3o Γςμνάζιο Αγίαρ Βαπβάπαρ
σολικό έηορ 2017-18
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Βαζηθόο ζθνπόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ είλαη λα νξηνζεηεζεί έλαο ρώξνο ζηνλ νπνίν
ζα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, θαζεγεηέο, καζεηέο θαη γνλείο, ζε ζπλζήθεο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο
θαη ζεβαζκνύ, έηζη ώζηε ζηνλ ρώξν απηόλ λα εξγάδνληαη όινη απεξίζπαζηα.
Ο λένο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ έρεη σο ζθνπό:
-

Να θαηαδείμεη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ

-

Να αλαβαζκίζεη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη

-

Να ελεξγνπνηήζεη όινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ κε βαζηθό απνδέθηε ην
καζεηή θαη ηελ θνηλσλία.

ςμπεπιθοπέρ - ηπόποι

1.

Η επγεληθή ζπκπεξηθνξά, ε καθξνζπκία θαη ε πεξίζθεςε δηακνξθώλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ
Σρνιείνπ,ώζηε λα είλαη βηώζηκν θαη επράξηζην.

Α. Τποσπεώζειρ ηυν εκπαιδεςηικών ππορ ηοςρ μαθηηέρ


Οη θαζεγεηέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο κε επγέλεηα, αβξνθξνζύλε, θαηαλόεζε θαη
ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο.



Υπνζηεξίδνπλ κε όια ηα κέζα ηε κάζεζε, κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε.



Γελ θάλνπλ δηαθξίζεηο ππέξ ή ζε βάξνο νξηζκέλσλ καζεηώλ, αιιά ηνπο αληηκεησπίδνπλ
όινπο ηζόηηκα θαη δίθαηα.



Οη θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηακνξθώλνπλ ζρνιηθό θιίκα πνπ λα δεκηνπξγεί ην
αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζηνπο καζεηέο, θαζώο θαη επράξηζηε δηαβίσζε.

Β. Τποσπεώζειρ μαθηηών
Οη αηνκηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ππόινηπνπο
καζεηέο είλαη ππόζεζε ησλ ηδίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, όκσο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα
νθείιεη ν καζεηήο λα ζπκπεξηθέξεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηνπ
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ζπλόινπ θαζώο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ ππνινίπσλ θαη πξνπάλησλ ηνπ απηνζεβαζκνύ
έρνληαο σο πξνηεξαηόηεηα ηε εθπαηδεπηηθή θαη κόλν δηαδηθαζία. Οθείινπλ δειαδή:


Nα ζέβνληαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο γηα κάζεζε θαη ην δηθαίσκα ησλ
θαζεγεηώλ ηνπο γηα δηδαζθαιία.



Να δέρνληαη κε επγέλεηα ηηο ππνδείμεηο – παξαηεξήζεηο ησλ θαζεγεηώλ θαη όινπ ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ.



Να ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαζώο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο
αληηθείκελα.



Να ρξεζηκνπνηνύλ εππξεπή γιώζζα θαη λα κελ εθδειώλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά .



Να ιύλνπλ ηηο πηζαλέο δηαθνξέο ηνπο κε δηάινγν, ζπλελλόεζε θαη λα κελ θαηαθεύγνπλ ζε
ρξήζε βίαο, ρεηξνδηθία ή απηνδηθία. Η άζθεζε ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο από καζεηή
ή νκάδεο καζεηώλ απνηεινύλ ζνβαξά παξαπηώκαηα θαη ειέγρνληαη πεηζαξρηθά κε πνηλέο
πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ην ζρνιείν.

2. Σάξη και καθαπιόηηηα
To ζρνιηθό θηίξην θαη νηηδήπνηε ππάξρεη ζε απηό ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο θαη πξνζηαηεύεηαη
από δεκηέο. Κάζε καζεηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζέζε ζηελ αίζνπζα ηνπ
ηκήκαηόο ηνπ.


Κάζε ηάμε δηακνξθώλεηαη κε επζύλε ησλ καζεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν
θαζεγεηή, θαηά ηξόπν ώζηε λα πξνσζείηαη ε κάζεζε θαη ε επηαμία. Σην ηέινο ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο ε αίζνπζα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε. Αλ ππάξρνπλ δεκηέο
αλαθέξνληαη ζηνλ ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Όπνηνο πξνθαιεί ζθόπηκα δεκηέο ή ξππαίλεη
ηνπο ρώξνπο πξέπεη λα θαζαξίδεη ηνλ ρώξν ή λα απνθαζηζηά ηε δεκηά. Δπηζεκαίλεηαη όηη
όπνηνο πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ε δαπάλε
απνθαηάζηαζεο βαξύλεη ηνλ ίδην.



Ο καζεηήο δελ επηηξέπεηαη λα ξππαίλεη ην ρώξν ηνπ, δελ γξάθεη ζην ζξαλίν ηνπ ή ζηνπο
ηνίρνπο. Ο ρώξνο ηεο ηάμεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο ηνπο καζεηέο, πξέπεη λα
αθήλεηαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο θαζαξόο , ηδηαηηέξσο δε λα θαζαξίδεηαη ν πίλαθαο.
Απνθεύγνπκε λα πεηάκε ζθνππίδηα θαη δηαρσξίδνπκε ηα απνξξίκκαηα γηα αλαθύθισζε.



Σηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο βγαίλνπλ από ηελ αίζνπζα, ελώ νη νξηζκέλνη από ηνπο
ππεπζύλνπο επηκειεηέο θξνληίδνπλ γηα ηελ αλαλέσζε, αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ
καζήκαηνο ηεο επόκελεο ώξαο. Οη επηκειεηέο έρνπλ ηα ίδηα θαζήθνληα θαη ζε πεξίπησζε
«θελήο» ώξαο.



Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά κέζα ζηελ ηάμε εηδώλ από ην θπιηθείν



, θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο.
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3.Αζθάλεια


Γηα λα εθκεδελίδνληαη όζν γίλεηαη νη θίλδπλνη, θαηά ηελ ζπκβίσζε όισλ ζην ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηαρξεζηηθά νη εζσηεξηθνί ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ σο ρώξνη
παηρληδηνύ. Οη δηάδξνκνη θαη νη ζθάιεο δελ απνηεινύλ ρώξνπο γηα ηξέμηκν ή πάιε.

4.Πποζέλεςζη ζηο ζσολείο-ππυινή ζςγκένηπυζη-απγοποπίερ


Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ε νπνία γίλεηαη
ζηηο 8:15 ην πξσί.



Καηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

πξσηλήο

ζπγθέληξσζεο,

νη

καζεηέο

ζπληάζζνληαη

ζε

πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο θαη ηελ πξσηλή ελεκέξσζε.


Όινη νη καζεηέο θαηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε επηδεηθλύνπλ ηελ πξνζήθνπζα
ζπκπεξηθνξά. Σηε ζπλέρεηα νη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.



Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ε εμώπνξηα ηνπ ζρνιείνπ αλνίγεη κόλν γηα καζεηέο πνπ
πξνζέξρνληαη θαζπζηεξεκέλα θαη νη νπνίνη νθείινπλ λα παξνπζηαζηνύλ άκεζα ζην γξαθείν
ηεο δηεύζπλζεο. Τηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ν θαηξόο δελ είλαη θαιόο, εθ΄ όζνλ δελ
ππάξρεη ζηέγαζηξν ζην πξναύιην, νη καζεηέο πεγαίλνπλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε ην
πξώην θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ, όπνπ γίλεηαη θαη ε έλαξμε ηνπ καζήκαηνο.



Καηά ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ώξαο ν απνπζηνιόγνο ζπκπιεξώλεη ηα νλόκαηα ησλ
απόλησλ ζην απνπζηνιόγην θαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο ειέγρεη ηηο παξνπζίεο.

5.Αποςζίερ – απαλλαγέρ


Οη καζεηέο θαηά θαλόλα δελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξύλνληαη από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε παξελόριεζε ηνπ καζήκαηνο
κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο απνβάιιεηαη από ηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο, νθείιεη ακέζσο λα πξνζέιζεη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ελεκεξσζεί
ην πνηλνιόγην.



Όηαλ καζεηέο πξόθεηηαη λα απνπζηάζνπλ από κεκνλσκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο ιόγσ
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζρνιηθέο εθδειώζεηο, ν θαζεγεηήο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ
εθδήισζε πξέπεη κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή λα δεηήζεη άδεηα από ηνλ
δηδάζθνληα.
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6.Απομάκπςνζη από ηο σώπο ηος ζσολείος- Άδειερ αποςζίαρ για πποζυπικούρ
λόγοςρ


Η παξακνλή ησλ καζεηώλ ζηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Η έμνδνο καζεηώλ από ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ επηηξέπεηαη
κόλν κεηά από εηδηθή άδεηα από ηνλ δηεπζπληή/ππνδηεπζπληή.



Άδεηα απνπζίαο από καζήκαηα δίδεηαη κόλν από ηελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα εηδηθνύο
ιόγνπο θαη ζεκεηώλεηαη ζην απνπζηνιόγην ζρεηηθή έλδεημε.

7.Επιζκέτειρ ζηο μάθημα από εξυζσολικούρ επιζκέπηερ


Η επίζθεςε άιισλ αηόκσλζην κάζεκα (όπσο επηζθέπηεο καζεηέο από ην εμσηεξηθό,
θαζεγεηέο άιισλ ζρνιείσλ θ.ι.π) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κεηά από πξνεγνύκελε
γξαπηή άδεηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη πάληνηε κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηδάζθνληνο
θαζεγεηή.

8.Αύλειορ σώπορ


Τν παηρλίδη κε κπάιεο ζηελ απιή, επηηξέπεηαη κόλν κεηά από ηελ έγθξηζε θαη ηηο νδεγίεο
ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο.

9.Κάπνιζμα-Οινοπνεςμαηώδη


Ο εζηζκόο ζην θάπληζκα θαη ζην αιθνόι θαη ζε νηηδήπνηε εμαξηεζηνγόλν είλαη
θαηαζηξνθηθόο γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ ζσκαηηθή πγεία. Γηα ην ιόγν απηό δεν
επιηπέπονηαι. Η παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απηνύο ζπλεπάγεηαη απζηεξέο πεηζαξρηθέο
πνηλέο. Η επαλάιεςε ή ε ζνβαξόηεηα ηνπ παξαπηώκαηνο είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζηελ
απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ην ζρνιείν κεηά από απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ
δηδαζθόλησλ ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεοαπό ην λόκν δηαδηθαζίεο.

10.Εκδηλώζειρ-ζςμπεπιθοπά μαθηηών


Οη εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ εθηόο ηνπ σξαξίνπ ησλ καζεκάησλ είλαη εληαγκέλεο κέζα ζην
γεληθόηεξν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε απηή.



Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ επηδεηθλύνληαο ηνλ
αλάινγν ζεβαζκό.



Οη πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θνηλσληθέο, ςπραγσγηθέο, επηζηεκνληθέο θιπ πξσηνβνπιίεο
καζεηώλ, γνλέσλ, θνξέσλ θαη θαζεγεηώλ θαζώο θαη νη εθδξνκέο, πεξίπαηνη θαη
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ θαη
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εθόζνλ βξίζθνληαη ππεύζπλνη ή

ζπλνδνί θαζεγεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 70% ηνπ

ζπλόινπ ησλ καζεηώλ. Οπδεκία πξσηνβνπιία αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο ή νη γνλείο ηνπο
γηα εθδξνκέο (κνλνήκεξεο ή πνιπήκεξεο) ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπιιόγνπ
θαζεγεηώλ. Σε πεξίπησζε πνιπήκεξεο εθδξνκήο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή
κία εκέξα εκεξήζηνο πεξίπαηνο γηα ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο.

11.Πίνακαρ ανακοινώζευν ηυν εκπποζώπυν ηυν μαθηηών


Ο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ καζεηώλ εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηε
βειηίσζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη όρη άιισλ αηόκσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ γηα
δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο θαη γηα δειώζεηο νη νπνίεο παξαβηάδνπλ λόκνπο, θαλνληζκνύο θαη
δηαηάμεηο. Κάζε αλαθνίλσζε πξέπεη λα θέξεη ην όλνκα θαη ηελ ηάμε ηνπ καζεηή, ν νπνίνο
πξνβαίλεη ζε απηήλ.



Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θέξεη ηελ επζύλε γηα ηνλ πίλαθα ησλ αλαθνηλώζεσλ. Μπνξεί
σζηόζν λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζηνλ πξόεδξν ησλ καζεηώλ ή ζε καζεηέο ηνπο νπνίνπο
έρνπλ επηιέμεη νη εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ.



Δξγαζίεο ησλ καζεηώλ ή άιιεο θαηλνηόκεο ηδέεο ησλ καζεηώλ κπνξνύλ λα αλαξηεζνύλ
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηά από έγθξηζε ηνπ δηεπζπληή.

12. Κανονιζμόρ επγαζηηπίος πληποθοπικήρ


Οη Η/Υ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζρνιηθή έξεπλα θαη εξγαζία. Γηα λα δηαθπιαρζεί ε θαιή
ιεηηνπξγία ησλ Η/Υ απαγνξεύνληαη νη αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο, ε ιήςε πξνγξακκάησλ, ε
εγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε ή αιιαγή πξνγξακκάησλ.

13. Ημεπήζιερ και πολςήμεπερ εκδπομέρ


Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξίπαην, εθδξνκή ή πνιηηηζηηθή επίζθεςε ηνπ ζρνιείνπ
είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνύλ ην γεληθό πξόγξακκα θαη ηηο νδεγίεο ησλ ζπλνδώλ
θαζεγεηώλ. Απνκάθξπλζε καζεηή από ηελ ππόινηπε νκάδα επηηξέπεηαη κόλν κεηά από
άδεηα ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο.



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ εθδξνκώλ νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ θόζκηα ζπκπεξηθνξά
θαη λα κελ ελνρινύλ ή πξνθαινύλ ηνπο πνιίηεο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή –
επηθνηλσλία.
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