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Το σχολείο είναι
χώρος








Αγωγής
Μάθησης
Δημιουργίας
Πολιτισμού
Ελευθερίας
Έκφρασης

Αγαπητοί
Γονείς και Κηδεμόνες,
Μαθητές και Μαθήτριες,

Για τη σωστή λειτουργία του σχολείου, είναι καλό ο καθένας μας να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του.
Ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου, η μη καταπάτηση των δικαιωμάτων του και η
αντιμετώπισή του με κατανόηση και αγάπη θεμελιώνουν τη σωστή λειτουργία του σχολείου μας.
Το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής πιστεύουμε ότι θα κάνει καλύτερη τη συνεργασία μας
και θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους στόχους μας.
Η τήρηση των κανόνων του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής μπορεί να μας δυσκολεύει,
στο τέλος όμως μας γεμίζει με δύναμη και αυτοπεποίθηση.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι και φορέας πολιτισμού.
Η Διευθύντρια
και
ο Σύλλογος Διδασκόντων
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι ΦΟ Ρ Α
Μ ΑΘ Η Τ Ω Ν
Στο σχολείο οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα με ευγένεια και σεβασμό. Δεν καταστρέφουν το
σχολείο και τον εξοπλισμό του. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών είναι υποχρεωμένοι να τις
αποκαταστήσουν αμέσως.
Η εμφάνισή τους πρέπει να είναι ευπρεπής και να είναι περιποιημένοι και καθαροί.
Συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, μαθητικές
παρελάσεις, σχολικές γιορτές κλπ.) .
Δεν τσακώνονται με τους συμμαθητές τους, τις διαφορές τους τις λύνουν με διάλογο και σε καμιά
περίπτωση δε χειροδικούν .
Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, απευθύνονται στον
εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματος καθηγητή, ή τέλος στη Διεύθυνση.
ΑΣ Φ ΑΛ Ε Ι Α - Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η
Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή και παιχνιδιού
που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή
κάμερα). Σχετικές Αποφάσεις η με Αρ.Πρωτ.137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ, η με
Αρ.Πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006/ΥΠΕΠΘ & Υ.Α.:100553/Γ2/04-09-2012. Σε περίπτωση
ανυπακοής υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε περίπτωση απώλειας κινητού τηλεφώνου
ή οποιασδήποτε άλλης μη επιτρεπόμενης συσκευής το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά μέσα στην τάξη ειδών από το κυλικείο.
Κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας, η απομάκρυνση
των μαθητών από το κτίριο, καθώς και η είσοδος εξωσχολικών, παρά μόνο με την άδεια της
Διεύθυνσης. Κανένας μαθητής δεν αποχωρεί από το σχολείο με δική του πρωτοβουλία και για
οποιοδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης και πριν ενημερωθεί τηλεφωνικά ο γονέας του
Και τα μαθητικά συμβούλια, 5μελή και 15μελές, είναι υπεύθυνα όργανα για την ασφαλή λειτουργία
του σχολείου και μαζί με τους μαθητές οφείλουν να ενημερώνουν τον φύλακα και τους
εφημερεύοντες καθηγητές σε περίπτωση που αντιληφθούν μέσα ή έξω από το σχολείο οτιδήποτε
μπορεί να τη διαταράξει .
Το κάπνισμα & το άτμισμα απαγορεύονται αυστηρά στον σχολικό χώρο,(Ν.3730/2008 άρθρο 3,
Εγκ.120995/30-9-2010 Υπ. Υγείας).
Χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους προσεκτικά και πολιτισμένα.
Διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο και ρίχνουν τα απορρίμματα στους
κατάλληλους κάδους που βρίσκονται στο προαύλιο ή στους διαδρόμους.
Παραμένουν στον χώρο του σχολείου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Αναίτια απουσία τους από
διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τη Διευθύντρια και το Σύλλογο
των Καθηγητών.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και οι αίθουσες
κλειδώνονται, για λόγους ασφαλείας, από τον διδάσκοντα καθηγητή. Η παραμονή στους
διαδρόμους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας ή με την άδεια των εφημερευόντων
καθηγητών.
Όταν, σε έκτακτες περιπτώσεις, δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα, η Δ/νση φροντίζει να
απασχοληθούν δημιουργικά οι μαθητές.
ΦΟ Ι Τ Η Σ Η

-

ΑΠ Ο Υ Σ Ι Ε Σ

Η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας
εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114.
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής
είναι υποχρεωμένοι/νες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη
Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστική) απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα
παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα και χρεώνεται με
απουσία.
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Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ – Π Ο Ι Ν Ε Σ
 Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των καθηγητών και τους κανόνες του σχολείου, επισύρει
κυρώσεις. Αυτές μπορεί να είναι:
1. Απλή παρατήρηση
2. Επίπληξη
3. Ωριαία αποβολή από το διδασκόμενο μάθημα
4. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι μία (1) ημέρα επιβάλλεται από τη Διευθύντρια του Σχολείου,
μέχρι δύο (2) ημέρες από το Σύλλογο Διδασκόντων.
5. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (επιβάλλεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων).
 Τα παιδαγωγικά μέτρα 2, 3, & 4 καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης
Εύρυθμης Λειτουργίας.
 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο και
απασχολούνται με ευθύνη της Δ/νσης του Σχολείου.
Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ - Δ Ι Δ ΑΚ Τ Ι Κ Ε Σ
Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Α
Σ Χ Ο Λ . Δ Ρ ΑΣ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν
1. Η συμμετοχή όλων των μαθητών στις δραστηριότητες θεωρείται αναγκαία, και είναι μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την πραγματοποίησή τους είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση
του γονέα.
2. Στο σχολείο μας υλοποιούνται Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας & e-twining
προγράμματα. H συμμετοχή των μαθητών σε αυτά δίνει τη δυνατότητα της κοινωνικοποίησης, της
ευαισθητοποίησης και της πολύπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Γι αυτό πρέπει να
ενθαρρύνονται από όλους τους φορείς της σχολικής κοινότητας.

Προσέλευση και αποχώρηση:
 Η λειτουργία του σχολείου αρχίζει στις 08:15 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 14:10 (7ωρο) ή στις
13:25 (6ωρο), όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.
Ωράριο λειτουργίας του σχολικού προγράμματος
ΗΜΕΡΑ

Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
Τρίτη
Πέμπτη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΩΡΑ

ΛΗΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

1η
2η
3η
4η
5η

08:15
09:00
09:55
10:55
11:50

-

09:00
09:45
10:40
11:40
12:35

αλλαγή
10’
15
10’
5’

6η

12:40

-

13:25

5’

7η

13:30

-

14:10



Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο 10 λεπτά προτού χτυπήσει το κουδούνι.



Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές που
προσέρχονται καθυστερημένα (μετά τις 08:15 π.μ.) θα παρουσιάζονται υποχρεωτικά στη Δ/νση,
θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα μόνο με ειδικό σημείωμα που θα τους παραδίδεται και θα
ενημερώνεται ο κηδεμόνας. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεώνονται με απουσία.
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Με την έναρξη λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν και η έξοδος των
μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.
Παραμονή στον σχολικό χώρο
Όποιος δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και
παραμονής στον χώρο του σχολείου. Οι επισκέπτες πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στο
φύλακα ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.
Έντυπα – Διαφημίσεις:
Απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων στον χώρο του σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως και η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για ανάρτηση αφισών ή άλλου
υλικού στους χώρους του σχολείου οι μαθητές/τριες πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των
Καθηγητών και στη Διεύθυνση.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου απαραίτητη είναι η συνεργασία σχολείου και
οικογένειας. Προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας είναι:
1. Η γνώση του κανονισμού.
2. Η τακτική προσέλευση στο σχολείο και η ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών με βάση το
πρόγραμμα επισκέψεων, το οποίο αναρτάται και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
3. Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Για την εγγραφή του μαθητή.








Μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, για να ενημερώνονται για την πρόοδο και τη συμπεριφορά
των παιδιών τους.
Στο τέλος κάθε τετραμήνου, για τον έλεγχο προόδου .
Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση του σχολείου.
Όταν ο μαθητής/τρια τιμωρηθεί με αποβολή.
Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων & Κηδεμόνων.
Στις πολιτιστικές – αθλητικές κλπ. εκδηλώσεις του σχολείου.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τα αποτελέσματα.

Η επίσκεψη και παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του σχολείου, για να ενημερώνεστε για διάφορα θέματα
που αφορούν στη λειτουργία του, όπως ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κλπ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α





Δ/νση: Στρ. Κεφάλα 38 & Μυστρά – 13231 Πετρούπολη
Τηλ. & Fax: 210-50.100.30, 210-50.68.220
e-mail: mail@4gym-petroup.att.sch.gr
Ιστότοπος: www.4gym-petroup.att.sch.gr
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
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