ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεμεσός, 1η Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Πρόλογος
Με βάση τους Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
(Κυπριακή Βουλή), κάθε Σχολείο θεσπίζει τους δικούς του Εσωτερικούς κανονισμούς για την
εύρυθμη λειτουργία του (Κ.Δ.Π 311/2005).
Η παρούσα έκδοση περιέχει τους κανονισμούς όπως έχουν τροποποιηθεί από τη Βουλή
(Τροποποιητικοί (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2005 – Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης) οι οποίοι αφορούν τα Γυμνάσια καθώς και τους κανονισμούς που έχει
θεσπίσει μέχρι τώρα το Τσίρειο Γυμνάσιο Λεμεσού.
α)

Κάθε Σχολείο διαμορφώνει με ευθύνη του Διευθυντή και με τη συνεργασία του
Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, Εσωτερικούς
Κανονισμούς.
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στην
υφιστάμενη νομοθεσία, στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού και στην αρχή της
νομιμότητας των διαδικασιών και των ποινών, της κατ’ αντιπαράσταση διαδικασίας, της
αναλογικότητας της ποινής και της προσωποποίησης των ποινών και στους κανόνες της
φυσικής δικαιοσύνης. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί επικυρώνονται σε κοινή συνεδρία του
Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου.

β) Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, στην
οποία να εμπλέκονται η Διεύθυνση του Σχολείου, ο Καθηγητικός Σύλλογος και το
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.
Η Διεύθυνση του Σχολείου ενημερώνει τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων και ζητεί τις απόψεις
του πριν την τελική έκδοση των Εσωτερικών Κανονισμών.
γ)

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί που ακολουθούν συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν τυχόν
παραλείψεις ή ασάφειες των επισήμων κανονισμών λειτουργίας των δημοσίων
Σχολείων. Πληρέστερη ενημέρωση παρέχεται στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 http://www.oelmek.org/dnn/Νομοθεσία/tabid/56/Default.aspx
 http:www.moec.gov.cy/dme/arxeia/pdf/dikaiomata-ypochreoseis-mathiton.pdf

Ο Διευθυντής

Δρ Άγγελος Παπαγεωργίου
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1α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κάθε μαθητής/τρια έχει το δικαίωμα να φοιτά στο Σχολείο από την Προδημοτική ως το
Γυμνάσιο και το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή.
1β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ο μαθητής/τρια έχει δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης ή των απόψεών του/της
μέσα στο Σχολείο, όταν αυτές διατυπώνονται με τρόπο που να μην προσβάλλουν την
υπόληψη ή την προσωπικότητα των άλλων. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία
αναζήτησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και ιδεών, ανεξαρτήτως
συνόρων, υπό προφορική, γραπτή, τυπωμένη ή καλλιτεχνική μορφή, ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο θα επιλέξει ο μαθητής/τρια.
Νοείται ότι η ελευθερία έκφρασης γνώμης ή απόψεων του μαθητή εκφράζεται κατά τρόπο
που δεν περιλαμβάνει καμιά παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας
ή ιθαγένειας.
Νοείται περαιτέρω ότι η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών ιδεών.
1γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Ο μαθητής/τρια έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Τα
Σχολεία οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα των γονέων ή, ανάλογα με την περίπτωση, των
νομίμων κηδεμόνων του μαθητή/τριας, να τον καθοδηγήσουν σε ό,τι αφορά στην άσκηση του
ως άνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του.
Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας του ή των πεποιθήσεών του δεν μπορεί να υπόκειται
παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι για τη
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και των δημοσίων ηθών ή των ελευθεριών και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων.
1δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κανένας μαθητής/τρια δε θα αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων ή παράνομων παρεμβάσεων
στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του ή στην αλληλογραφία του, ούτε προσβολών της
τιμής, της προσωπικότητας και της υπόληψής του.
1ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Το Σχολείο οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα
προκειμένου να προστατεύει τους μαθητές/τριες από κάθε μορφής βίας, προσβολής,
εκμετάλλευσης ή έλλειψης φροντίδας.
1στ. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Σχολείο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιεί
σταδιακά εκείνες τις συνθήκες που να εξασφαλίζουν:
α)

Περιβάλλον και παιδαγωγικές υπηρεσίες ποιότητας που να προάγουν την ανάπτυξη
ελεύθερων, υγιών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
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β) Την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων οι οποίοι πρέπει να
εξυπηρετούν και μαθητές με τυχόν αναπηρίες.
γ)

Την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και ψυχολογικής
βοήθειας και υποστήριξης.

δ)

Την παροχή προληπτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων για αντιμετώπιση της
σχολικής αποτυχίας, του λειτουργικού αλφαβητισμού και των μαθησιακών δυσκολιών.

ε)

Την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας κατά τρόπο συμβατό με την αξιοπρέπεια του
μαθητή/τριας ως ανθρώπινου όντος και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης για το
Δικαίωμα του Παιδιού.

1ζ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές
ανάγκες από την ηλικία των τριών ετών μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους.
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα κάθε γονέας, διευθυντής σχολείου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του
εκπαιδευτικού προσωπικού, γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, έχει καθήκον να
γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού που
περιέρχεται σε γνώση ή στην αντίληψή του ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες. Η
γνωστοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου.
Η Επαρχιακή Επιτροπή, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία που
πληροφορείται για την περίπτωση παιδιού με ειδικές ανάγκες, συζητά προκαταρτικά την
περίπτωση και αποφασίζει τη σύσταση και σύνθεση της πρωτοβάθμιας πολυθεματικής
ομάδας από δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία θα αξιολογήσει το παιδί.
1η. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Συμβούλιο Τμήματος. έχουν όλοι οι
μαθητές/τριές του, που η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως
κοσμιότατη, ανεξάρτητα από μείωση διαγωγής σε τετράμηνο.
Μέλος Συμβουλίου Τμήματος χάνει το αξίωμά του όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα
που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει
από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δεν συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς
λειτουργίας του. Την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει ο Διευθυντής,
ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου.
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

2α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Η τακτική και ανελλιπής φοίτηση στο Σχολείο είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους
κανονισμούς του Υ.Π.Π. Πέραν τούτου,


Μαθητής/τρια που απουσιάζει, υποχρεώνεται να φέρει δικαιολογητικό από το γιατρό ή
τον κηδεμόνα του, μέσα σε 5 μέρες από την ημέρα που επιστρέφει στο Σχολείο. Στην
περίπτωση αυτή οι απουσίες καταχωρούνται ως δικαιολογημένες.



Αν το δικαιολογητικό καθυστερήσει πέραν των 5 ημερών, οι απουσίες θα καταχωρούνται
ως αδικαιολόγητες.



Βεβαιώσεις γονιού ή κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2
συνεχόμενων ημερών. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται ιατρικό ή άλλο
δικαιολογητικό.



Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να απομακρύνονται
από το σχολικό χώρο. Άδεια εξόδου από το Σχολείο δίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους
από τους Βοηθούς Διευθυντές ή το Διευθυντή, παρουσία του γονιού/κηδεμόνα ο οποίος
υπογράφει την άδεια.



Μαθητής/τρια που θα απουσιάσει οφείλει να ενημερώνει το Σχολείο πριν την έναρξη
λειτουργίας του (7:30 π.μ.)

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ - ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Α) Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα (Νέα
Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσικά) και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο
Καθηγητικός Σύλλογος:
α) Μαθητές/τριες που σημείωσαν 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητες απουσίες στο έτος (των δύο
αριθμών συμπεριλαμβανομένων).
β) Μαθητές/τριες που σημείωσαν συνολικό αριθμό απουσιών 152-160, από τις
οποίες τουλάχιστον 110 είναι δικαιολογημένες (των τριών αριθμών
συμπεριλαμβανομένων)
γ) Μαθητές/τριες που κατά το δεύτερο τετράμηνο έχουν σημειώσει 21 μέχρι 25
αδικαιολόγητες απουσίες ή σύνολο απoυσιών 76 μέχρι 80, από τις οποίες
τουλάχιστον 55 είναι δικαιολογημένες (των πιο πάνω αριθμών
συμπεριλαμβανομένων).
δ) Μαθητές/τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα
μαθήματα απουσίες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες,
συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που
προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε
γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.
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ε) Μαθητές/τριες που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε εξέταση τον Ιούνιο.
Οι μαθητές/τριες, που παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβρη λόγω μη πλήρους
φοίτησης, εξετάζονται μόνο γραπτά και διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων.
Σε περίπτωση που οι μαθητές υστερούν στην επίδοση, τότε εξετάζονται γραπτά και
προφορικά. Η γραπτή εξέταση προηγείται χρονικά της προφορικής).
Β) Παραμένουν στάσιμοι
α)

Μαθητές/τριες που σημείωσαν συνολικό αριθμό αδικαιολόγητων
μεγαλύτερο των 51 του αριθμού 51 συμπεριλαμβανομένου.

απουσιών

β) Μαθητές/τριες που σημείωσαν συνολικό αριθμό απουσιών έτους μεγαλύτερο των 161
του αριθμού 161 συμπεριλαμβανομένου.
γ) Μαθητές/τριες που κατά το δεύτερο τετράμηνο έχουν σημειώσει περισσότερες από 25
αδικαιολόγητες απουσίες ή περισσότερες από 80 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες
των δύο αριθμών (25 και 80) συμπεριλαμβανομένων.
Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε εξέταση το Σεπτέμβριο
μαθητές/τριες που σημείωσαν αριθμό απουσιών όχι μεγαλύτερο των 275 από τις οποίες οι
αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 50 με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα από
έγκριση του Υπουργείου. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής καθορίζονται από
τον Καθηγητικό Σύλλογο. Δηλ. ο μαθητής/τρια εξετάζεται στα 4 υποχρεωτικά, αλλά και σε
όσα άλλα κρίνει ο Καθηγητικός Σύλλογος, ανάλογα με την περίπτωση.
Νοείται ότι ο μαθητής/τρια που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους φοίτησης
υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά.
Σημαντικό!
Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος ασκεί επιείκεια σε ειδικές περιπτώσεις, δεόντως
αιτιολογημένες, και αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι πιο πάνω κανονισμοί,
αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης ή/και του μαθητή/τριας.

2β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Μαθητής/τρια που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΕΕ ή ΕΔ
(ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή
εξέταση είναι κάτω από 10.



Μαθητής/τρια που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΔΔ ή
ΓΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή
εξέταση είναι κάτω από 6.



Μαθητής/τρια που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα ΕΕ ή ΕΔ
(ανεξαρτήτως σειράς) στα τετράμηνα, υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή
εξέταση τον Ιούνιο. Θεωρείται δε ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στη γραπτή εξέταση
είναι κάτω από 10.
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Μαθητής/τρια που μετέφερε μάθημα, αν υστερήσει τον Ιούνιο και απορριφθεί σ΄ αυτό
και το Σεπτέμβριο, τότε παραμένει στάσιμος.



Μαθητής/τρια που δικαιολογημένα δεν προσέρχεται σε εξέταση τον Ιούνιο,
παραπέμπεται για εξέταση τον Σεπτέμβριο μόνο γραπτά και διατηρεί την προφορική
βαθμολογία των Τετραμήνων.

2γ. ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
Ο μαθητής/τρια έρχεται έγκαιρα στο Σχολείο. Παραμένει στην αυλή ήσυχα, μέχρι να
κτυπήσει το κουδούνι. Στις 7:30 π.μ. μπαίνει στην τάξη χωρίς θόρυβο και ετοιμάζεται για
μάθημα χωρίς καθυστέρηση. Τούτο γίνεται πάντοτε και μετά από τα διαλείμματα.
Αν μαθητής/τρια καθυστερήσει να προσέλθει έγκαιρα στο Σχολείο ή για οποιοδήποτε λόγο
απουσιάσει, έστω για μια περίοδο, μπαίνει στην τάξη, για να μη χάσει περισσότερο μάθημα
αλλά σημειώνεται στο απουσιολόγιο από τον καθηγητή/τρια για ενημέρωση του οικείου Β.Δ.
Όταν κτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, οι μαθητές/τριες βγαίνουν έξω το ίδιο ήσυχα και
με σειρά όπως και όταν μπαίνουν. Οι μαθητές/τριες μετακινούνται μεταξύ των αιθουσών
γρήγορα και ήσυχα.
Καθυστέρηση μαθητών – Επιβολή ποινών
Η σκόπιμη ή κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στο Σχολείο ή εισόδου στην τάξη,
αποτελεί παράπτωμα.
Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη
οποιαδήποτε περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Για τις καθυστερήσεις
μαθητών/τριών ενημερώνονται οι οικείοι Β.Δ. ώστε να λάβουν μέτρα για τους συγκεκριμένους
μαθητές/τριες.
Όταν απουσιάζει ο καθηγητής/τρια, οι μαθητές/τριες μένουν ήσυχοι στην τάξη, καθισμένοι
στα θρανία τους και ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος πηγαίνει να πάρει οδηγίες από Β.Δ. Ο
αντιπρόεδρος ή ένα μέλος του Συμβουλίου Τμήματος. είναι υπεύθυνοι για την ησυχία στην
τάξη. (Σε όλες τις περιπτώσεις ο πρόεδρος της τάξης είναι υπεύθυνος μέχρι την άφιξη του
καθηγητή). Σε καμιά περίπτωση οι μαθητές δεν περιφέρονται στην αυλή του Σχολείου και
προπαντός δε φεύγουν από το Σχολείο.
Η άσκοπη περιφορά, καθώς και η απομάκρυνση από το Σχολείο χωρίς άδεια, είναι
παραπτώματα και τιμωρούνται.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης από άλλο καθηγητή/τρια ακολουθούν τις οδηγίες για
απασχόληση ή μάθημα από τον αναπληρωτή/τρια καθηγητή/τρια.

2δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Μαθητές/τριες που δεν τηρούν τους Σχολικούς Κανονισμούς και ξεπερνούν τα όρια και τα
πλαίσια της μαθητικής συμπεριφοράς αντιμετωπίζουν τα προβλεπόμενα από τους σχολικούς
κανονισμούς παιδαγωγικά μέτρα.
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Παιδαγωγικός διάλογος



Παρατήρηση



Επίπληξη



Κοινή γραπτή συμφωνία



Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού



Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση



Αποζημίωση για φθορά σχολικής περιουσίας



Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας



Αποβολή 1-2 ημέρες από το Διευθυντή/τρια, Β. Δ. Α΄, Β. Δ.



Γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος



Αλλαγή τμήματος από τον Καθηγητικό Σύλλογο



Αποβολή 1-4 ημέρες από το Διευθυντή/τρια



Αποβολή 1-6 ημέρες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο



Αποβολή 1-8 ημέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο



Αποβολή από το Σχολείο για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο Σχολείο από τον
Καθηγητικό Σύλλογο

2ε. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Άσπρο πουκάμισο ή αθλητική φανέλα
άσπρη ή μαύρη (μονόχρωμη) κατά τους
ζεστούς μήνες

Άσπρο πουκάμισο ή αθλητική φανέλα
άσπρη ή μαύρη (μονόχρωμη) κατά τους
ζεστούς μήνες

Μαύρο ή Γκρίζο παντελόνι

Γκρίζα φούστα με πιέτες γύρω-γύρω μέχρι
το γόνατο, παντελόνι γκρίζο ή μαύρο

Μπλε, άσπρο, μαύρο ή γκρίζο τρικό
(μονόχρωμο χωρίς σχέδια)

Μπλε, άσπρο, μαύρο ή γκρίζο τρικό
(μονόχρωμο χωρίς σχέδια)

Μαύρα παπούτσια ή αθλητικά μαύρα ή
άσπρα ή γκρίζα ή μπλε

Μαύρα παπούτσια ή αθλητικά μαύρα ή
άσπρα ή γκρίζα ή μπλε

Σακάκι μπλε, μαύρο, άσπρο μονόχρωμο ή
γκρίζο χωρίς σχέδια ή διακριτικά (εμπορικά
σήματα)

Σακάκι μπλε, μαύρο, άσπρο μονόχρωμο ή
γκρίζο χωρίς σχέδια ή διακριτικά (εμπορικά
σήματα)

Κάλτσες άσπρες ή μπλε ή μαύρες ή γκρίζες

Κάλτσες άσπρες ή μπλε ή μαύρες ή γκρίζες
ή καλσόν χωρίς σχέδια ή χρώματα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: 1) Οι φόρμες σε ώρα διδασκαλίας (εκτός φυσικής Αγωγής) και είναι
δυνατόν να επιτραπούν αναλόγως των καιρικών συνθηκών τόσο στα
αγόρια όσο και στα κορίτσια κατόπιν σχετικής απόφασης του
Συμβουλίου Διεύθυνσης.
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2) Καπελάκια κάθε είδους – σκούφοι – σάρπες αθλητικών ομάδων
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ: Άσπρο πουκάμισο – γκρίζα φούστα – γκρίζο παντελόνι – μπλε γραβάτα
– μαύρα παπούτσια – άσπρες κάλτσες (για την παρέλαση, επίσημες
εκδηλώσεις και φωτογραφήσεις)
ΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ: Μαθητές – μαθήτριες
Παντελονάκι μαύρο ή μπλε
Φανέλα άσπρη κοντομάνικη
Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη δίχως πολυχρωμία
Αθλητικά παπούτσια άσπρα, μαύρα μπλε ή γκρίζα
Κάλτσες άσπρες, μαύρες, μπλε ή γκρίζες
Όσοι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο χωρίς στολή δε γίνονται δεκτοί στην τάξη.
Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή είναι παράπτωμα και τιμωρείται.

2στ. ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στολή Εκδρομής
α) Εκπαιδευτική εκδρομή
Οι μαθητές/τριες στην εκδρομή μπορούν να φορούν μακρύ, απλό παντελόνι μπλου-τζιν,
φανέλα άσπρη η μαύρη χωρίς διακριτικά (εμπορικά σχήματα).
β) Ψυχαγωγική Εκδρομή
Φανέλα κατά βούληση που να μην ξεφεύγει από τα πλαίσια της ευπρέπειας.
Ευπρεπής Εμφάνιση
Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση (βαμμένα μαλλιά και νύχια, σκουλαρίκια κ.ά.)
Τα αγόρια έχουν κομμένα και κτενισμένα μαλλιά. Τα κορίτσια, αν έχουν μακριά μαλλιά,
πρέπει να τα έχουν συγυρισμένα. Η εμφάνιση τους γενικά να συνάδει με τους ισχύοντες
κανονισμούς και εγκυκλίους.
Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδίου του μαθητή
και της οικογένειάς του.
Συμπεριφορά στην εκδρομή
Στο λεωφορείο οι μαθητές/τριες οφείλουν:


Να κάθονται στη τη θέση τους και να μη βγάζουν το κεφάλι/χέρια έξω απ’ αυτό.

 Να μη ρίχνουν αντικείμενα ο ένας στον άλλο ή έξω από το λεωφορείο, να μη φωνάζουν
δυνατά, να μην ασχημονούν και να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο.
…/10
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 Να μην απασχολούν τον οδηγό κατά τη διάρκεια της οδήγησης ζητώντας του διάφορα.
 Πριν την επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το λεωφορείο, να βεβαιώνονται ότι αυτό δεν
κινείται, αλλά έχει σταθμεύσει.
 Να αφήνουν καθαρό το λεωφορείο, όταν αποχωρούν απ’ αυτό.
Στους χώρους επίσκεψης οι μαθητές/τριες οφείλουν:


Να μην απομακρύνονται από το σύνολο των μαθητών/τριών ούτε από τον καθορισμένο
χώρο.



Να μην πλησιάζουν, να μην παίζουν κοντά σε επικίνδυνα σημεία (ακτές, βράχους,
λάκκους, χαντάκια, δρόμους με κίνηση κλπ.) και να μην ανεβαίνουν σε δέντρα ή
υψώματα, από όπου μπορεί να πέσουν.



Να μην αγγίζουν ή να επεξεργάζονται αντικείμενα που τους είναι άγνωστα και πιθανόν
επικίνδυνα.



Να σέβονται το χώρο που επισκέπτονται, να τον διατηρούν καθαρό και γενικά να
σέβονται την ξένη περιουσία (υποστατικά, φυτείες, δέντρα, κλπ.)



Να μην ανάβουν φωτιά, παρά μόνο στους ειδικούς χώρους που είναι καθορισμένοι από το
Τμήμα Δασών. Σε τέτοια περίπτωση, να βεβαιώνονται ότι έχουν σβήσει τη φωτιά εντελώς,
πριν αναχωρήσουν.



Να μην κάνουν παρέα με αγνώστους ούτε να δέχονται οτιδήποτε από αυτούς.



Σε περίπτωση ατυχήματος κάποιου συμμαθητή τους, να ενημερώνουν αμέσως τον
υπεύθυνο Β.Δ. της εκδρομής ή οποιονδήποτε άλλο καθηγητή/τρια για τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων.



Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών αναμένεται να είναι κόσμια και άψογη, έτσι ώστε
να μη θίγεται η εικόνα των μαθητών/τριών και του σχολείου μας.

Διάφορα
Οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν το ωράριο της εκδρομής, να είναι συνεπείς στην
καθορισμένη ώρα αναχώρησης και να βρίσκονται έγκαιρα στα λεωφορεία τους. Κατά την
επιστροφή, πριν οι μαθητές εγκαταλείψουν το λεωφορείο, βεβαιώνονται ότι δεν έχουν
ξεχάσει σε αυτό οποιοδήποτε προσωπικό τους αντικείμενο (τηλέφωνο, φωτογραφική, τσάντα
κλπ.).

2ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης
των μαθητών και ωρολογίου προγράμματος σε δύο τετράμηνα ως ακολούθως:
Α΄ Tετράμηνο

΄Εναρξη μαθημάτων μέχρι 20 Ιανουαρίου

Β΄ Tετράμηνο

23 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων
…/11
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Οι δύο μέρες που μεσολαβούν μεταξύ της λήξης του Α΄ Τετραμήνου και της έναρξης του
Β΄ Τετραμήνου καθορίζονται ως «Ημέρες Εκπαιδευτικού» και θα αξιοποιούνται για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που διοργανώνονται είτε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού είτε από τις σχολικές μονάδες, καθώς και για τον προγραμματισμό
των εργασιών της σχολικής μονάδας για το Β΄ Τετράμηνο.


Νοείται ότι, όταν συμπέσει οι δύο πιο πάνω μέρες να είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε
αυτές μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εργάσιμες μέρες.



Νοείται, περαιτέρω, ότι κατά τις δύο πιο πάνω μέρες οι μαθητές/τριες δεν προσέρχονται
στο Σχολείο.

2η. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση του Σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των
σχολικών εκδρομών και ομαδικών εκκλησιασμών, εκτός αν, με ειδική ανακοίνωση ή απόφαση
του Διευθυντή, καθορίζεται διαφορετικά.
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες ή να τις
παρακολουθούν. Προαιρετικά συμμετέχουν στη χορωδία, στην ορχήστρα, στον αθλητισμό,
στο θέατρο κλπ., που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά
τους και να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους.

2θ. ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΙ
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά γίνονται τέσσερις εκκλησιασμοί. Ο μαθητής/τρια δεν
υποχρεούται να συμμετέχει σε ομαδικό εκκλησιασμό, αν το δηλώσει ο γονέας ή κηδεμόνας
του ή ο ίδιος, αν είναι ηλικίας πέραν των 16 ετών κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Μαθητής/τρια που δε συμμετέχει σε ομαδικό εκκλησιασμό επιβλέπεται από προσωπικό που
ορίζεται κατά περίπτωση από το Διευθυντή του Σχολείου.

2ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς χώρους. Μαθητής/τρια που
εντοπίζεται να καπνίζει τιμωρείται με αποβολή δύο μέρες χωρίς να προηγηθεί άλλο
παιδαγωγικό μέτρο.



Οι μαθητές/τριες προτρέπονται να μη μεταφέρουν στο σχολείο τιμαλφή ή άλλα
αντικείμενα αξίας. Σε περίπτωση απώλειας τους το Σχολείο δε φέρει ευθύνη.



Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, ipot με ακουστικά ή άλλου τεχνολογικού
μέσου μέσα στην τάξη, καθώς επίσης και σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις του Σχολείου.



Πλαστογράφηση της υπογραφής των γονέων ή του κηδεμόνα και πλαστογράφηση ή
παραποίηση ή καταστροφή δικαιολογητικού αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά
παραπτώματα και τιμωρούνται πολύ αυστηρά.
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Για μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του ΥΠΠ
στο εξωτερικό ή εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους
ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δεν σημειώνονται απουσίες.



Μαθητής/τρια που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, αφού ενημερωθούν από τη
Διεύθυνση αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας του/της, παραμένει στο Σχολείο και
απασχολείται σύμφωνα με τους σχολικούς κανονισμούς. Η απασχόληση μπορεί να
περιλαμβάνει και εργασία κοινωνικής προσφοράς όπως η συντήρηση και ο εξωραϊσμός
του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κήποι κλπ).



Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις – προβλήματα υγείας κυρίως – η Διεύθυνση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση της και ενημερώνει παράλληλα ή εκ των
υστέρων τους γονείς ή τον κηδεμόνα του μαθητή/τριας.



Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια μέσα και έξω από το Σχολείο.

2κ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
α) Ατομική καθαριότητα:
Οι μαθητές/τριες έρχονται καθημερινά φροντισμένοι και περιποιημένοι στο Σχολείο. Χωρίς
έντονα αρώματα, εξεζητημένα μαλλιά ή βαψίματα. Στο σχολικό χώρο δεν επιτρέπονται
οποιαδήποτε σπρέι. Για ατομική καθαριότητα, μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν
μωρομάντιλα.
β) Σχολικός Χώρος – Καθαριότητα:
Οι μαθητές/τριες φροντίζουν ώστε ο σχολικός χώρος να είναι πάντοτε καθαρός. Στην τάξη
δεν παίρνουν ποτέ φαγώσιμα και δε βάζουν κάτω από τα θρανία τσίχλες, ξηρούς καρπούς,
κόλλες ή ξύσματα μολυβιών. Δε γράφουν ή χαράζουν πάνω σε θρανία ή καρέκλες. Πετούν
τα σκουπίδια στους καλάθους και όχι στους διαδρόμους, την τάξη ή την αυλή. Τα
ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό) μπαίνουν στους ειδικούς καλάθους
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
Μαθητές/τριες που ρυπαίνουν το σχολικό χώρο θα καλούνται να τον καθαρίσουν.
Τυχόν άρνησή τους θα θεωρείται ως πειθαρχικό παράπτωμα.
Το Συμβούλιο Τμήματος έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της αίθουσας στην οποία
βρίσκεται το τμήμα για μάθημα. Οφείλει να ελέγχει και να επιτηρεί τους μαθητές, για να
διατηρείται η αίθουσα καθαρή και να μην προκαλούνται ζημιές στον εξοπλισμό. Έχει
καθήκον να αναφέρει στον καθηγητή της περιόδου ζημιές που προϋπήρχαν στην αίθουσα.
Η καθαριότητα στα αποχωρητήρια για λόγους υγείας πρέπει να διατηρείται σε πολύ ψηλά
επίπεδα. Μαθητής/τρια που θα εντοπιστεί να προκαλεί ζημιές στους χώρους αυτούς, θα
τιμωρείται με αποβολή δύο ημερών.
Στο Σχολείο περνούμε πολλές ώρες κάθε μέρα και πρέπει να το αγαπάμε και να το
φροντίζουμε όπως στο σπίτι μας. Η εμφάνιση και η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο
ζούμε αντανακλά το επίπεδο του πολιτισμού μας.
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2λ. ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ


Η παρουσία όλως στις κοινές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.



Όλοι/λες στέκονται ή κάθονται στις θέσεις που τους ορίζονται χωρίς άσκοπες
μετακινήσεις, συζητήσεις ή σχόλια, και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις ανακοινώσεις με
προσοχή και με τον πρέποντα σεβασμό.



Οι αντιδράσεις σε ό,τι λέγεται ή διαδραματίζεται κατά τις κοινές συγκεντρώσεις πρέπει να
είναι κόσμιες και με μέτρο.



Ασέβεια και ανυπακοή των πιο πάνω αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά.

2μ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Μαθητής/τρια που προκαλεί ζημιά σε περιουσία του Σχολείου είναι υποχρεωμένος να
καταβάλει ανάλογη χρηματική αποζημίωση (έναντι απόδειξης).



Κατά τα διαλείμματα απαγορεύεται στους μαθητές/τριες να παραμένουν στις τάξεις,
εκτός και εάν έχουν άδεια.



Οι θέσεις των μαθητών/τριών ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και
κανείς δεν μετακινείται σε άλλες.



Για τις Ειδικές Αίθουσες και Εργαστήρια οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να
ακολουθούν τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για τις αίθουσες αυτές και να κάθονται
στις θέσεις που θα τους τοποθετήσουν οι διδάσκοντες καθηγητές.
Άρνηση
συμμόρφωσης προς τις οδηγίες είναι πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται.

2ν. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ


Καθήκοντα επιμελητών αναλαμβάνουν όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές/τριες.



Κατάλογος επιμελητών για όλο το χρόνο, αναρτάται στην πινακίδα είτε σύμφωνα με τον
κατάλογο των μαθητών του τμήματος είτε σύμφωνα με τις θέσεις τους.



Επιμελητές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους, διαπράττουν
παράπτωμα και ευθύνονται για ό,τι ήθελε συμβεί κατά την ώρα της υπηρεσίας τους.



Οι επιμελητές αναλαμβάνουν και όλα τα άλλα καθήκοντα που η Διεύθυνση με σχετική
ανακοίνωση τους αναθέτει.



Οι επιμελητές εκτελούν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με ευγένεια και προθυμία
και δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τους συμμαθητές τους. Εάν συναντήσουν
αντιδράσεις ή άλλες δυσκολίες, καταφεύγουν στον πλησιέστερο εφημερεύοντα καθηγητή
ή Β.Δ.



Η ευθύνη για την ασφαλή διακίνηση και φύλαξη του Βιβλίου Ύλης ανατίθεται από τον
υπεύθυνο καθηγητή/τρια του τμήματος σε ένα ή δύο μαθητές/τριες, οι οποίοι πρέπει να
ανταποκρίνονται πάντοτε με υπευθυνότητα στα καθήκοντά τους.
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3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Είδη/περιεχόμενο διαγωνισμάτων
Τα διαγωνίσματα μπορεί να είναι:




Ολιγόλεπτα, στο μάθημα της ημέρας (απροειδοποίητα)
Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, στο μάθημα της ημέρας (προειδοποιημένα ή
απροειδοποίητα)
Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, σε ενότητα, κοινά ή όχι (προειδοποιημένα)

Συμπεριφορά στα διαγωνίσματα


Μαθητής/τρια που τελειώνει το διαγώνισμα παραμένει στην τάξη μέχρι τη λήξη της
διδακτικής περιόδου. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των τελικών γραπτών
εξετάσεων ή των ανεξετάσεων (όπου ισχύουν άλλοι κανονισμοί).



Οι διδάσκοντες μπορούν την ίδια μέρα, που οι μαθητές/τριες γράφουν προειδοποιημένο
διαγώνισμα, να εξετάζουν τους μαθητές/τριες σ’ οποιοδήποτε μάθημα της ημέρας, είτε
γραπτά με ολιγόλεπτη άσκηση (5΄- 15΄) είτε προφορικά.

Απουσία από διαγώνισμα


Μαθητής/τρια που απουσιάζει από διαγώνισμα μπορεί να εξεταστεί γραπτά ή προφορικά,
με την πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του διδάσκοντα. Απουσία από προειδοποιημένο ή
απροειδοποίητο διαγώνισμα δεν απαλλάσσει το μαθητή/τρια που απουσιάζει από την
υποχρέωση να υποστεί ανάλογη εξέταση, αν και οποτεδήποτε κρίνει ο καθηγητής.



Απουσία μαθητή/τριας κατά την περίοδο ή τις περιόδους που προηγούνται
προειδοποιημένου διαγωνίσματος θεωρείται ως αδικαιολόγητη, εκτός αν η δικαιολογία
για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον αρμόδιο Β.Δ.

Επιστροφή διαγωνισμάτων/υπογραφή από τους γονείς


Τα διορθωμένα διαγωνίσματα παραδίνονται στους μαθητές/τριες, οι οποίοι οφείλουν να
τα δείξουν στους γονείς ή κηδεμόνες τους για ενημέρωση. Ο γονιός ή κηδεμόνας πρέπει
απαραίτητα να υπογράψει πάνω στο γραπτό, ως απόδειξη ότι έχει λάβει γνώση. Τα
γραπτά επιστρέφονται στον αρμόδιο καθηγητή/τρια 5 – 8 το πολύ μέρες μετά την ημέρα
που έχουν παραδοθεί στους μαθητές/τριες.



Απώλεια γραπτού με υπαιτιότητα μαθητή/τριας ή πλαστογράφηση της υπογραφής του
γονιού ή κηδεμόνα, συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνεπάγεται τιμωρία που
αποφασίζεται από τη διεύθυνση.

Δολίευση
 Μαθητής/τρια που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται
με μονάδα (1). Βαθμολογείται επίσης με μονάδα μαθητής/τρια που αρνείται να πάρει
μέρος σε διαγώνισμα. Όπου είναι δυνατό τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο
γραπτό του δοκίμιο. Ο επιτηρητής καθηγητής/τρια αναγράφει απαραίτητα σχετική
παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους
μαθητές που συνεννοούνται προφορικά ή αλλιώς κατά την ώρα της εξέτασης.
Η δολίευση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο επιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι Β.Δ.
Τα παραπτώματα αυτά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξής τους είναι δυνατό
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να συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση καθηγητικού συλλόγου, τη λήψη και άλλων
παιδαγωγικών μέτρων.
Βαθμός διαγωνίσματος – Προφορική βαθμολογία τετραμήνου


Ο βαθμός του ή των διαγωνίσματος/των δεν είναι απαραίτητα ο βαθμός του τετραμήνου.
Στην αξιολόγηση για το βαθμό του τετραμήνου λαμβάνεται υπόψη η όλη προσπάθεια
του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, η προφορική επίδοση, η συμμετοχή
στη διεξαγωγή του μαθήματος ή στη λύση ασκήσεων μέσα στην τάξη, οι εργασίες
(projects), η συνέπεια στην έγκαιρη ετοιμασία της εργασίας που δίνεται για το σπίτι, η
τακτική φοίτηση και γενικά η όλη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ
Η εκδρομή είναι μια ευκαιρία όπου ο μαθητής/τρια θα δείξει το επίπεδο της κοινωνικής του
αγωγής και της ευαισθησίας του ως κοινωνικού ατόμου. Η συμμόρφωση όλων στους
κανονισμούς του Σχολείου για την εκδρομή είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχημένη,
ευχάριστη και ασφαλή εκδρομή.
 Η συμμετοχή στις εκδρομές είναι υποχρεωτική και σε περιπτώσεις απουσίας
καταχωρούνται οι απουσίες της ημέρας.
 Στις εκδρομές οι μαθητές/τριες προσέρχονται με τη στολή της εκδρομής (μπλε τζιν
παντελόνι, μαύρη-άσπρη-γκρίζα-μπλέ φανέλα). Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην
εμφάνιση (βαμμένα μαλλιά και νύχια, σκουλαρίκια κ.ά.). Τα αγόρια έχουν κομμένα και
κτενισμένα μαλλιά. Τα κορίτσια, αν έχουν μακριά μαλλιά, πρέπει να τα έχουν
συγυρισμένα. Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του
ιδίου του μαθητή/τριας και της οικογένειάς του.
 Τόσο μέσα στο λεωφορείο όσο και έξω από αυτό, οι μαθητές/τριες συμπεριφέρονται
κόσμια και πειθαρχούν στις εντολές και οδηγίες των συνοδών καθηγητών τους. Κάθονται
στη θέση τους, δε βγάζουν το κεφάλι/χέρια έξω απ’ αυτό, δε ρίχνουν αντικείμενα ο ένας
στον άλλο ή έξω από το λεωφορείο, δε φωνάζουν δυνατά, δεν ασχημονούν και
συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο.
 Πριν την επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το λεωφορείο, να βεβαιώνονται ότι αυτό δεν
κινείται, αλλά έχει σταθμεύσει.
 Δεν απασχολούν τον οδηγό κατά τη διάρκεια της οδήγησης ζητώντας του διάφορα.
 Δεν απομακρύνονται από τον καθορισμένο χώρο της εκδρομής και δεν προκαλούν ζημιές
σε ξένη περιουσία.
 Σέβονται το περιβάλλον και δεν επιδίδονται σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την
ατομική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια των άλλων ατόμων.
 Δεν φέρνουν ούτε καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά.
 Κατ΄ ουδένα λόγο δεν πλησιάζουν σε, βράχους, γκρεμούς, δεν μπαίνουν σε ποτάμια,
λίμνες ή θάλασσες, δεν ανεβαίνουν σε δέντρα. Πέραν του ότι τα πιο πάνω αποτελούν
κίνδυνο για την ασφάλειά τους, ταυτόχρονα αποτελούν και πειθαρχικό παράπτωμα.
 Δεν αγγίζουν ή δεν επεξεργάζονται αντικείμενα που τους είναι άγνωστα και, πιθανόν,
επικίνδυνα.
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 Σέβονται το χώρο που επισκέπτονται, τον διατηρούν καθαρό και γενικά σέβονται την ξένη
περιουσία (υποστατικά, φυτείες, δέντρα, κλπ.)
 Δεν ανάβουν φωτιά, παρά μόνο στους ειδικούς χώρους που είναι καθορισμένοι από το
Τμήμα Δασών και βεβαιώνονται ότι έχουν σβήσει τη φωτιά εντελώς, πριν αναχωρήσουν.
 Δεν κάνουν παρέα με αγνώστους ούτε να δέχονται οτιδήποτε από αυτούς.
 Σε περίπτωση ατυχήματος κάποιου συμμαθητή/τριας τους, ενημερώνουν αμέσως τον
υπεύθυνο Β.Δ. της εκδρομής ή οποιονδήποτε άλλο καθηγητή/τρια για τη λήψη
απαραίτητων μέτρων.
 Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών αναμένεται να είναι κόσμια και άψογη, έτσι ώστε να
μη θίγεται η εικόνα τους αλλά και του Σχολείου μας.
 Τηρούν το ωράριο της εκδρομής, είναι συνεπείς στην καθορισμένη ώρα αναχώρησης και
βρίσκονται έγκαιρα στα λεωφορεία τους. Κατά την επιστροφή, πριν οι μαθητές/τριες
εγκαταλείψουν το λεωφορείο, βεβαιώνονται ότι δεν έχουν ξεχάσει σε αυτό οποιοδήποτε
προσωπικό τους αντικείμενο (τηλέφωνο, φωτογραφική, τσάντα, κλπ.).
Η ευγένεια είναι πολιτισμός!
5. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αναγκαίο και χρήσιμο στις μέρες μας. Σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Από την άλλη, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και ένα όπλο
παραβίασης ατομικών ή προσωπικών δεδομένων. Η χρήση του λοιπόν, σε μια σχολική
μονάδα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αποτελεί πρόβλημα στον μαθητή/τρια, στο
μάθημα, στη διδασκαλία, στη σχολική μονάδα.
Η χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη (για μήνυμα, συνομιλία, φωτογράφηση ή
οπτικογράφηση) παραβιάζει το εκπαιδευτικό άσυλο και ως εκ τούτου απαγορεύεται από
τους σχολικούς κανονισμούς. Για το λόγο αυτό τα κινητά τηλέφωνα στην τάξη πρέπει να
είναι απενεργοποιημένα. Χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο τα διαλείμματα.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη, με βάση την
Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σχολείου, τότε θα
αντιμετωπίσει ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα τα οποία είναι πολύ αυστηρά. Τα μέτρα αυτά,
αναλόγως του παραπτώματος, περιλαμβάνουν παρατήρηση, κράτηση τηλεφώνου μέχρι το
πέρας των μαθημάτων, αποβολή, παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι και
παντοτινή αποβολή από το σχολείο, αν το παράπτωμα έχει σχέση με παραβίαση ατομικών
δεδομένων οποιουδήποτε μαθητή/τριας ή καθηγητή/τριας.
Εισήγηση προς γονείς/κηδεμόνες
Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος του Σχολείου έχουν παρατηρήσει ότι αρκετοί
μαθητές/τριες δεν τηρούν τους κανονισμούς περί κινητών τηλεφώνων με αρνητικές συνέπειες
τόσο για τους μαθητές όσο και για τη λειτουργία του σχολείου γενικότερα. Επιπρόσθετα,
ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι έχουν παρατηρηθεί κάποιες κλοπές κινητών.
Για να απαλειφθεί το πρόβλημα αυτό παρακαλούνται οι γονείς όπως τονίσουν στα παιδιά
τους ότι πρέπει να είναι προσεκτικά στο θέμα φύλαξης των κινητών τους κι ακόμη ότι το
Σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη για την απώλεια των κινητών τηλεφώνων οποιουδήποτε
μαθητή/τριας.
Από τη Διεύθυνση

