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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2021‐2022
Κ.21/Μ.10/Υ.Τ.3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί:
1. ΓΕΝΙΚΑ
Για να λειτουργήσει ομαλά και αποδοτικά ένας μεγάλος οργανισμός, όπως είναι το σχολείο μας, πρέπει
σε συνδυασμό με τους κανονισμούς λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης να
ισχύουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών και θα
καθορίζουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες αλλά και τις υποχρεώσεις του καθενός. Ως εκ τούτου, κάθε
σχολική κοινότητα συμφωνεί και συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι είναι δεσμευτικοί από
όλα τα μέλη της. Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας είναι αναρτημένοι οι ισχύοντες εσωτερικοί
κανονισμοί όπως αποφασίστηκαν από εκπροσώπους των μαθητών των γονέων και της Διεύθυνσης
του. Καλείστε να τους μελετήσετε αφού αναμένεται να τους εφαρμόζετε.
Ωστόσο, στα άρθρα που ακολουθούν καθορίζονται συνοπτικά οι σπουδαιότερες υποχρεώσεις και τα
βασικά καθήκοντά σας. Να τα διαβάσετε με προσοχή και να τα εφαρμόσετε στη σχολική σας ζωή, ώστε
το νέο σχολικό έτος να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά.
2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το σχολείο λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μεταξύ 7.30 π.μ. και 1.35 μ.μ.

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Πρέπει να έρχεστε στο σχολείο στην ώρα σας, τουλάχιστο 10΄ πριν κτυπήσει το κουδούνι.
Δε χρειάζεται να έρχεστε πολύ νωρίς.
Πρέπει επίσης να παραμένετε στο σχολείο σ΄ όλες τις ώρες της λειτουργίας του. Μόνο για πολύ
σοβαρό λόγο μπορείτε να φύγετε από το σχολείο, αφού ζητήσετε άδεια από τον εφημερεύοντα
Βοηθό Διευθυντή /ντρια. Στην περίπτωση αυτή ο Βοηθός Διευθυντής /ντρια θα ειδοποιεί τους
γονείς σας.
Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, πρέπει χωρίς καθυστέρηση, αφήνοντας οποιαδήποτε ασχολία να
κατευθύνεστε προς την αίθουσα διδασκαλίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματός σας.
Ιδιαίτερα μεταξύ των συνεχόμενων περιόδων να μετακινήστε γρήγορα και αθόρυβα προς τις
αίθουσες και τα εργαστήρια. Η συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη καταγράφεται,
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να βγαίνει από την τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Όταν γίνεται διαγώνισμα, οι μαθητές παραμένουν στην τάξη μέχρι το τέλος της περιόδου, έστω κι
αν έχουν τελειώσει νωρίτερα.
Στο μάθημα της Γυμναστικής όσοι μαθητές δε μετέχουν στο μάθημα, για οποιοδήποτε λόγο,
οφείλουν να παραμείνουν κοντά στο τμήμα τους και να παρακολουθούν το μάθημα.
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4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η εμφάνισή σας κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο σχολείο πρέπει να είναι κόσμια και να
συνάδει με τη μαθητική σας ιδιότητα.
Συγκεκριμένα πρέπει:
Να φοράτε καθημερινά την καθορισμένη στολή, χωρίς παραλλαγές.
Να εφαρμόζετε με συνέπεια τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου περί στολής.
Να φοράτε την επίσημη στολή του σχολείου στις ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται στους
εσωτερικούς κανονισμούς (π.χ εκπροσώπηση σχολείου παρελέσεις, τελετή αποφοίτησης κλπ.
Να φροντίζετε καθημερινά με σχολαστικότητα την ατομική σας καθαριότητα και την καθαριότητα
της στολής σας.
5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Η συμπεριφορά σας, τόσο μεταξύ σας όσο και προς τους καθηγητές σας, πρέπει να είναι άψογη.
Να μιλάτε στους καθηγητές σας και στους συμμαθητές σας με ευγένεια και σε ήρεμο τόνο, για να
αποφεύγεται η ένταση που εμποδίζει τη συνεννόηση.
Να εφαρμόζετε τους σχολικούς κανονισμούς και να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες των
καθηγητών σας ή της Διεύθυνσης. Αν διαφωνείτε σε κάποιο θέμα, να διατυπώνετε τη διαφωνία
σας πολιτισμένα και με καλή διάθεση μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων σας (Συμβούλιο
Τμήματος, Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο).
Οποιαδήποτε προβλήματα ή διαφορές πρέπει να λύονται πολιτισμένα με τον διάλογο και με τη
βοήθεια των καθηγητών σας ή της Διεύθυνσης του σχολείου.
Να σέβεστε τον εαυτό σας, να θυμάστε ότι η μαθητική ιδιότητα σάς συνοδεύει, μέσα και έξω από
το σχολείο. Μην επιτρέψετε με την απείθαρχη συμπεριφορά σας να σας επιβληθούν τιμωρίες –
παιδαγωγικά μέτρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στο περιεχόμενο του κανονισμού 5 (10) των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2017 που αναφέρεται στη διάπραξη παραπτωμάτων.
Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε παιδαγωγικά
μέτρα που προνοούν οι ισχύοντες Κανονισμοί. Στα ίδια παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται ο μαθητής και στην
περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα αυτό έγινε σε εργάσιμο
για το σχολείο χρόνο ή εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά
περιουσιακά στοιχεία σχολείου ή των μαθητών ή του προσωπικού αυτού ή αφορά στην προσβολή της
αξιοπρέπειας μαθητών ή του προσωπικού του σχολείου. Επίσης σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται μαθητής
στις περιπτώσεις που υποπίπτει σε παράπτωμα κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών
αποστολών ή κατά τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο.
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6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Να σέβεστε τη σχολική περιουσία και να μην προκαλείτε ζημιές στο σχολικό κτήριο ή στα έπιπλα.
Να διατηρείτε τις αίθουσες διδασκαλίας και το σχολείο καθαρό. Η καθαριότητα είναι
χαρακτηριστικό πολιτισμένων ανθρώπων.
Να διατηρείτε τις καρέκλες και τα θρανία σας καθαρά και σε καλή κατάσταση. Δεν επιτρέπεται να
μεταφέρετε τα έπιπλα σε άλλη θέση ή σε άλλη αίθουσα.
Για την προστασία της υγείας σας και της υγείας των άλλων, να διατηρείτε καθαρούς τους
κοινόχρηστους χώρους (αυλή, αποχωρητήρια, αποδυτήρια) και να μην προκαλείτε σ΄ αυτούς
ζημιές. Η κακή χρήση τους ή η καταστροφή τους θα κάμει τη ζωή σας στο σχολείο δύσκολη και
λιγότερο άνετη αφού λόγω οικονομικής κρίσης η αντικατάσταση ή η διόρθωσή τους μπορεί να είναι
αδύνατη.
Σημείωση: Όταν αποδεδειγμένα προκαλούνται ζημιές στη σχολική περιουσία από μαθητές, το
σχολείο θα ζητά από αυτούς (προσωπικά ή ομαδικά) να πληρώσουν για αποκατάστασή τους.

7. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία σας στα μαθήματα είναι η προσεκτική παρακολούθηση
των μαθημάτων στην τάξη και η ενεργός συμμετοχή σας σ΄ αυτά.
Πρέπει επίσης, καθημερινά να μελετάτε ικανοποιητικά στο σπίτι και να εκτελείτε με επιμέλεια τις
εργασίες που σας αναθέτουν οι καθηγητές σας.
Δεν πρέπει να περιμένετε να προαχθείτε στην επόμενη τάξη ή να πάρετε απολυτήριο χωρίς
προσπάθεια, χωρίς να κοπιάσετε. Οι καθηγητές σας θα μπορούν να σας βοηθήσουν μόνο αν εσείς
οι ίδιοι βοηθήσετε τον εαυτό σας καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια.
Μελετήστε, φιλότιμα, συστηματικά και διεκδικήστε τους βαθμούς στα διαγωνίσματα και τις
εξετάσεις με αξιοπρέπεια. Μην σκεφτείτε ποτέ τη δολίευση, με την αντιγραφή ξεγελάτε τον εαυτό
σας και μπαίνετε σε περιπέτειες. (Βλέπε Κανονισμός5(9)
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στο περιεχόμενο του κανονισμού 5 (9) των Νέων Κανονισμών Λειτουργίας
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2017 που αναφέρεται στη δολίευση.
Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό ένα (1) και
υποχρεούται να αποχωρήσει από την τάξη. βαθμολογείται επίσης με μονάδα και ο μαθητής που αρνείται
αδικαιολόγητα να λάβει μέρος σε διαγώνισμα ή βρίσκεται στο σχολείο και δεν προσέρχεται στην τάξη κατά
την ώρα του διαγωνίσματος. Όπου είναι δυνατό, τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του
δοκίμιο και ο διδάσκων ή ο επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό
δοκίμιο του μαθητή. Παιδαγωγικά μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές που συνεννοούνται προφορικά
ή άλλως πως κατά την ώρα της εξέτασης.
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8. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Η πρόθυμη συμμόρφωσή σας με τις πιο πάνω οδηγίες και η πιστή τήρηση των υποχρεώσεών σας
απέναντι στον εαυτό σας και στο σχολείο θα συμβάλει στη
δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων, τόσο μεταξύ σας, όσο και με τους καθηγητές σας, και
στην ύπαρξη ατμόσφαιρας φιλίας και συνεργασίας μέσα στο σχολείο μας.
Η Διεύθυνση του σχολείου αναμένει ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο περιεχόμενο της
ανακοίνωσης αυτής για το καλό σας και το καλό του σχολείου μας.
Καλή χρονιά και καλή πρόοδο.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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