
Ο  κανονισμός που ακολουθεί έχει ως κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής µονάδας

και όχι τον περιορισμό της ελευθερίας των μαθητών. Υπογραμμίζεται εξαρχής ότι η θέσπιση ενός

πλαισίου αρχών και κανόνων αποβλέπει αφενός στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού

κλίματος εντός της σχολικής κοινότητας και αφετέρου στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων που

σέβονται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Ταυτόχρονα, ο κανονισμός αναμένεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την πρόληψη

δυσάρεστων καταστάσεων, οι οποίες συχνά ενδέχεται να οδηγούν σε επιβολή ποινών (µε την

παιδαγωγική πάντα διάσταση του όρου). 

 

 
Σχολικός κανονισμός

MAΘΗΤΕΣ

 

1. Οι µαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο τόσο για την εύρυθμη

λειτουργία του όσο και για την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.

 

2. Στην πρωινή συγκέντρωση παρευρίσκονται όλοι οι µαθητές, προκειµένου να

ενηµερώνονται για τρέχοντα θέµατα.

 

3. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας κανένας µαθητής δεν γίνεται

δεκτός, παρά µόνο αν συντρέχει σοβαρός λόγος και εφόσον το επιτρέψει ο ίδιος ο

διδάσκων και ο/η ∆ιευθυντής/ρια.

 

4. ∆εν επιτρέπεται στους µαθητές, εφόσον βρίσκονται στο σχολείο, να απουσιάζουν από το

µάθηµα. Στην περίπτωση αυτή, εκτός της απουσίας, θα ελέγχονται πειθαρχικά και θα

ενηµερώνεται αμέσως και ο/η κηδεµόνας τους. 

 

5. Η ενδυμασία των μαθητών θα πρέπει να είναι απλή κι ευπρεπής και να συνάδει µε τον

ρόλο τους.

 

6. Οι µαθητές θα πρέπει να µην ενοχλούν τους µαθητές, τους καθηγητές αλλά και όλους

τους εµπλεκοµένους µε τη σχολική κοινότητα του συστεγαζόμενου σχολείου.
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7. Στις αίθουσες διδασκαλίας καθώς και στα εργαστήρια δεν επιτρέπονται οποιουδήποτε

είδους φαγώσιµα ή αναψυκτικά (εκτός από νερό).

 

8. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών µέσων. Επίσης

απαγορεύεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση µε οποιοδήποτε µέσο 

σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Η χρήση των

προαναφερόµενων µέσων συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, ιδίως όταν δυσφηµεί

µε οποιονδήποτε τρόπο το σχολείο και τους μαθητές του. 

 

9. Οι µαθητές οφείλουν να σέβονται τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς και

εξωτερικούς) και να τους διατηρούν καθαρούς χωρίς να προκαλούν ζηµιές. Το ίδιο ισχύει

και για το εποπτικό υλικό, τον εξοπλισμό, τα θρανία κ.λπ. Οποιαδήποτε φθορά ή

βανδαλισµός ή αναγραφή εκφράσεων στη σχολική περιουσία αποκαθίσταται από αυτόν

που την προκάλεσε και ταυτόχρονα συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.

 

10. Οι µαθητές οφείλουν να είναι ευγενείς και να συµπεριφέρονται µε σεβασµό προς τους

συµµαθητές τους, προς τους καθηγητές τους αλλά και σε οποιονδήποτε εργαζόµενο εντός

του σχολικού χώρου. Ειδικότερα, θα ελέγχεται αυστηρά πιθανή χρήση βίας (όλων των

µορφών) µεταξύ των µαθητών.

 

11. Στο διάλειµµα πρέπει όλοι οι µαθητές να αποχωρούν από τις αίθουσες, προκειµένου να

αερίζονται.

 

12. Σε περίπτωση ωριαίας απομάκρυνσης ο µαθητής οφείλει να παρουσιάζεται αμέσως στο

Γραφείο της ∆ιεύθυνσης. Στη συνέχεια συµπληρώνεται το βιβλίο ποινών από τον

διδάσκοντα και ενηµερώνεται ο αντίστοιχος κηδεµόνας.

 

13. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή τραυµατισµού µαθητή πρέπει αµέσως να ενηµερώνεται το

Γραφείο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα και να ενηµερωθούν οι κηδεµόνες χωρίς

καθυστέρηση.
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14. Απαγορεύεται η χορήγηση οποιουδήποτε φαρµάκου στους µαθητές από το σχολείο. Σε

περίπτωση που µαθητής χρήζει φαρµακευτικής αγωγής οι γονείς / κηδεµόνες οφείλουν να

ενηµερώσουν το σχολείο εγγράφως: α) για το είδος της ασθένειας (µε γνωµάτευση ιατρού),

β) για τη φαρµακευτική αγωγή του µαθητή (µε γνωµάτευση ιατρού).

 

15. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα σε όλους τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς

και εξωτερικούς). Η παράβαση αυτού του κανόνα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

 

16. Οι µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν σε εκδροµή ή σε οποιαδήποτε εξωσχολική

δραστηριότητα οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις εντολές των συνοδών-καθηγητών

καθώς και τα υπογραφόµενα από τους γονείς / κηδεµόνες στις υπεύθυνες δηλώσεις.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν τους

πολίτες με τους οποίους έρχονται σ’ επαφή ή επικοινωνία. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις του

σχολείου, θα πρέπει να συμμετέχουν δείχνοντας την ανάλογη σοβαρότητα.

 

17. Η εξωτερική θύρα του σχολείου παραµένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της

λειτουργίας του σχολείου. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος ή/και η έξοδος από τη σχολική

µονάδα από οποιοδήποτε άλλο σηµείο πλην της κεντρικής µεταλλικής πόρτας. Αντίθετη

περίπτωση συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, όπως και η αναρρίχηση µαθητών στα

κιγκλιδώµατα του σχολικού χώρου.

 

18. Άδεια αποχώρησης από το σχολείο κατά τη διάρκεια της ηµέρας δίνεται µόνο από τη

∆ιεύθυνση κατόπιν επικοινωνίας µε τους κηδεµόνες του µαθητή. ∆εν επιτρέπεται µαθητής

να φύγει από το σχολείο αυθαίρετα, χωρίς άδεια και χωρίς συνοδεία κηδεµόνα.

 

19. Η επικοινωνία µε τους γονείς / κηδεµόνες των µαθητών δύναται να είναι είτε

τηλεφωνική είτε γραπτή είτε ηλεκτρονική (βάσει του άρθρου 24, ν. 4440).
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ΓΟΝΕΙΣ

 
20. Οι γονείς / κηδεµόνες που επισκέπτονται για ενηµέρωση τη σχολική µονάδα, εν ώρα

λειτουργίας του σχολείου, οφείλουν να προσέρχονται µόνο στους χώρους των Γραφείων

∆ιεύθυνσης και Συλλόγου ∆ιδασκόντων, προκειµένου να µη διαταράσσεται η εύρυθµη

µαθησιακή διαδικασία.

 

21. Οι γονείς / κηδεµόνες των µαθητών πρέπει να προσέρχονται συχνά στο σχολείο για

ενηµέρωση σχετικά µε την πρόοδο, τη φοίτηση και τη διαγωγή των παιδιών τους (στις

ηµέρες και ώρες που αναγράφονται τόσο στο σχετικό έντυπο που διανέµεται στην αρχή

της σχολικής χρονιάς στους µαθητές όσο και στην ιστοσελίδα).

 

22. Οι γονείς / κηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του εκάστοτε

τµήµατος (στην αρχή του σχολικού έτους) σχετικά µε θέµατα υγείας, µαθησιακών

δυσκολιών ή άλλων προβληµάτων των παιδιών τους, προκειµένου το σχολείο να είναι

ενηµερωµένο.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 
Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές τους περιγράφονται στον 

Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

1340Β/16-10-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο παρόν κείμενο ο όρος «μαθητής» χρησιμοποιείται συνεκδοχικά για ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό

του σχολείου. Εννοείται ότι αναφέρεται εξίσου και απολύτως ισοδύναμα τόσο στους μαθητές όσο και στις

μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο μας.

 

Όλα τα προαναφερόµενα συνυπογράφονται από τη ∆ιεύθυνση και 

τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων του 38ου Γυµνασίου Αθηνών.
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