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Αμηόηηκνη Γνλείο θαη Θεδεκόλεο, 

Αγαπεηά καο παηδηά, 

ην ζρνιείν πνπ βξηζθόκαζηε πεξλάκε έλα κεγάιν κέξνο ηεο 
θαζεκεξηλήο καο δωήο. Δίλαη ν ρώξνο – ε νξγαληθή κνλάδα, πνπ 
ζηεγάδεη ηε κηθξή θνηλόηεηα ηεο θνηλωλίαο ζηελ νπνία δνύκε θαη 
ηαπηόρξνλα είλαη κία κεγάιε νηθνγέλεηα. 

 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζωζηά ην ζρνιείν 
θαη λα είλαη ραξνύκελνη θαη επηπρηζκέλνη κέζα ζ’ απηό όινη νη 
παξάγνληεο πνπ ην απνηεινύλ, είλαη λα γλωξίδνπκε ηηο 
ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα καο θαη λα ηεξνύκε ηνπο θαλόλεο 
πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Σν Πιαίζην Οξγάλωζεο ηεο ρνιηθήο Εωήο ζπληάζζεηαη ζύκθωλα 
κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη πάληα κε βάζε ην αίζζεκα 
δεκνθξαηίαο θαη δηθαηνζύλεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε επίηεπμε 
μεθάζαξωλ ζρέζεωλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηωλ εληάζεωλ ζηηο 
ζρέζεηο όιωλ καο κέζα ζην ζρνιηθό ρώξν. 

 

Ζ ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ δηεπθνιύλεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα καο θαη 
καο νδεγεί απεξίζπαζηα ζηελ πινπνίεζε ηωλ ζηόρωλ καο πνπ 
είλαη ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο, ε δηακόξθωζε νινθιεξωκέλεο 
πξνζωπηθόηεηαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηωλ καζεηώλ λα 
αληηκεηωπίζνπλ ηε δωή κεηά ην ζρνιείν. Ο απζνξκεηηζκόο, ε 
επαλαζηαηηθόηεηα θαη ε δωεξάδα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηωλ λέωλ 
ηα νπνία ζα έρνπλ κία ηδηαίηεξε νκνξθηά εάλ εκπεξηέρνπλ 
πνιηηηζκό θαη επγέλεηα. 

 

                                Ζ Γηεπζύληξηα  

                            θαη νη Θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο 
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ΠΡΩΗΛΖ ΠΡΟΔΙΔΤΖ 

 Οη γνλείο πξνζεγγίδνπλ ην ζρνιείν κε ηα απηνθίλεηά ηνπο κέρξη ηελ 

απαγνξεπηηθή πηλαθίδα θαη δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα θηλνύληαη ή λα 

ζηαζκεύνπλ ζην parking ηνπ ζρνιείνπ (ην νπνίν είλαη κόλν γηα ην πξνζσπηθό) 

εθηόο ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ ππαγνξεύεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ καζεηή 

από ην ζεκείν ηεο πηλαθίδαο έσο ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Οη καζεηέο, κε ην πξώην θνπδνύλη ζηηο 08.10, ζπληάζζνληαη ζην πξναύιην αλά 

ηάμε, γηα πξνζεπρή θαη αλαθνηλώζεηο. 

 Όινη νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ηεο πξώηεο ώξαο νθείινπλ λα είλαη παξόληεο 

ζηε ζπγθέληξσζε. Σελ επζύλε ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηώλ έρνπλ νη 

εθεκεξεύνληεο θαζεγεηέο. 

 Μεηά ηελ είζνδν καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζηηο αίζνπζεο δελ επηηξέπεηαη ζε 

θαλέλαλ αξγνπνξεκέλν καζεηή λα εηζέιζεη ζε απηέο. Δίλαη απηνλόεην όηη νη 

ζπλερείο δηαθνπέο ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ νη αξγνπνξεκέλνη 

καζεηέο, δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Θα 

γίλνληαη εμαηξέζεηο: α) ε πεξηπηώζεηο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή 

θαζπζηέξεζεο ησλ ΜΜΜ (ζα επηηξέπεηαη εθηάθησο ε είζνδνο, κεηά από 

πξνθνξηθή άδεηα ηεο  Γηεπζύληξηαο) θαη β) γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν καζεηήο   νθείιεη λα πξνζέιζεη ζην Γξαθείν ηεο 

Γηεπζύληξηαο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ηνπο ιόγνπο ηεο αξγνπνξίαο ηνπ, κπνξεί 

λα δίλεηαη εηδηθό ζεκείσκα γηα λα κπεη ζην κάζεκα, κε ή ρσξίο απνπζία. 

 Γελ επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα κπαίλνπλ ζηηο αίζνπζεο κε θαθέ πνπ θέξλνπλ απ’ 

έμσ θαη θαγώζηκα είδε από ην θπιηθείν. 

 Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη πξνζεπρή ε πόξηα ηεο εηζόδνπ θιείλεη θαη 

δελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ησλ καζεηώλ κέρξη ην ηέινο ησλ καζεκάησλ. 
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ΘΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΣΖ ΖΚΔΡΑ 

 Γελ πξνζθαινύκε ζην ζρνιείν θίινπο, παιαηνύο ζπκκαζεηέο, γλσζηνύο θαη 

ζπγγελείο. Η παξακνλή εμσζρνιηθώλ αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη 

επηηξεπηή. Όπνηνο έρεη ιόγνπο λα επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν απεπζύλεηαη ζηνλ θν 

Νίθν Αζιαλίδε θαη θαηόπηλ ζηε Γηεπζύληξηα. 

 Οη καζεηέο δελ εηζέξρνληαη θαη δελ παξακέλνπλ ζηα γξαθεία ηεο δηεπζύληξηαο, 

ησλ ππνδηεπζπληξηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ ρσξίο ιόγν. 

 ην δηάιεηκκα όινη νη καζεηέο βγαίλνπλ ζην πξναύιην θαη νη αίζνπζεο 

θιεηδώλνληαη από ηνπο θαζεγεηέο. Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ζηνπο 

δηαδξόκνπο, εθόζνλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη. 

 Όηαλ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο λα απνρσξήζνπκε από ην ζρνιείν, θπξίσο ιόγσ 

αζζέλεηαο, εξρόκαζηε ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ή ησλ Τπνδηεπζπληξηώλ, 

εηδνπνηνύληαη νη γνλείο ή νη θεδεκόλεο θαη ν καζεηήο απνρσξεί κε ηνλ γνλέα ή 

ηνλ θεδεκόλα ηνπ, αθνύ πξνεγνπκέλσο ν ηειεπηαίνο ππνγξάςεη γηα ηελ 

απνρώξεζε ηνπ καζεηή. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα κέλεη θαλέλαο καζεηήο εθηόο ηεο αίζνπζαο ζε ώξα 

καζήκαηνο. Δάλ ππάξρεη ιόγνο, εηδνπνηείηαη ε Γηεπζύληξηα θαη ν δηδάζθσλ 

θαζεγεηήο θαη ν καζεηήο παξακέλεη ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. 

 Όηαλ απνπζηάδεη θάπνηνο θαζεγεηήο ή έρνπκε Γπκλαζηηθή, δελ ελνρινύκε ηηο 

ηάμεηο πνπ θάλνπλ κάζεκα. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ θελό, ζα παξακέλνπλ ζην 

πξναύιην θαη όρη ζηνπο δηαδξόκνπο. 

 Δάλ θάπνηνο καζεηήο πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ιόγσ 

πξνβιήκαηνο πγείαο, ηόηε ζα κέλεη καδί ηνπ ζηελ αίζνπζα κόλν άιινο έλαο 

ζπκκαζεηήο ηνπ. 

ΣΟ ΣΔΙΟ ΣΖ ΖΚΔΡΑ 

 Γελ απνρσξνύκε από ην ζρνιείν πξηλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη, αθόκε θη εάλ 

έρνπκε ηειεηώζεη ην κάζεκα. 
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ΤΚΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΘΖΣΩΛ ΚΔΑ ΣΟ ΥΟΙΔΗΟ ΘΑΗ Δ 

ΟΡΓΑΛΩΚΔΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΘΣΟ ΥΟΙΔΗΟΤ (πρ εθδξνκέο θιπ) 

ΒΑΗΘΟ ΘΑΛΟΛΑ: δελ πξέπεη λα θάλνπκε ζηνπο άιινπο  ό,ηη δε 

ζέινπκε λα καο θάλνπλ. 

 εβόκαζηε όινη ηελ πξνζσπηθόηεηα όισλ. Δίλαη αλεπίηξεπην λα γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο νπνηνπδήπνηε. Γείρλνπκε θαηαλόεζε γηα ηνπο γύξσ καο. 

 Η γλώκε ηνπ θαζελόο είλαη ζεβαζηή θαη ιακβάλεηαη ππόςε, ηδίσο εάλ δηαηππώλεηαη 

κέζα από δηάινγν θαη ηεθκεξίσζε. 

 Γε βσκνινρνύκε θαη δε ρεηξνδηθνύκε ζε θακία πεξίπησζε. Θα πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη νη δηελέμεηο θαη εληάζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο ή κε ηξίηνπο θαη λα 

ιύλνπκε νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο καο κε ηνλ δηάινγν.  

 Όηαλ δελ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε νπνηνδήπνηε πξόβιεκά καο, απεπζπλόκαζηε 

ζηνλ εθεκεξεύνληα θαζεγεηή (όηαλ βξηζθόκαζηε ζε δηάιεηκκα), ζηνλ ππεύζπλν 

θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηόο καο, ζην ζπλνδό εθπαηδεπηηθό εθδξνκήο ή ηέινο ζηε 

Γηεπζύληξηα. 

 Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό, εθόζνλ ζπλππάξρνπκε κε άιινπο αλζξώπνπο, λα ηεξνύκε ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο. 

ΤΓΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΛΖ 

 Σν θηλεηό δελ επηηξέπεηαη ζην ζρνιείν, νύηε απελεξγνπνηεκέλν, (απόθαζε 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ  Φ.25/103373/Γ1/22.6.2018). Η 

ρξήζε ηνπ θηλεηνύ επηβαξύλεη ηελ πγεία καο θαη κπνξεί λα παξαβηάζεη ηα αηνκηθά 

δηθαηώκαηα ησλ άιισλ.  

ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο εληνπηζηεί κε θηλεηό, αλνηρηό ή θιεηζηό, ηόηε ην θηλεηό 

παξαδίδεηαη ζηε Γηεπζύληξηα, ελεκεξώλεηαη ν θεδεκόλαο ηνπ καζεηή, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ην παξαιάβεη ηελ επόκελε κέξα από ηε Γηεπζύληξηα. 

 Σν θάπληζκα ή ην άηκηζκα απαγνξεύεηαη απζηεξά ζηνλ ζρνιηθό ρώξν ζε όινπο  

θαη επηζείεη απνβνιή κίαο εκέξαο. 

 Γηαηεξνύκε ηελ θαζαξηόηεηα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, κέζα θαη έμσ 

από ην θηίξην. Ρίρλνπκε ηα απνξξίκκαηα ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο θαη ηα θαιαζάθηα 
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πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην θαη ζην πξναύιην. Γηαηεξνύκε θαζαξέο ηηο ηνπαιέηεο. 

ην ζρνιείν πεξλάκε πεξίπνπ ην 1/3 ηεο εκέξαο θαη ζα πξέπεη λα ην πξνζέρνπκε 

ζαλ δεύηεξν καο ζπίηη.  

ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΠΡΟΟΥΖ 

Πξνζηαηεύνπκε θαη ζεβόκαζηε  ό,ηη ππάξρεη ζην ζρνιείν. Αλ θάηη θαηαζηξαθεί ή 

θζαξεί, κε επζύλε καζεηή, ηόηε απηόο ν ίδηνο ζα απνθαηαζηήζεη ηε δεκηά. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη γλσζηό πνηνο καζεηήο επζύλεηαη, ηόηε ζα ελεκεξσζεί ην 

15κειέο ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο 

ηεο δεκηάο. 

 Γελ θαηαζηξέθνπκε νύηε κνπληδνπξώλνπκε  ζξαλία θαη θαξέθιεο είηε βξηζθόκαζηε 

ζηε δηθή καο αίζνπζα είηε ζε άιιε αίζνπζα. Μαο έρνπλ δνζεί γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, όρη γηα λα ηα θαηαζηξέςνπκε!  

 Πξνζέρνπκε ηδηαίηεξα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζρνιείνπ. ηα εξγαζηήξηα (Πιεξνθνξηθήο, 

Υεκείν) ζεβόκαζηε ηνλ ηδηαίηεξν θαλνληζκό πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ρώξνπο απηνύο. 

 Γε ιεξώλνπκε ηνπο ηνίρνπο θαη πξνζέρνπκε λα κελ θαηαζηξέθνπκε πόκνια πνξηώλ, 

πξίδεο, button ζπλαγεξκνύ  θ.ι.π 

ΚΑΘΖΣΗΘΔ ΘΟΗΛΟΣΖΣΔ 

 Κάζε ηκήκα, κεηά ηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ καζεηηθώλ εθινγώλ ηνπ 

Οθησβξίνπ, έρεη δηθαίσκα λα παίξλεη κία ώξα γηα ζπλέιεπζε ηκήκαηνο θάζε κήλα. 

Οη ζπλειεύζεηο επηηξέπνληαη από ηελ Γηεπζύληξηα, κεηά από ππνβνιή αηηήκαηνο 

καδί κε ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη κόλν εθόζνλ εθείλε θξίλεη όηη όλησο 

ππάξρνπλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ, επηηξέπεηαη ηειηθά ε 

ζπλέιεπζε . Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα ζπκθσλήζεη θαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο 

από ηνλ νπνίν δεηείηαη λα παξαρσξήζεη ηελ ώξα ηνπ. Οη ζπλειεύζεηο γίλνληαη 

ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ. 

 Οη πξνηάζεηο θαη ηα αηηήκαηα ησλ καζεηώλ ππνβάιινληαη ζηελ Γηεπζύληξηα κεηά 

από δηάινγν κε ηα κέιε ησλ θνηλνηήησλ. Σόζν νη Πξόεδξνη ησλ πεληακειώλ 

ζπκβνπιίσλ όζν θαη ν Πξόεδξνο ηνπ δεθαπεληακεινύο ζπκβνπιίνπ εθθξάδνπλ ηε 

βνύιεζε θαη ηε γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηώλ πνπ εθπξνζσπνύλ. 
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ΘΤΡΩΔΗ 

ύκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε παξεθθιίλνπζαο 
ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαη παηδαγσγηθά κέηξα, ηα νπνία απνζθνπνύλ ζην λα καο 
ππνδείμνπλ ηα ζθάικαηά καο θαη λα καο βνεζήζνπλ λα κελ ηα επαλαιάβνπκε. Απηά  
είλαη: 

α) πξνθνξηθή παξαηήξεζε,  

β) επίπιεμε,  

γ) απνβνιή από ηα καζήκαηα κίαο (1) εκέξαο, 

δ) απνβνιή από ηα καζήκαηα δύν (2) εκεξώλ,  

ε) αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Οη καζεηέο πνπ απνβάιινληαη:  

 παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο ζην ζρνιείν,  

 νη ώξεο απνπζίαο ηνπο από ηελ ηάμε θαηαρσξίδνληαη θαη  

 απαζρνινύληαη κε επζύλε ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δάλ καζεηήο παξαθσιύεη ηε δηεμαγσγή καζήκαηνο: 

 είλαη δπλαηόλ λα ηνπ επηβιεζεί πξνθνξηθή παξαηήξεζε θαη λα απνκαθξπλζεί 

από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, νπόηε απαζρνιείηαη κε ηελ επζύλε ηεο 

Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο απνπζία. 

ε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελσλ σξηαίσλ απνκαθξύλζεσλ:  

 κεηά από ηξεηο απνκαθξύλζεηο από ηνλ ίδην δηδάζθνληα ή  

 πέληε ζπλνιηθά,  

ην πκβνύιην ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνπο 

ρεηξηζκνύο. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθνύκελεο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο καζεηή ή καζεηώλ, ηόηε 

ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε κε 

ζπκκεηνρήο απηώλ ησλ καζεηώλ ζε δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη ζε εθδξνκέο. 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο επηβάιιεηαη ε αζιεηηθή πεξηβνιή (θόξκα θαη 

αζιεηηθά παπνύηζηα), δηαθνξεηηθά ν καζεηήο ιακβάλεη σξηαία απνπζία. 

Παηαλία, 21/01/2019 

Δγθξίλεηαη  

ύιινγνο Γηδαζθόληωλ (Πξάμε 36/18.01.2019) 

Σν 15κειέο πκβνύιην ηνπ ΓΔΙ Παηαλίαο 
 

Θνηλ.: 1. ύιινγνο Γνλέωλ θαη Θεδεκόλωλ ΓΔΙ Παηαλίαο   2. ΓΓΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο  


