ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ
Διδακτικό ωράριο
Το Γυμνάσιο λειτουργεί για επτά ώρες ημερησίως, από τις 8: 15 π.μ. έως τις 14:00. Οι
ημέρες των αργιών καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις του καθημερινού ωραρίου
γνωστοποιούνται εγκαίρως στους μαθητές από τη διεύθυνση του σχολείου.
Προσέλευση στο σχολείο
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων, η οποία
γίνεται στις 8:15 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης,
συντάσσονται σε προκαθορισμένες θέσεις για την πρωινή προσευχή και ενημέρωση.
Η παρουσία των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική και στη
διάρκεια της οι μαθητές πρέπει να επιδεικνύουν την πρέπουσα συμπεριφορά. Οι
εφημερεύοντες καθηγητές είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των μαθητών και πρέπει να
βρίσκονται στο σχολείο από τις 8:00 π.μ. Μετά το πέρας της πρωινής προσευχής οι
μαθητές εισέρχονται στις τάξεις τους.
Αργοπορίες
Οι μαθητές οφείλουν να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας μόλις χτυπήσει το
κουδούνι. Τα ονόματα των μαθητών που δεν είναι στην αίθουσα μετά την είσοδο του
διδάσκοντα, σημειώνονται στο απουσιολόγιο και καταχωρείται η αντίστοιχη απουσία.
Απουσίες μαθητών που άργησαν να μπουν στην αίθουσα και αυτό δεν οφειλόταν σε
δική τους υπαιτιότητα (π.χ. καθυστέρηση λεωφορείου), δικαιολογούνται από το
διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ο απουσιολόγος (και μόνο
αυτός) ενημερώνει τον διευθυντή του σχολείου.
Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών – μαθητών
Ο αμοιβαίος σεβασμός και η ευγένεια συμβάλλουν στην αποφυγή των συγκρούσεων
και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της καλής συνεργασίας και συναναστροφής των
συμμετεχόντων.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
 να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό της
προσωπικότητάς τους.
 να υποστηρίζουν με όλα τα μέσα τη μάθηση, μέσα και έξω από την τάξη.
 να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών αλλά να τους
αντιμετωπίζουν όλους ισότιμα και δίκαια.
 να διαμορφώνουν κλίμα, το οποίο να δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας στους
μαθητές, καθώς και ευχάριστη διαβίωση.
 Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ετοιμάζει διάγραμμα με τη θέση κάθε
μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο με την άδεια του
υπεύθυνου του τμήματος.



Οι διδάσκοντες κλειδώνουν τις αίθουσες διδασκαλίας μετά την ολοκλήρωση της
διδασκαλίας και τοποθετούν το κλειδί στη θέση του. Οι αίθουσες παραμένουν
κλειδωμένες στη διάρκεια του διαλείμματος.

Οι μαθητές οφείλουν:
 να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των
καθηγητών τους για διδασκαλία.
 να δέχονται τις υποδείξεις – παρατηρήσεις των καθηγητών και όλου του
προσωπικού του σχολείου.
 να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους καθώς και τα προσωπικά
τους αντικείμενα.
 να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και να χρησιμοποιούν ευπρεπή
γλώσσα.
 να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο και να μην καταφεύγουν σε χρήση βίας.
Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από μαθητή ή ομάδες μαθητών
αποτελούν σοβαρά παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που
μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο.
 να ντύνονται ευπρεπώς και να μην προκαλούν με την εμφάνισή τους.
 να επιδεικνύουν υποδειγματική συμπεριφορά και εκτός σχολείου, καθώς δεν
χάνουν την ιδιότητά τους ως μαθητές.
 Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή πολλά
χρήματα. Αν συμβεί κάποια μέρα αυτό πρέπει να τα παραδίδουν στον διευθυντή
για φύλαξη, διαφορετικά θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους.
Φοίτηση
Οι μαθητές μπορούν να κάνουν μέχρι 114 απουσίες, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 64. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μια απουσία.
Οι γονείς μπορούν να δικαιολογήσουν απουσίες των παιδιών τους για μια ή δύο
συνεχόμενες ημέρες και για δέκα συνολικά ημέρες το σχολικό έτος. Για απουσίες
μαθητών πέραν των δύο ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση. Η δικαιολόγηση των
απουσιών γίνεται από τους γονείς, μετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους και εντός
10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή.
Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των
μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τη διεύθυνση του σχολείου.
Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στις αθλητικές
δραστηριότητες του Σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου
Υγείας για τους μαθητές της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου.
Απομάκρυνση από το σχολείο
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγουν από την αίθουσα ή τον χώρο του σχολείου για
κανέναν λόγο. Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν ενημέρωσης
του διευθυντή.

Σε περίπτωση «κενού» απαγορεύεται να απομακρυνθούν από τον χώρο του σχολείου.
Επίσης, δεν ενοχλούν άλλους καθηγητές ή συμμαθητές τους. Ο πρόεδρος του
τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή, οι οποίοι
φροντίζουν να απασχοληθούν δημιουργικά οι μαθητές, αν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα.
Τάξη και καθαριότητα
Το σχολικό κτίριο, η επίπλωσή του και όλα τα μέσα που υπάρχουν σε αυτό
χρησιμοποιούνται από όλους και προστατεύονται από ζημιές. Κάθε μαθητής είναι
υπεύθυνος για την προσωπική του θέση στην αίθουσα του τμήματός του.
Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να ρυπαίνει τον χώρο του, δεν γράφει στο θρανίο του ή
στους τοίχους. Ο χώρος της τάξης, που χρησιμοποιείται από όλους τους μαθητές,
πρέπει να αφήνεται στο τέλος του μαθήματος καθαρός.
Κάθε τάξη διαμορφώνεται με ευθύνη των μαθητών και σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο καθηγητή, κατά τρόπο ώστε να προωθείται η μάθηση και η ευταξία. Στο
τέλος της σχολικής χρονιάς η αίθουσα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες χωρίς να τις
καταστρέφουν και να πετούν σκουπίδια. Οι τουαλέτες δεν αποτελούν χώρο
συνάθροισης και γι’ αυτό οι μαθητές δεν παραμένουν σ’ αυτές χωρίς λόγο.
Όποιος προκαλεί ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει τον χώρο και να
αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του
σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο. Σε
περίπτωση που δε βρεθεί ο μαθητής ή οι μαθητές που προκάλεσαν τη ζημιά, τα έξοδα
για την αποκατάστασή της πληρώνονται από όλο το τμήμα.
Μαθητές που προκαλούν φθορές και εκτός σχολείου σε περιουσία συμμαθητή τους ή
καθηγητή τους ή στα λεωφορεία με τα οποία μετακινούνται, τιμωρούνται αυστηρά με
απόφαση του συλλόγου των καθηγητών.
Εσωτερικοί χώροι και αύλειος χώρος σχολείου
Στον χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η είσοδος εξωσχολικών.
Οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι παιχνιδιού. Οι
διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη.
Κανείς μαθητής δεν παραμένει στους διαδρόμους του ορόφου κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος, παρά μόνο με την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή.
Το παιχνίδι με μπάλες επιτρέπεται μόνο στην αυλή και μόνο μετά από την έγκριση
και τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Γραφείο διευθυντή / καθηγητών
Η είσοδος των μαθητών στο γραφείο του διευθυντή επιτρέπεται μόνο μετά την άδειά
του και αφού κτυπήσουν την πόρτα.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο γραφείο των καθηγητών εκτός και αν
έχουν προσκληθεί από τους καθηγητές τους.

Εργαστήρια πληροφορικής και φυσικής
Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Δεν επιτρέπεται
να φέρουν τρόφιμα ή ποτά στον χώρο των εργαστηρίων. Για κανένα λόγο δεν
εισέρχονται στο εργαστήριο της πληροφορικής στη διάρκεια του διαλείμματος.
Χρήση του διαδικτύου μπορούν να κάνουν μόνο κατόπιν άδειας του καθηγητή
πληροφορικής.
Κανονισμός βιβλιοθήκης
Στον χώρο της βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις
υποδείξεις του υπεύθυνου καθηγητή και τους κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
Οι μαθητές μπορούν να δανείζονται βιβλία, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να
διατηρούν σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν εγκαίρως.
Κινητά τηλέφωνα
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου. Μαθητές
που έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να το έχουν απενεργοποιημένο.
Μαθητής που θα συλληφθεί με ανοιχτό τηλέφωνο την ώρα του μαθήματος
τιμωρείται.
Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές αλλά και οι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση του
τηλεφώνου του σχολείου: 2892031207.
Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφιση / ηχογράφηση / βιντεοσκόπηση, χωρίς την
άδεια του διευθυντή. Η δημοσιοποίηση εικόνων, βίντεο ή άλλου υλικού μπορεί να
οδηγήσει ακόμα και στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Πειθαρχία και κυρώσεις
Μαθητές που παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, αποβάλλονται
από την αίθουσα διδασκαλίας (ωριαία αποβολή). Μαθητής που συμπληρώνει 3
ωριαίες αποβολές τιμωρείται με μία μέρα αποβολή και έρχεται στο σχολείο με τον
κηδεμόνα του.
Για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές τους και
γενικότερα μέσα στο χώρο του σχολείου, οι μαθητές τιμωρούνται ανάλογα από τον
διευθυντή ή το σύλλογο των διδασκόντων από 1-5 μέρες αποβολή. Σε σοβαρές
περιπτώσεις μαθητές μπορούν να τιμωρηθούν με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Κάπνισμα – οινοπνευματώδη ποτά
Το κάπνισμα και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών απαγορεύονται αυστηρά. Η
παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές.
Σχολικές δραστηριότητες
Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου
επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
Για δραστηριότητες που οργανώνονται από μαθητές εκτός σχολείου, το Γυμνάσιο δε
φέρει καμία ευθύνη.

Περίπατοι και ημερήσιες εκδρομές
Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή ή πολιτιστική επίσκεψη του
σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες
των συνοδών καθηγητών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα
επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.
Συμπεριφορά που δε συνάδει με την ιδιότητα του μαθητή (ανάρμοστη συμπεριφορά,
φθορές, κλοπές κτλ.) τιμωρείται ανάλογα με την περίπτωση με απόφαση του
συλλόγου των καθηγητών.
Συνεργασία σχολείου – Γονέων
Το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική
συνεργασία με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών και τον εκλεγμένο
Σύλλογό τους, διότι η προσπάθεια του σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και
συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση των γονέων και
της οικογένειας.
Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το εκπαιδευτικό
προσωπικό του σχολείου και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου για
κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη
του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων προς το
σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Γενικώς, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να λαμβάνουν γνώση και να μελετούν με
προσοχή τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που στέλνει το σχολείο.
Υποχρέωση των γονέων είναι να συμμετέχουν σε κοινές παιδαγωγικές συναντήσεις
γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού που οργανώνονται από το σχολείο και
θεωρούνται απαραίτητες για την ενημέρωση των γονέων για το παιδαγωγικό έργο του
σχολείου και τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι ενημερωμένοι γονείς
συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος προς όφελος των
παιδιών τους.
Ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία των γονέων και κηδεμόνων με το
προσωπικό του σχολείου, ώστε να διευκολύνουν το έργο τους. Κοινή επιδίωξη όλων
είναι η βοήθεια των παιδιών τους.
Επίσης, απαγορεύεται η κυκλοφορία ενημερωτικών ή πολιτικών εντύπων χωρίς την
άδεια του συλλόγου ή του διευθυντή.
Στο σχολείο για λόγους ασφάλειας η κεντρική πόρτα θα παραμένει κλειστή. Σε
περίπτωση επίσκεψης γονέα, θα ειδοποιείται ο διευθυντής ή άλλος καθηγητής να
ανοίγει την πόρτα.
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει που δεν αναγράφεται στον κανονισμό, αντιμετωπίζεται
από τον διευθυντή ή το σύλλογο διδασκόντων.

