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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

 
1. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο εγκαίρως, δηλ. στις 7.50 π.μ., ώστε να 

παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, αφού αυτή είναι μία ευκαιρία για 
επαφή και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση αργοπορίας πέραν των πέντε 
λεπτών, οι μαθητές πρέπει να ζητήσουν άδεια, προκειμένου να γίνονται δεκτοί από τον 
καθηγητή της πρώτης ώρας. 

2. Κατά την ώρα της πρωινής προσευχής οι μαθητές επιδεικνύουν την αρμόζουσα 
συμπεριφορά και σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των συμμαθητών τους. 

3. Οι μαθητές δεν φεύγουν από το χώρο του σχολείου ( προαύλιο – αίθουσα) σε καμία 
περίπτωση χωρίς την άδεια της διευθύντριας και του γονέα. 

4. Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. 
Παραμένουν μόνο όσοι συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα και πάντοτε με την επιμέλεια του 
υπεύθυνου καθηγητή. Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές οφείλουν να 
προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μετά τον 
καθηγητή τους και να διακόπτουν το μάθημα εξαιτίας της καθυστέρησης τους. 

 
 

ΦΟΙΤΗΣΗ 
 

1. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση των μαθημάτων 
ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Στην τελευταία περίπτωση, ο μαθητής, εκτός από την απουσία, 
θα ελέγχεται και πειθαρχικά. όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

2. Είναι καλό να ειδοποιείται το σχολείο από τον γονέα – κηδεμόνα σε περίπτωση 
πολυήμερης απουσίας του μαθητή λόγω σοβαρής ασθένειας. 

3. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για 
κάθε μάθημα, π.χ. βιβλία, τετράδια, γεωμετρικά όργανα, αθλητικές φόρμες και παπούτσια, 
σύνεργα ζωγραφικής κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση και όταν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, 
ενημερώνεται ο κηδεμόνας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο καθηγητής έχει το δικαίωμα 
επιβολής  ποινής. 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
1. Οι μαθητές οφείλουν να διαφυλάττουν και να διατηρούν τον σχολικό χώρο καθαρό. 

Απαιτείται από μέρους τους προσεκτική χρήση της σχολικής περιουσίας (Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων, εποπτικών μέσων και λοιπής υλικοτεχνικής υποδομής.) 
Οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή προκληθεί στο χώρο του σχολείου επιβαρύνει τους 
κηδεμόνες των μαθητών και μπορεί να επισύρει κυρώσεις για τους μαθητές. 

2. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών στις αίθουσες του σχολείου. Τις 
αίθουσες τις διατηρούμε καθαρές. Είναι πολιτισμός. 

3. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τα βιβλία τους και να μην τα καταστρέφουν ούτε στη 
διάρκεια ούτε στο τέλος του σχολικού έτους. Τα βιβλία αποτελούν προϊόν ανακύκλωσης ή 
επαναχρησιμοποιούνται. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο σχολείο καθώς και στον περίβολό του. 
5. Οι μαθητές ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του 

σχολικού χώρου. Στη εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής φέρει μαζί του κινητό, 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το 
έχει εκτός λειτουργίας και να το παραδώσει από το πρωί στη διευθύντρια. 

6. Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες, εκτός από τους επιμελητές οι 
οποίοι τακτοποιούν τα θρανία, σβήνουν τον πίνακα και ανοίγουν τα παράθυρα. Οι 
εφημερεύοντες καθηγητές ελέγχουν την εφαρμογή του μέτρου. 

7. Οι μαθητές δεν απομακρύνονται από τον περίβολο του σχολείου,  για λόγους 
ασφαλείας. Επίσης υποχρεούνται για την έγκαιρη προσέλευση στην αίθουσα μετά το χτύπημα 
του κουδουνιού το οποίο σημαίνει τη λήξη του διαλείμματος. Η μη έγκαιρη προσέλευση 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μαθητή από το μάθημα με απουσία που δεν δικαιολογείται. 

8. Ο λεκτικός, σωματικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα 
σχολικής βίας θεωρούνται κατακριτέα και το σχολείο θα λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για να 
σταματήσει τέτοια φαινόμενα . 

9. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βγαίνουν έξω από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος χωρίς την άδεια του καθηγητή τους  και χωρίς σοβαρό λόγο και να παραμένουν 
στο προαύλιο. Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή  κατά την ώρα του μαθήματος 
( ωριαία απομάκρυνση) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου ενώ 
το γεγονός αναφέρεται στο βιβλίο ποινών. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος  των διδασκόντων 
διατηρούν το δικαίωμα να κρίνουν κατά περίπτωση εάν θα επιβάλλουν επιπλέον συνέπειες σε 
μαθητές που ξεπερνούν τις 3 ωριαίες αποβολές. 

10. Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν 
ευπρεπή και ανεπιτήδευτη εμφάνιση, που ταιριάζει στην ηλικία τους και στο σχολικό 
περιβάλλον   

 
 

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Η συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις του σχολείου, όπως π.χ. στις εκπαιδευτικές 
εκδρομές, τις σχολικές γιορτές, τις επισκέψεις, τους περιπάτους κλπ., όταν αυτές γίνονται 
εντός του ωρολογίου προγράμματος, είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

2. Παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών και έλλειψη σεβασμού προς τους 
διδάσκοντες, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους συμμαθητές τους, αντιμετωπίζονται 
από το σχολείο σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. 

3. Για μετακινήσεις, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα  η οποία γίνεται δεκτή 
μόνο με το γνήσιο της υπογραφής ή ιδιοχείρως από τον γονέα. 

Το σχολείο είναι ο χώρος δουλειάς μας και το δεύτερο σπίτι μας.   
Συμβιώνουμε  με  πνεύμα  συνεργασίας,  με  αξιοπρέπεια  και  σεβασμό  στην  
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των άλλων, με ευγένεια, υπευθυνότητα, 
δημοκρατικό διάλογο και  αλληλεγγύη προς τους συνεργάτες και συμμαθητές μας. 

 

Συνεπείς  στις  υποχρεώσεις  μας,  διεκδικούμε  υπεύθυνα  και  πολιτισμένα  τα  
δικαιώματά  μας, αναλαμβάνουμε  πρωτοβουλίες,  υλοποιούμε  ιδέες  και  
συμμετέχουμε  σε  καινοτόμα  σχολικά προγράμματα. 

 

 


