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Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας όλα τα μέλη της ακολουθούν
μια σειρά από κανόνες αμοιβαίου σεβασμού και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για
όλους.
Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές/τριες με την τήρηση αυτών των κανόνων
αποδεικνύουν πως έχουν συνείδηση του εκπαιδευτικού τους ρόλου.
Οι μαθητές/τριες από την άλλη, ακολουθώντας αυτούς του κανόνες κατανοούν ότι
το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας και μαθαίνουν να οριοθετούν τη
συμπεριφορά τους διακρίνοντας τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
Α.Οι μαθητές/τριες:
1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο τόσο το πρωί όσο και κατά την είσοδό τους
στην τάξη μετά τα διαλείμματα.
2. Κατά την είσοδό τους στην τάξη και μέχρι το τέλος του μαθήματος θέτουν εκτός
λειτουργίας το κινητό τους τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή και δεν
ενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τη διδασκαλία σεβόμενοι το δικαίωμα του/της
συμμαθητή/τριας στη μάθηση.
3. Τη σχέση τους με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις συμμαθητές/τριες
χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός. Στο πλαίσιο του δημοκρατικού κλίματος της
τάξης εκφράζουν τη γνώμη τους και ακούν τη γνώμη των άλλων με ευγένεια.
Προσπαθούν να πείσουν με επιχειρήματα και όχι με την άσκηση σωματικής ή
λεκτικής βίας.
4. Ζητούν την άδεια του/της διδάσκοντα/ουσας για να βγουν από την αίθουσα κατά
τη διάρκεια του μαθήματος μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος· δεν περιφέρονται
έξω από αυτήν ενοχλώντας τους άλλους και στερώντας από τον εαυτό τους τα
οφέλη της διδασκαλίας.
5. Σέβονται το πράσινο και φροντίζουν να διατηρούν καθαρό κάθε χώρο του
σχολείου πετώντας τα σκουπίδια τους στους κάδους των απορριμμάτων.
Ειδικότερα, στις αίθουσες δεν τρώνε ούτε πίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
6. Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και στο μάθημα της φυσικής
αγωγής με το κατάλληλο ντύσιμο.
7.Το αθλητικό υλικό του σχολείου χρησιμοποιείται μόνο με την έγκριση των
γυμναστών.

8. Βγαίνουν από την αίθουσα όταν χτυπήσει το κουδούνι για το διάλεμμα· κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος η αίθουσα κλειδώνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα.
Παραμένουν στον χώρο του σχολείου μέχρι το τέλος του ημερήσιου προγράμματός
τους. Δεν αποχωρούν νωρίτερα από αυτόν χωρίς την άδεια του/της
διευθυντή/ντριας.
9. Κατά την πραγματοποίηση περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή εκδρομών
ακολουθούν τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών/τριών. Δεν απομακρύνονται
από τον καθορισμένο χώρο της επίσκεψης χωρίς την άδειά τους.
Β.Οι καθηγητές/τριες:
1. Σέβονται ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες τους/τις μαθητές/τριές τους,
επιλύουν απορίες τους, ενθαρρύνουνπρωτοβουλίες τους, επιβραβεύουν και
ενισχύουν κάθε προσπάθειά τους δημιουργώντας θετικό κλίμα στην τάξη κατά τη
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.
2. Αντιμετωπίζουν με πνεύμα ισότητας και δικαίου κάθε μαθητή/τρια ανεξάρτητα
από τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά του/της.
3. Ενημερώνονται για το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή/τριας με και χωρίς
αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις.
4. Εφημερεύουν υπεύθυνα στους εσωτερικούς και αύλειους χώρους του σχολείου,
τόσο κατά την πρωινή προσέλευση των μαθητών/τριών όσο και κατά τη διάρκεια
των διαλειμμάτων, παρεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.
5. Συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών/τριών ενημερώνοντας για την
μαθησιακή τους πρόοδο και επιλύοντας ζητήματα συμπεριφοράς.
- Όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται σε όλους το κάπνισμα σε
οποιονδήποτε χώρο του σχολείου.
- Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία τηρούν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα για την πανδημία COVID-19 όπως ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Γ. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω κανόνων προβλέπονται ποινές
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση για τα παραπτώματα και την επιβαλλόμενη ποινή
ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με τους οποίους το
σχολείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία.

