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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ
Πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε
 Τν Λχθεην αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα φιεο ηηο ηάμεηο ζηηο 08.15 π.κ. κε ζχληαμε θαη πξνζεπρή θαη
ζπκπιεξψλεη ηηο 7 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο 14.10 κ.κ. Μεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ νη καζεηέο
απνκαθξχλνληαη απφ ην ζρνιείν.
 Απαηηείηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαηά ηελ πξνζέιεπζε, παξακνλή θαη απνρψξεζε απφ
ην ζρνιείν, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
 Όινη νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ηεο πξψηεο ψξαο νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηε ζχληαμε θαη ηελ
πξνζεπρή ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο είλαη ε κνλαδηθή επθαηξία επαθήο, ελεκέξσζεο θαη
ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ζα αθνινπζήζεη.
 Οη εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζρνιείν ζηηο 8.10 π.κ.
 Οη καζεηέο πνπ δελ βξίζθνληαη ζην πξναχιην ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 08.15 δελ γίλνληαη δεθηνί απφ ηνλ
θαζεγεηή ηεο πξψηεο ψξαο, κε απνηέιεζκα λα ρξεψλνληαη κε αδηθαηνιφγεηε απνπζία. Γηα ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο. Αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο δελ επζχλνληαη, νθείινπλ λα απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε πνπ ζα θξίλεη αλ ζα εηζέιζνπλ
ζηελ ηάμε. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε είλαη απαξαίηεηε.
 Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε νη πφξηεο θιείλνπλ, θαη ε έμνδνο ησλ καζεηψλ απαγνξεχεηαη απζηεξά.
Γηα ζνβαξνχο ιφγνπο επηηξέπεηαη ε απνρψξεζε κε άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη κεηά απφ ζπλελλφεζεελεκέξσζε ησλ γνλέσλ.
Παξακνλή ζην ζρνιηθό ρώξν
 Σηα δηαιείκκαηα όινη νη καζεηέο βγαίλνπλ ππνρξεωηηθά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Η παξακνλή
ηνπο ζηηο ηάμεηο δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ είλαη αζζελείο θαη πάξνπλ άδεηα απφ ηελ Γηεχζπλζε.
Απνπζία θαζεγεηή - θελό
 Όηαλ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο δελ γίλεηαη κάζεκα ζε θάπνην ηκήκα ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ θαζεγεηή ή
γηα άιιν ιφγν, νη καζεηέο δελ πξέπεη λα ελνρινχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ
δηδάζθνπλ. Ο πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο απεπζχλεηαη ζηε Γηεχζπλζε.
Έληππα – δηαθεκίζεηο
 Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία εληχπσλ ζην ρψξν ηνπ Σρνιείνπ εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην
ΥΠΓΒΜΘ, φπσο θαη ε εκπνξία θαη δηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο. Γηα ηελ αλάξηεζε αθηζψλ ή
άιινπ πιηθνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σχιινγν ησλ
θαζεγεηψλ θαη ζηε Γηεχζπλζε.
Υπνρξεώζεηο καζεηώλ
 Οη καζεηέο νθείινπλ λα θέξνληαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη έμσ απφ απηφ.
 Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο δηελέμεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ιχλνπλ ηηο
νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ηνπο κε ηνλ δηάινγν.
 Σηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεην λα θαιιηεξγείηαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ν δηάινγνο,
ε αλαγλψξηζε θαη ε αλνρή ηνπ άιινπ, ε αιιειεγγχε, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ζπλέπεηα. Η επγελήο άκηιια
πξέπεη λα αληηθαζηζηά ηνλ επηζεηηθφ αληαγσληζκφ.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο κηινχλ κφλν φηαλ ηνπο δνζεί ν ιφγνο, είλαη θφζκηνη θαη
πξνζεθηηθνί θαη δελ ελνρινχλ ην δηδάζθνληα θαζεγεηή ή ηνπο ζπκκαζεηέο. Η δηαηήξεζε ηεο εζπρίαο
θαη ηνπ ήξεκνπ θιίκαηνο είλαη πξνυπφζεζε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ.
 Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
 Η εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα είλαη εππξεπήο θαη λα κελ πξνθαιεί.
 Σπκκεηέρνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ηάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ
ελεξγά, ξίρλνληαο θάζε ηη άρξεζην ζηα δνρεία θαζαξηφηεηαο. Γηα ηελ θαζαξηφηεηα είκαζηε ππεχζπλνη
φινη καο.
 Η νπνηαδήπνηε πιηθή θζνξά ή δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία είλαη
έλδεημε απαμίσζεο πνπ επηζχξεη παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία. Η δεκία απνθαζίζηαηαη απφ ηνπο ίδηνπο.
 Οη καζεηέο νθείινπλ λα πξνζέρνπλ ηα βηβιία θαη λα κελ ηα θαηαζηξέθνπλ. Τν βηβιίν είλαη πλεπκαηηθφ
δεκηνχξγεκα άιισλ, αλήθεη ζηελ πνιηηεία θαη παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο γηα ρξήζε. Δπνκέλσο, δελ
επηηξέπεηαη ε απαμίσζε θαη ν επηειηζκφο ηνπ.
 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο, πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο θαη γηνξηέο.
 Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνηηνχλ ηαθηηθά θαη λα παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα αλειιηπψο
θαη φρη επηιεθηηθά. Οη γνλείο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά.
 Μεηά ην δηάιεηκκα νη καζεηέο πεγαίλνπλ έγθαηξα ζηελ ηάμε θαη πεξηκέλνπλ ήζπρα ηνλ θαζεγεηή.
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Γελ επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα βγαίλνπλ έμσ απφ ην ζρνιείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ρσξίο άδεηα
απφ ηε Γηεχζπλζε.
Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ησλ καζεηψλ ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ .
Μαζεηέο πνπ απνβάιινληαη από ηελ ηάμε αλαγξάθνληαη ππνρξεωηηθά ζην βηβιίν πνηλώλ από
ηνλ αξκόδην θαζεγεηή θαη πεγαίλνπλ ζην γξαθείν ηεο Δηεύζπλζεο. Η αλαγξαθή πεξηζζνηέξωλ
από 3 ζπλνιηθά θνξέο ζην βηβιίν πνηλώλ επηζύξεη ηηκωξία πνπ αλαγξάθεηαη ζην Αηνκηθό
δειηίν ηνπ καζεηή.
Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλωλ ζην ζρνιείν.
Δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη παξαβάηεο ζα ηηκωξνύληαη.
Οη καζεηέο θαιφ είλαη λα κελ θέξνπλ καδί ηνπο πνιχηηκα είδε ή πνιιά ρξήκαηα.
Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ
ζηνλ εθεκεξεχνληα θαζεγεηή, ζηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο ή ηέινο ζηε Γηεχζπλζε.
Σε πεξίπησζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ/καζεηξηψλ ε νπνία γίλεηαη θαη’ εμαθνινχζεζε, ν
ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ κε απφθαζή ηνπ απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ απηψλ απφ πάζεο
θχζεσο εθδξνκέο.

Δηθαηώκαηα καζεηώλ
 Οη θαζεγεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε καζεηή, λα κελ πξνβαίλνπλ ζε
δηαθξίζεηο θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε επηείθεηα θαη θαηαλφεζε. Δπίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ
γλψκε ησλ καζεηψλ, ηδίσο φηαλ δηαηππψλνληαη χζηεξα απφ δηάινγν κέζα ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο.
Κπξώζεηο πνηλέο
 Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ
επηβάιινληαη θπξψζεηο. Απηέο κπνξεί λα είλαη ε απιή παξαηήξεζε, ε σξηαία απνβνιή, ε απνβνιή
απφ κία κέρξη πέληε εκέξεο κέρξη θαη ε νξηζηηθή απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιείν.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σξηαίαο απνβνιήο απφ ην κάζεκα, ν καζεηήο παξακέλεη ζην ζρνιείν θαη
απαζρνιείηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο ή άιινπ εθπαηδεπηηθνχ.
 Γηα θάζε πνηλή ηνπ καζεηή ελεκεξψλεηαη ην βηβιίν επηβνιήο πνηλψλ (πνηλνιφγην) απφ ηνλ Σχιινγν
ησλ θαζεγεηψλ θαη ηε Γηεχζπλζε. Οη εγγξαθέο ζην πνηλνιφγην είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ην
ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ηνπ καζεηή.
Καζήθνληα επηκειεηώλ
 Οη επηκειεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζηελ αίζνπζα θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
θαζαξηφηεηαο ζηελ αίζνπζα ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο.
 Φξνληίδνπλ γηα ην θαζάξηζκα ηνπ πίλαθα θαη ηελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ, ζπφγγνπ θαη θαιαζηνχ
απνξξηκκάησλ ζηελ ηάμε.
 Αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε θζνξά, είηε πξνέξρεηαη απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ είηε απφ νπνηνλδήπνηε
άιιν.
 Φξνληίδνπλ γηα ηνλ αεξηζκφ ηεο αίζνπζαο αλνίγνληαο ηα παξάζπξα θαη δεηψληαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο λα εθθελψζνπλ ηελ αίζνπζα. Δάλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπο,
ην αλαθέξνπλ ζηνλ εθεκεξεχνληα θαζεγεηή. Σε πεξίπησζε αζζέλεηαο καζεηή, έλαο εθ ησλ δχν
παξακέλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο καδί ηνπ ζηελ αίζνπζα.
Καζήθνληα απνπζηνιόγωλ
 Οη απνπζηνιφγνη ηνπ ηκήκαηνο νξίδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν θάζε ηκήκαηνο κε βάζε ηελ βαζκνινγία
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο (έλαο ηαθηηθφο θαη έλαο αλαπιεξσκαηηθφο).
 Σηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ν απνπζηνιφγνο θαηαρσξεί ηηο απνπζίεο ζηνπο απφληεο ζπκκαζεηέο
θαη δεηά απφ ηνλ θαζεγεηή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο λα ειέγμεη θαη λα πξνζππνγξάςεη ην απνπζηνιφγην.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ην παξαδίδεη γηα θχιαμε.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε θαη δηαηήξεζε
ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ απνπζηνινγίνπ θαζψο θαη ηνπ βηβιίνπ χιεο ηεο ηάμεο . Η νπνηαδήπνηε
θζνξά ηνπο είλαη αηηία γηα ηελ ηηκσξία ηνπ απνπζηνιφγνπ.
Υπνβνιή πξνηάζεωλ θαη δηεθδίθεζε αηηεκάηωλ
 Οη καζεηέο εθπξνζσπνχληαη γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ απφ ην λφκηκα εθιεγκέλν 15κειέο
ζπκβνχιην θαη ην 5κειέο ζπκβνχιην ηάμεο.
 Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ νη καζεηέο ζέηνπλ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.
Η δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο γίλεηαη κε θφζκην ηξφπν θαη πάληα ζηα πιαίζηα ησλ ηζρπφλησλ
λφκσλ. Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θξνληίδνπλ λα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε θαηαλφεζε
θαη δηάινγν απνθεχγνληαο ηελ έληαζε θαη ηηο παξάλνκεο πξάμεηο (θαηαζηξνθέο, άζθεζε ζσκαηηθήο ή
ςπρνινγηθήο βίαο, παξεκπφδηζε εηζφδνπ ζε άιινπο καζεηέο).
Εμωδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζρνιηθή δωή
 Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε γηα ηελ επηινγή
ηνπο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη πνιπήκεξεο ζρνιηθέο εθδξνκέο.
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Γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο απαξαίηεηε είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. Σην ζρνιείν
πξέπεη λα επηθξαηεί θιίκα ειεπζεξίαο, δεκνθξαηίαο θαη πνιηηηζκνχ.
Οη καζεηηθέο θνηλφηεηεο είλαη ειεχζεξεο λα νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο θαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο.
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