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ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

1.  Οι μαθητές μας δεν πρέπει να φέρουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα και, αν φέρουν, θα
είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά.
2.  Πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη, ο
μαθητής  γίνεται  δεκτός  μόνο  με  έγγραφη  άδεια  του  διευθυντή  ή  των  υποδιευθυντών  του
σχολείου.
3.  Αν αποβάλλονται από κάποιο μάθημα, πρέπει να προσέρχονται στο γραφείο του διευθυντή με
τον απουσιολόγο, για να γράφονται στο ποινολόγιο.
4.  Δεν επιτρέπεται να διαπληκτίζονται στον χώρο του σχολείου και να μεταφέρουν τις όποιες
εντάσεις τους με άλλους σ’ αυτό.
5.  Πρέπει να συμπεριφέρονται στους καθηγητές τους με σεβασμό, όπως ταιριάζει στη μαθητική
τους ιδιότητα.
6.  Πρέπει να έχουν ευπρεπή ενδυμασία και εμφάνιση.
7.  Οι  μαθητές  θα  πρέπει  να  φέρουν  αθλητική  περιβολή  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής
διαφορετικά θα τους καταλογίζεται απουσία.
8.  Πρέπει να προστατεύουν την περιουσία του σχολείου που τελικά είναι και δική τους.  Δεν
πρέπει να καταστρέφουν  θρανία, πίνακες ή καθίσματα ούτε να γράφουν στους τοίχους, στους
διαδρόμους ή σε άλλους χώρους του σχολείου.
9.  Απαγορεύεται να απουσιάζουν τις ενδιάμεσες ώρες. Η απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς
άδεια τιμωρείται. Άδεια εξόδου από τον χώρο του σχολείου χορηγείται μόνο από τη διεύθυνση,
αφού προηγουμένως ενημερωθούν οι γονείς του μαθητή και η αποχώρηση γίνεται  απαραίτητα
με την συνοδεία κηδεμόνα.
10.  Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στο χώρο του σχολείου (ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002
ΦΕΚ 1001 τ. Β΄).
11.   Τα τρόφιμα και τα ροφήματα θα πρέπει να καταναλώνονται στη διάρκεια του διαλείμματος
και μόνον στο προαύλιο του σχολείου. 
12.  Η προσέλευση και η παραμονή εξωσχολικών στο χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν δεν
επιτρέπεται.  Συνεπώς,  οι  μαθητές  δεν  πρέπει  να  καλούν  γνωστούς  ή  φίλους  να  τους
επισκέπτονται στο σχολείο ή να τους περιμένουν.
13.   Σύμφωνα με τον νόμο, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα
και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
14.  Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές εξέρχονται οπωσδήποτε στο προαύλιο και
οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. 
15.  Είναι υποχρεωτικό να παρακολουθούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλοι οι μαθητές/τριες. 
16.  Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του σχολείου δεν είναι
πρέπον  να ενοχλούν ή να προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διεξαγωγή τους. 
17.  Ο σεβασμός, η ηπιότητα και η ευγένεια είναι, χωρίς αμφιβολία, θεμελιώδεις προϋποθέσεις
για τη συνεργασία και  των μαθητών/τριών μεταξύ τους αλλά και  μεταξύ μαθητών/τριών  και
καθηγητών/τριών. 
18.  Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών στον σχολικό χώρο πρέπει να αποκλείει τις βωμολοχίες,
τις  απειλές,  τα  βάναυσα  αστεία,  τη   χειροδικία  και  γενικά  κάθε  βία,  λεκτική,  σωματική,
ψυχολογική ή άλλη.
19.   Καλό  είναι,  σε  περίπτωση  οποιουδήποτε  σχολικού  προβλήματος,  οι  μαθητές/τριες  να
ενημερώνουν  τους  γονείς  τους  με  ειλικρίνεια  και  ακρίβεια  ως  προς  την  περιγραφή  των
γεγονότων, χωρίς υπερβολές και διαστρεβλώσεις που έχουν στόχο να καλύψουν την προσωπική
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τους ευθύνη,  εάν υπάρχει.  Οι  γονείς  αρμόζει  να προσέρχονται  σε  αυτές τις  περιπτώσεις  στο
σχολείο  για  άμεση  και  αναλυτική  ενημέρωση  σχετικά  με  τα  εκάστοτε  παρουσιαζόμενα
προβλήματα. 
20.   Οι  μαθητές/τριες του σχολείου είναι  καλό να συμμετέχουν ενεργά στις  συνελεύσεις των
τμημάτων ή στις γενικές συνελεύσεις του σχολείου και  να υποστηρίζουν τις  απόψεις τους με
παρρησία. Η ενεργός συμμετοχή και η καλλιέργεια υγιούς συλλογικότητας αποτελούν στοιχεία
δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης και είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός εποικοδομητικού
κλίματος συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
21.   Είναι ευχής έργο για το σχολείο να γίνεται αποδέκτης, μέσω των μαθητικών συμβουλίων,
προτάσεων για πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες που θα ήταν διατεθειμένοι να οργανώσουν
οι  ίδιοι οι μαθητές. Με τέτοιες δραστηριότητες εμπλουτίζεται η σχολική ζωή και ενισχύεται η
αυτενέργεια των μαθητών/τριών.

                                                        Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων


