τές του σχολείου στις συνεργασίες µε

νολο των µαθητών του τµήµατος π.χ. το

άλλους φορείς και συντονίζει τη λει-

Β2. Κάθε µαθητής έχει δικαίωµα να συµµε-

τουργία των µαθητικών κοινοτήτων

τέχει, να λέει τη γνώµη του, να προτείνει,

του Σχολείου, ώστε να:

ως ισότιµο µέλος της κοινότητας, και την

• καταθέτουν τη γνώµη τους σε θέµατα

υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τις

που τους αφορούν,

διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας και

• συµµετέχουν ενεργά µε προτάσεις και

τις αποφάσεις των συνελεύσεων των µα-

ιδέες για δράσεις, εκδηλώσεις και ενεργή

θητικών κοινοτήτων.

σχολική ζωή,

3. Τα όργανα της µαθητικής κοινότητας

• συµµετέχουν στη διαµόρφωση και επι-

είναι η γενική συνέλευση, που συγκαλείται

καιροποίηση των κανόνων εσωτερικής

3 φορές τον χρόνο και είναι το ανώτατο όρ-

λειτουργίας του Σχολείου, µε στόχο την

γανο, τα 5µελή συµβούλια και το 15µελές.

καλύτερη λειτουργία του,

4. Το 5/µελές κάθε τµήµατος εκπροσωπεί

• µεταφέρουν τα προβλήµατα της µαθη-

το τµήµα σε θέµατα που το αφορούν, µετα-

τικής κοινότητας στη ∆ιεύθυνση,

φέροντας τη γνώµη της µαθητικής κοινότη-

• συµβάλλουν, παρακινώντας τους συµ-

τας σε συνεργασία µε τις άλλες µαθητικές

µαθητές τους, στον καλλωπισµό και στην

κοινότητες, τη διεύθυνση του σχολείου, τον

καθαριότητα του σχολείου,

σύλλογο καθηγητών. Επίσης:

• συνεργάζονται, γενικά, µε τους καθηγη-

• φροντίζει, σε συνεργασία µε τη µαθητική

τές και τη διεύθυνση του σχολείου για τη

κοινότητα, για τον καλλωπισµό και την κα-

βελτίωση της λειτουργίας του.

Για την εφαρµογή των παραπάνω, καθιε-

ριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ρώνονται τακτικές συναντήσεις µε τη ∆ι-

Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδροµίας,

ευθύντρια, σε εβδοµαδιαία βάση, και

Πολιτιστικών Θεµάτων, Αθλητικές οµά-

έκτακτες, όποτε χρειαστεί.

δες, Οµάδες Επιστηµών). Ενθαρρύνει

6. Αναλυτικά ο Κανονισµός Λειτουργίας

τους µαθητές και προτρέπει τους γονείς

των Μαθητικών Κοινοτήτων παρατίθεται

να παρακινούν τα παιδιά τους να συµµε-

στο Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

τέχουν ενεργά και µε συνέπεια σε µέχρι
δύο από τα προγράµµατα σχολικών δρα-

Άρ θρο 15

στηριοτήτων.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3. H λειτουργία των οµάδων οργανώνεται

1. Σκοπός του σχολείου δεν είναι µόνο η

και παρακολουθείται από καθηγητές, οι

απόκτηση γνώσεων• είναι, επίσης, να

οποίοι συµµετέχουν εθελοντικά.

δώσει διέξοδο στον αυθορµητισµό και τη

4. Κάθε χρόνο εκδίδεται ενηµερωτικό έντυπο

δηµιουργικότητα των µαθητών, να συνδέ-

για κάθε οµάδα, µε στόχο οι µαθητές να

σει το σχολείο µε την κοινωνία, να καλ-

ενηµερωθούν και να επιλέξουν σε ποιες

λιεργήσει αυριανούς πολίτες ελεύθερους,

επιθυµούν να συµµετέχουν. Το σχετικό

υπεύθυνους, µε ενεργό συµµετοχή, να

υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχο-

αναπτύξει την πρωτοβουλία, την αυτενέρ-

λείου.

γεια, την υπευθυνότητα, το συλλογικό
πνεύµα, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία.
Να βοηθήσει τους µαθητές στην ανίχνευση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων τους, στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή τους σε θέµατα
που αφορούν στο περιβάλλον, στην
κοινωνία, στον πολιτισµό, στην
υγεία.
2. Το Σχολείο προσφέρει στους µαθητές του
µια εξαιρετικά µεγάλη
ποικιλία

προγραµµά-

των σχολικών δραστη-
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Άρθρο 16

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι γιορτές και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
που πραγµατοποιούνται στο σχολείο αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του ωρολογίου
προγράµµατος και της σχολικής ζωής. Οι
µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε αυτές και
συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και σεβασµό
απέναντι τόσο σε αυτούς που ετοίµασαν τη
γιορτή ή εκδήλωση, όσο και απέναντι σε
όσους την παρακολουθούν ως θεατές.

• η σχολαστική τήρηση του προγράµµατος,
• η συµµόρφωση µε τις οδηγίες και υπο-

Άρ θρο 17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

δείξεις των συνοδών καθηγητών,

1. Οι εκπαιδευτικές εκδροµές αποτελούν
αναγκαίο συµπλήρωµα της αγωγής των
µαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα
να έρθουν σε επαφή µε τόπους που
έχουν ιδιαίτερη µορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγµατα του ανθρώπου
µέσα στη µακρόχρονη πορεία του πολιτισµού, να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά

τους.

Τις

επισκέψεις

αυτές

επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι
απορρέουν από τον παιδαγωγικό - µορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και, εποµένως, κρίνεται σκόπιµο να καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγµατοποίησή τους.
2. Η συµµετοχή του µαθητή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις γίνεται µόνο έπειτα
από γραπτή συναίνεση του κηδεµόνα

• η υποδειγµατική συµπεριφορά
m στο λεωφορείο,
m στο ξενοδοχείο,

m στους χώρους επίσκεψης, ξενάγησης,

ψυχαγωγίας, ώστε να επιτευχθούν σε όλη

τη διάρκεια της εκδροµής η ασφαλής µετακίνηση, η διαµονή και η ψυχαγωγία,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι.
4. Κάθε σχολική χρονιά πραγµατοποιούνται
έως 5 περίπατοι, όχι πάνω από ένας σε
κάθε µήνα. Ο προγραµµατισµός των περιπάτων γίνεται σε συνεργασία
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων µε το
15µελές Μαθητικό Συµβούλιο, ενώ η Απόφαση για
την

υλοποίησή

τους

ανήκει στον Σύλλογο

του.

∆ιδασκόντων. Κατά την

3. Η µαθητική ιδιότητα συνοδεύει τους µαθητές και έξω από το σχολείο. ως εκ τού-

των ισχύουν οι αντίστοι-

του, για την επιτυχή υλοποίηση των
εκπαιδευτικών επισκέψεων, κάθε µαθητής πρέπει να συµπεριφέρεται µε τρόπο
που να αρµόζει στη µαθητική του ιδιότητα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνά ότι
οποιαδήποτε άσχηµη πράξη του αντανακλά στην καλή εικόνα του σχολείου.
Υποχρεώσεις των µαθητών είναι:

υλοποίηση των περιπάχες

υποχρεώσεις,

όπως

αναφέρονται παραπάνω. Ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται στη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων που επισκεπτόµαστε και
στην τήρηση από τους µαθητές των
ορίων του χώρου µέσα στον οποίο οφείλουν να κινούνται.

Άρ θρο 18

4. Ελέγχουν να υπάρχει πάντα πάνω

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

στην έδρα το πλάνο της τάξης και στον

Α. Επιμελητές

µελητών, ενώ ενηµερώνουν τον Σύµβουλο

πίνακα ανακοινώσεων το πρόγραµµα επι-

Ι. Οι επιµελητές ορίζονται ανά δύο από τον

τµήµατος σε περίπτωση απώλειάς τους.

Σύµβουλο του τµήµατος σε εβδοµαδιαία

5. Παρατηρούν εάν υπάρχουν φθορές,

βάση. Η θητεία τους είναι υποχρεωτική και

ζηµιές κλπ. στην αίθουσα και στον χώρο

απαγορεύεται να εκχωρούν τα καθήκοντά

του διαδρόµου έξω από αυτήν και το ανα-

τους σε άλλους. Τα ονόµατα των επιµελη-

φέρουν στον υπεύθυνο ή σύµβουλο κα-

τών κάθε εβδοµάδας υπάρχουν στον πί-

θηγητή.

νακα ανακοινώσεων του τµήµατος, µε

6. Ενηµερώνουν αµέσως τον Σύµβουλο

ευθύνη του Συµβούλου του τµήµατος.

του τµήµατος για οποιοδήποτε συµβάν ή
πρόβληµα προκύπτει κατά την εκτέλεση

ΙΙ. Τα καθήκοντα των επιµελητών είναι

των καθηκόντων τους.

τα εξής:

7. Εκτελούν µε προθυµία κάθε πρόσθετο

1. Φροντίζουν για τον επαρκή αερισµό
της αίθουσας. Για τον σκοπό αυτό ανοίγουν τα παράθυρα της τάξης για το διάλειµµα και τα κλείνουν µε την είσοδο των
µαθητών στην τάξη.
2. Αποµακρύνουν όλους τους συµµαθητές τους από την αίθουσα στη διάρκεια
του διαλείµµατος και υπακούουν στις
υποδείξεις των καθηγητών.
3. Φροντίζουν για την καθαριότητα των αιθουσών (πίνακα - σπόγγου - έδρας - δαπέδου κ.τ.λ.) σε συνεργασία µε τους
συµµαθητές τους, προµηθεύονται γραφική ύλη, σπόγγο, εποπτικό υλικό και ό,τι
άλλο χρειάζεται για τις ανάγκες του µαθήµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του διδάσκοντα καθηγητή.
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έργο που τους αναθέτουν οι διδάσκοντες.
8. Στο τέλος των µαθηµάτων κλείνουνκλειδώνουν τα παράθυρα και ενηµερώνουν τους υποδιευθυντές σε περίπτωση
που είναι
αναµµένα
φώτα.
υπάρχει
κάποιοταπρόβληµα.

Β. Απουσιολόγοι

Ι. Ο απουσιολόγος κάθε τµήµατος και ο
αναπληρωτής του ορίζονται από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων δια του Συµβούλου Τµήµατος, µε βάση την επίδοση που σηµείωσαν
στην προηγούµενη τάξη. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση από τη ∆ιευθύντρια µε παρόντες τους υποψηφίους. Ειδικά
για την Α΄ τάξη, ο απουσιολόγος και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε κλήρωση για το διάστηµα του 1ου τριµήνου, ανάµεσα στους
µαθητές που αρίστευσαν µε “10” στο ∆ηµοτικό.

ΙΙ. Τα καθήκοντα των απουσιολόγων
είναι τα εξής:
1. Παραλαµβάνουν κάθε πρωί από τη
Γραµµατεία το Απουσιολόγιο και το Βιβλίο
Ύλης και τα επιστρέφουν µετά τη λήξη
του προγράµµατος.
2. Γνωρίζουν τη δύναµη του τµήµατος και
καταγράφουν τα ονόµατα όλων των
απόντων κάθε διδακτικής ώρας. Κάθε µαθητής που απουσιάζει από την τάξη,
χωρίς ειδικό ενυπόγραφο σηµείωµα από

7. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος
µαθητής/-τρια να παρεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο στο απουσιολόγιο. Ο
απουσιολόγος οφείλει να αναφέρει αµέσως στον Σύµβουλο του τµήµατος κάθε
ενέργεια αυτού του είδους.

τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου, θεωρείται αδικαιολογήτως απών.
3. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων, προσκοµίζουν στη Γραµµατεία και τοποθετούν στον ειδικό χώρο το Απουσιολόγιο
και το Βιβλίο Ύλης, αφού πρώτα αποκόψουν το Ηµερήσιο ∆ελτίο Απόντων, το
οποίο πρέπει να έχουν υπογράψει οι διδάσκοντες κάθε διδακτικής ώρας.
4. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
επιµεληµένη και ακριβή συµπλήρωση
όλων των στοιχείων του απουσιολογίου.
5. Προσκοµίζουν το απουσιολόγιο στον
εκάστοτε διδάσκοντα στην αρχή της
ώρας, ο οποίος πρέπει να το ελέγξει και
να το υπογράψει.
6. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
ασφαλή φύλαξη του Απουσιολογίου και
του Βιβλίου Ύλης, ώστε να αποφεύγονται
η απώλεια, η φθορά ή η αλλοίωσή τους.

---ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ--Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
1. Μπαίνουµε στο εργαστήριο ήρεµα,
ήσυχα και χωρίς καθυστέρηση.

Φοράµε πάντα µπλούζα εργαστηρίου και
προστατευτικά γυαλιά.

2. Εργαζόµαστε στην προκαθορισµένη
θέση µας.

5. Χειριζόµαστε µε ιδιαίτερη προσοχή τα
γυάλινα σκεύη του εργαστηρίου.

3. Ερχόµαστε πάντα προετοιµασµένοι για
το πείραµα που θα εκτελέσουµε. ∆ιαβάζουµε προσεκτικά το θεωρητικό µέρος, τις
οδηγίες και τα φύλλα εργασίας, ώστε να
γνωρίζουµε πολύ καλά τι προβλέπει η
άσκηση που θέλουµε να διεκπεραιώσουµε και ποια είναι ακριβώς η πορεία
της εργασίας.

6. ∆ε µεταφέρουµε έξω από το εργαστήριο όργανα, σκεύη και υλικά, χωρίς την
έγκριση του καθηγητή.

4. Κατά τη διάρκεια της άσκησης πρέπει
να φοράµε βολικά ρούχα.
Τα µακριά µαλλιά πρέπει να τα δένουµε
πίσω , για να µη µπορούν να έρθουν σε
επαφή µε αναµµένους λύχνους ή µε χηµικά αντιδραστήρια, ενώ αν φοράµε µακριά και χαλαρά ρούχα, πρέπει να τα
µαζεύουµε κατάλληλα.
Τα χέρια µας πρέπει να είναι καθαρά.
Φακούς επαφής δεν πρέπει να φοράµε,
διότι µπορεί να παγιδεύσουν στα µάτια
µας επικίνδυνες
ουσίες.
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7. ∆εν αγγίζουµε υλικά και συσκευές που
βρίσκονται στον πάγκο επίδειξης.
8. Φεύγοντας πρέπει να αφήνεις καθαρό
το µέρος που εργάστηκες.
9. Όλα τα άχρηστα πέταξε τα στο δοχείο
απορριµµάτων.
10. ∆εν επιτρέπεται να καταναλώνουµε
τρόφιµα, αναψυκτικά κτλ. στο χώρο του
εργαστηρίου.
Κανόνες εργαστηρίου
Μην ξεχνάς - Οι κανονισµοί έχουν γραφεί
για τη δική σου ασφάλεια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
OΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι µαθητές κατά την παραµονή τους
στο εργαστήριο θα πρέπει να προσέχουν τα εξής :
1. Κατευθύνονται προσεκτικά και µε ησυχία από και προς το εργαστήριο Πληροφορικής.
2. ∆ε φέρνουν µαζί τους ποτά (αναψυκτικά, καφέ, γάλα κλπ.),καθώς και κάθε
είδους φαγώσιµο.
3. Τακτοποιούν τα καθίσµατα των θέσεων
εργασίας κατά την αποχώρηση τους.
4. Αφήνουν τη θέση εργασίας τους καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείµενα και χαρτιά.
5. Απαγορεύεται η αλλαγή των ρυθµίσεων στους υπολογιστές συµπεριλαµβανοµένων και των αλλαγών στη θέση των
εικονιδίων, στα χρώµατα της οθόνης και
στο υπόβαθρο (background) της επιφάνειας εργασίας.
6. Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του καθηγητή για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
7. ∆ε µένουν στο εργαστήριο στην ώρα
του διαλείµµατος καθώς και στον διάδροµο
έξω από το εργαστήριο.
8. ∆εν αλλάζουν θέση εργασίας κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος.
9. ∆εν ενοχλούν τους συµµαθητές τους
την ώρα που εργάζονται.
10. Φροντίζουν για την καθαριότητά των
χεριών πριν µπουν στο εργαστήριο
11. Σέβονται και δε φθείρουν τον εξοπλισµό του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Εργαστήριο Τεχνολογίας
Κανόνες εργαστηρίου

Μην ξεχνάς
Οι κανονισµοί έχουν γραφεί
για την δική σου ασφάλεια.
1. Να µπαίνεις στο εργαστήριο ήρεµα,
ήσυχα και χωρίς καθυστέρηση.
2. Να εργάζεσαι στην προκαθορισµένη
θέση σου.
3. Να µη σκουντάς και ενοχλείς τον συµµαθητή σου όταν εργάζεται. Μην παίζεις
µε την ασφάλεια των άλλων.
4. Να διατηρείς τα εργαλεία σε καλή κατάσταση.
5. Πριν αρχίσεις µια εργασία πρέπει να
πάρεις προηγουµένως άδεια από τον καθηγητή σου.
6. Μην σπαταλάς υλικά και χρόνο. Κοστίζουν και τα δύο πολύ.
7. Όταν ειδικά χρησιµοποιείς κοπίδι να
είσαι συγκεντρωµένος στην δουλειά σου.
8. Φεύγοντας πρέπει να αφήνεις καθαρό
το µέρος που εργάστηκες.
9. Όλα τα άχρηστα πέταξε τα στο δοχείο
απορριµµάτων.
10. Ασφάλισε και κλείσε καλά τα εργαλεία
που χρησιµοποίησες όπως κόλλες, κοπίδια, ηλεκτρικές συσκευές σιλικόνης κ,ά.
11. ∆εν επιτρέπεται να καταναλώνουµε
τρόφιµα, αναψυκτικά κτλ. στον χώρο του
εργαστηρίου.

