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Γιατί έχουμε ανάγκη από κανόνες; 
Αγαπητέ/- τή μας μαθητή/- τρια,  
Το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνί-
ας, καθώς μέσα σε αυτό αναπτύσσονται ποικίλες σχέσεις που σε προετοιμάζουν για την 
αυριανή ομαλή σου ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Είναι λοιπόν εύλογο ότι για να λειτουρ-
γήσει σωστά έχει ανάγκη από ορισμένους κανόνες, τους οποίους οφείλουμε  να γνωρίζου-
με  και να εφαρμόζουμε όλοι με αίσθημα ευθύνης. Οι κανόνες αυτοί δημιουργούν ορισμέ-
νες υποχρεώσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα δικαιώματά μας. Οι υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα οφείλουν να βρίσκονται σε μια σχέση αντιστοιχίας για τη διασφάλιση μιας αρ-
μονικής σχολικής ζωής. Ο κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε από το σύλλογο Διδασκό-
ντων σε συνεργασία με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο. Στη σύνταξή του ελήφθησαν υ-
πόψη παρατηρήσεις γονέων και κηδεμόνων στο σύνολο των οποίων κοινοποιήθηκε ο κα-
νονισμός μιας και δεν κατέστη ακόμη δυνατόν να επαναδραστηριοποιηθεί ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας 

Καλή σχολική χρονιά                                                          
Η φιλοσοφία μας 

• Όλοι εμείς εδώ στο 4Ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας, εμπνεόμαστε από θετικά πρότυπα ζω-
ής, ενώ παράλληλα σεβόμαστε και προάγουμε, με τις σκέψεις μας, τις προσπάθειές 
μας και τις πράξεις μας, τις αρχές της Παράδοσης και της Προόδου. 

• Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον συ-
νεργασίας, ελευθερίας και διαλόγου, όπως ταιριάζει σε αυριανούς δημιουργικούς 
πολίτες του κόσμου. 

• Αξιοποιούμε τους θεσμούς του σχολείου, ιδιαίτερα τις μαθητικές κοινότητες, που εί-
ναι η συλλογική μαθητική φωνή και τα πιο ουσιαστικά κύτταρα της δημοκρατικής ζω-
ής στο χώρο του σχολείου. 

• Συμμετέχουμε στις ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής ζωής, γιατί θεωρούμε ότι το 
Σχολείο εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της αίθουσας και κάθε μαθήματος.  

Οι αμετακίνητες αρχές μας 

• Σεβασμός στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε μέλους της σχολικής κοι-
νότητας 

• Αποφυγή κάθε μορφής βίας (σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής) 

• Ευγένεια στη συμπεριφορά μας 

• Συνέπεια στις υποχρεώσεις μας 

• Προστασία του σχολικού περιβάλλοντος 

• Ευπρεπής εμφάνιση και παρουσία 

• Συμμετοχή στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής  
Οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους του Σχολείου 

• Μάθε να αντιμετωπίζεις κάθε πρόσωπο στο χώρο του σχολείου - και όχι μόνο τους 
καθηγητές σου - με σεβασμό, ευγένεια και αξιοπρέπεια, όπως ακριβώς θα ήθελες να 
φέρεται και ο καθένας απέναντι σε σένα. 

• Μην ξεχνάς ότι τίποτε δεν υποκαθιστά την ουσιαστική και ειλικρινή διαπροσωπική 
επικοινωνία. Ιδιαίτερα, να γνωρίζεις ότι οι καθηγητές σου ενεργούν με παιδαγωγική 
αγάπη και είναι πρόθυμοι να συζητήσουν και να επιλύσουν, στο βαθμό που μπορούν, 
ζητήματα που σε απασχολούν στη σχολική καθημερινότητα. 

• Συχνά, οι συμβουλές, οι υποδείξεις και οι παρατηρήσεις απέναντί σου μπορεί να σε 
κάνουν να νιώσεις αδικημένος. Όμως, η όποια παιδαγωγική παρέμβαση αποσκοπεί 
στο να κάνει και σένα αυστηρό κριτή του εαυτού σου και να συμβάλλει στην ολοκλη-
ρωμένη διαμόρφωση της προσωπικότητάς σου. 

• Σε τελική ανάλυση, όλοι ως άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Γι` αυτό χρειάζε-
ται και η δική σου κατανόηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να εκφράζεις, 
σε προσωπικό επίπεδο, με ευγένεια και διακριτικότητα την άποψή σου. 

• Να έχεις πάντα υπόψη σου ότι μπορείς να απευθύνεσαι άμεσα στον υπεύθυνο καθη-
γητή του τμήματός σου, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να βρίσκεται κοντά σου και να 
σε υποστηρίζει σε κάθε δυσκολία σου. 

• Αν όμως, για κάποιο λόγο, δυσκολεύεσαι να απευθυνθείς σε έναν καθηγητή, μη δι-
στάσεις να επιδιώξεις τη συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου το γραφείο του 
οποίου είναι ανοικτό για σένα κάθε στιγμή.   

Οι σχέσεις σου με τους συμμαθητές σου 

• Είναι αυτονόητο πως το σχολείο δεν επιθυμεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει κανό-
νες στις διαπροσωπικές σου επαφές. Πλην όμως, οφείλει διαρκώς να σου υπενθυμίζει 
ορισμένες σταθερές και διαχρονικές αξίες που είναι απαραίτητο να διέπουν τις σχέ-
σεις σου με τους συμμαθητές σου. 

• Εξάλλου, δε θα ήταν δυνατόν να μην υφίστανται και στις σχέσεις με τους συμμαθητές 
σου ανάλογες αρχές με αυτές που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά σου απέναντι σε 
κάθε πρόσωπο στο χώρο του σχολείου. 

• Μόνο μέσα από αυτές τις αρχές, καλλιεργείται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
ουσιαστικής επικοινωνίας. 

• Γι` αυτό, στην καθημερινή συναναστροφή με συνομήλικους, μικρότερους και μεγαλύ-
τερους είναι αναγκαίο να υπάρχει: 
-πνεύμα συνεργασίας 
-υγιής συναγωνισμός και όχι αντιπαλότητα 
-ειλικρίνεια 
-διάθεση αλληλοβοήθειας 
-σεβασμός στη διαφορετικότητα 

Η συμμετοχή σου στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής 

• Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αντλεί δύναμη από τη δική σου συμ-
μετοχή στις διάφορες διαδικασίες που συντελούνται μέσα σε αυτό. 
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• Καταρχάς, οι μαθητικές κοινότητες συνιστούν ένα θεσμοθετημένο από την Πολιτεία 
όργανο, που έχει ως βασικό στόχο να ακουστεί η δική σου φωνή και να εκφραστεί η 
δική σου επιθυμία για τη λειτουργία του σχολείου, μέσα από συλλογικές διαδικασίες. 

• Παράλληλα, οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν έναν ουσιώδη παιδαγωγικό θεσμό, 
όπου καλλιεργείται ο διάλογος, η συνεργασία, η κριτική, η υπευθυνότητα και η συλ-
λογικότητα, στοιχεία απαραίτητα για την αυριανή σου προσαρμογή σε μια δημοκρα-
τική κοινωνία. 

• Γι` αυτό το λόγο, μην υποβαθμίζεις με την αδιαφορία, την παθητική σιωπή, την τυ-
χαία ή καθοδηγούμενη από άλλα κριτήρια εκλογή αντιπροσώπων το ρόλο σου ως ε-
νεργός μαθητής, που έχει άποψη και δε διστάζει να συμβάλλει στην αναβάθμιση της 
σχολικής ζωής του. 

• Ο πρόεδρος του 5μελούς Συμβουλίου κάθε τμήματος και ο πρόεδρος του 15μελούς 
Συμβουλίου του Σχολείου επικοινωνούν με τους καθηγητές και τον Διευθυντή του 
Σχολείου μεταφέροντας αιτήματα ή και παράπονα του τμήματος και του Σχολείου 
συνολικά και συμμετέχουν σε καθιερωμένη σύσκεψη με τον Διευθυντή του Σχολείου 
την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα 

 
Η εμφάνιση και η παρουσία σου 

• Το ζήτημα της σχολικής εμφάνισης ανέκαθεν αποτελούσε ένα ευαίσθητο θέμα. 

• Ειδικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής- από το νόμο- απαιτούνται αθλητική φόρμα 
και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια.  Κατά τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες, η φόρμα, 
ως είδος αμφίεσης, δεν απαγορεύεται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευπρεπή και 
καθαρή  

• Πάντως, και μέσα στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, δεν είναι δυνατόν το ντύσιμό σου 
να είναι απαλλαγμένο από ορισμένες δεσμεύσεις  και χρειάζεται να κινείται στα όρια 
της ευπρέπειας και του σεβασμού προς το σχολικό περιβάλλον. 

• Μην επιζητάς την πρόκληση και την επίδειξη, έχοντας κατά νου πως η εξωτερική μας 
εμφάνιση αποτελεί και καθρέφτη της προσωπικότητάς μας.  

Τα προσωπικά σου είδη 

• Στο σχολείο χρειάζεται να φέρνεις κυρίως τα απαραίτητα για τα μαθήματα και τις υ-
πόλοιπες δραστηριότητες.. 

• Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπε-
ται. Στην εξαιρετική περίπτωση, που θα χρειαστεί να φέρεις κινητό τηλέφωνο στο 
σχολείο, οφείλεις να το έχεις απενεργοποιημένο και μέσα στην τσάντα σου. 

• Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για τη βιντεο-
σκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή συνομιλιών. 

• Αν χάσεις ή ξεχάσεις κάποιο προσωπικό σου αντικείμενο στο σχολείο, φρόντισε να το 
αναφέρεις στο  καθηγητή του τμήματός σου ή στη Διεύθυνση του σχολείου. Σε περί-
πτωση όμως αντικειμένων που δεν επιτρέπεται η χρήση τους στο σχολικό χώρο, το 
σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης 

Στους χώρους του σχολείου 

• Ο σεβασμός προς το χώρο, όπου καθημερινά ζεις και περνάς ένα μεγάλο μέρος της 
ημέρας σου, θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητος. Σε αντίθετη περίπτωση, πρώτος 
εσύ πάλι θα βιώσεις τις αρνητικές συνέπειες. 

• Μάθε να διατηρείς την καθαριότητα και την τάξη στους χώρους του σχολείου, δεί-
χνοντας σε κάθε περίπτωση τον πολιτισμό σου. 

• Χρησιμοποίησε τους κάδους απορριμμάτων και απόφυγε τις φθορές στο χώρο, όπου 
ζεις το μισό χρόνο της καθημερινότητάς σου. 

• Δεν επιτρέπεται να φέρνεις μέσα στην αίθουσα τρόφιμα ή αναψυκτικά.. 

• Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας η θέση σου είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να 
αλλάξει παρά μόνο με την έγκριση του καθηγητή-συμβούλου. 

• Κατά την ώρα του μαθήματος οφείλεις να συνεργάζεσαι με τον καθηγητή και τους 
συμμαθητές σου σε ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού. Η ώρα του μαθήματος είναι ι-
διαίτερα σημαντική και δεν πρέπει να αναστατώνεται από άσκοπες παρεμβάσεις ή 
διακοπές. 

• Επιπλέον, οφείλεις να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι το δικαίωμα των συμμαθητών 
σου για μάθηση καθώς και το δικαίωμα του καθηγητή σου να διδάξει για αυτό και 
δεν ενοχλείς όταν έχεις κενό, μάθημα Φυσικής Αγωγής ή συμμετέχεις σε κάποια άλλη 
δραστηριότητα 

• Στους αθλητικούς χώρους, είναι επιβεβλημένο να ακολουθείς πιστά τις οδηγίες των 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής και να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τους κανόνες της 
ευγενούς άμιλλας και του ομαδικού πνεύματος. Επιπλέον, οφείλεις να προστατεύεις 
και να μην καταστρέφεις τον αθλητικό εξοπλισμό. 

• Τέλος, μην ξεχνάς πως κάθε σκόπιμη ρύπανση ή φθορά στους χώρους του σχολείου 
τιμωρείται πειθαρχικά και αποκαθίσταται με ευθύνη του κηδεμόνα σου. Σε περίπτω-
ση που δεν υπάρχει ατομική ανάληψη ευθύνης της καταστροφής η ζημιά αποκαθί-
σταται με ευθύνη του 5μελούς του τμήματος και κάλυψη των εξόδων από τους μαθη-
τές του τμήματος. 

Στις εκδηλώσεις εκτός σχολείου 

• Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές και οι αθλητικές- πολιτιστικές διοργανώ-
σεις αποτελούν προέκταση της σχολικής σου ζωής και για αυτό η συμπεριφορά σου 
σε αυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και ευπρεπής. Μην ξεχνάς ότι εκτός 
από τον εαυτό σου εκπροσωπείς και το σύνολο της σχολικής σου κοινότητας. 

• Να έχεις πάντα υπόψη σου τις γενικές αρχές συμπεριφοράς που καθορίζουν τη ζωή 
σου στο σχολείο και να πειθαρχείς στο πρόγραμμα, το ωράριο και τους συνοδούς κα-
θηγητές.. 

• Να συμμετέχεις ενεργητικά σε οποιαδήποτε μορφωτική δραστηριότητα, θεωρώντας 
την πέρα από παιδευτική εμπειρία και μια ευκαιρία επικοινωνίας και αλληλεπίδρα-
σης.  
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• Να θυμάσαι πως δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ονόματος του Σχολείου για 
την διοργάνωση εξωσχολικών εκδηλώσεων όπως π.χ η διοργάνωση χοροεσπερίδων. 

Προσέλευση και αποχώρηση 

• Μία από τις βασικές σου υποχρεώσεις είναι να προσέρχεσαι στο σχολείο έγκαιρα, 
πριν από το χτύπημα του κουδουνιού που γίνεται στις 8.10 π.μ  

• Η είσοδος στις τάξεις πριν από την πρωινή συγκέντρωση  δεν επιτρέπεται. 

• Μην ξεχνάς ότι η πρωινή συγκέντρωση, με την προσευχή και τις ανακοινώσεις, είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής, στην οποία οφείλουμε όλοι να συμμετέ-
χουμε. Στη σημερινή σύνθεση του μαθητικού δυναμικού είναι πιθανό να υπάρχουν 
μαθητές αλλόθρησκοι – ετερόδοξοι. Έχουν ασφαλώς το δικαίωμα της μη συμμετοχής 
στην προσευχή αλλά παράλληλα να σέβονται την ενεργή συμμετοχή των υπολοίπων. 

• Μην καθυστερείς συστηματικά. Η στάση αυτή δείχνει αδιαφορία για το μάθημα, τον 
καθηγητή, τους συμμαθητές σου, παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος 
και ελέγχεται πειθαρχικά 

• Εάν κατά την πρώτη διδακτική ώρα αργοπορήσεις παραμένεις σε συγκεκριμένο χώρο 
με την επίβλεψη του Διευθυντή ή των Υποδιευθυντριών του σχολείου μέχρι το πέρας 
της διδακτικής ώρας 

• Η είσοδος και η έξοδος από την τάξη πρέπει να γίνονται με ηρεμία και χωρίς απρόσε-
κτες κινήσεις, που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα είτε σε σένα είτε στους συμμα-
θητές σου. 

• Δεν μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο, εκτός αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λό-
γος, και μόνο με τη συνοδεία του γονέα ή του κηδεμόνα σου, Σε περίπτωση αδυναμί-
ας του απαιτείται έγγραφη συγκατάθεσή  του για την αποχώρησή σου. 

• Εάν χρειαστεί να αποχωρήσεις πριν από τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας, για 
λόγους οικογενειακούς ή λόγω ασθένειας, είναι απαραίτητο το ειδικό σημείωμα από 
τη Διεύθυνση. 

Στα διαλείμματα 

• Στο σχολείο, όπως και σε κάθε δραστηριότητα, τα διαλείμματα αποτελούν μια ανα-
γκαία για όλους απόδραση από τους εντατικούς ρυθμούς εργασίας και μια επιβεβλη-
μένη αλλαγή παραστάσεων. 

• Αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα, είναι αναγκαίο να πηγαίνεις 
στο χώρο της αυλής και να μην συγκεντρώνεσαι στο χώρο που υπάρχουν οι κοινό-
χρηστες βρύσες για λόγους υγείας 

• Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, δεν επιτρέπεται -για λόγους ασφαλείας- η πα-
ρουσία σου σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου και η χρήση οποιουδή-
ποτε είδους μπάλας στην αυλή χωρίς την εποπτεία καθηγητού φυσικής αγωγής. 

• Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση κάθε είδους τοξικής ή εξαρτησιογόνου ουσί-
ας σε κάθε χώρο του σχολείου. Τυχόν παρεκτροπή ελέγχεται πειθαρχικά και στην 
δεύτερη περίπτωση και ποινικά 

• Οφείλεις να επιλύεις τις διαφορές σου με το διάλογο κι όχι με την προσφυγή στη βία.. 

• Γενικότερα, να προσέχεις τη συμπεριφορά σου και τις ενέργειες που μπορεί να προ-
σβάλουν ή να προκαλέσουν τραυματισμό. 

• Για οποιοδήποτε πρόβλημά σου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, μπορείς να α-
πευθύνεσαι στους καθηγητές που επιτηρούν στους διάφορους χώρους του σχολείου, 
φροντίζοντας να σέβεσαι και να ακολουθείς τις συστάσεις τους.  

Η αξιολόγηση 

• Η αξιολόγηση είναι ασφαλώς μια διαρκής και δύσκολη, πλην όμως εντελώς απα-
ραίτητη, διαδικασία όχι μόνο στο σχολείο αλλά και, γενικότερα, στη ζωή μας. 

• Μια συχνή παρεξήγηση που γίνεται αφορά στη σύγχυση ανάμεσα στα δυο επί-
πεδα αξιολόγησης, αυτό της επίδοσης και αυτό της διαγωγής. Όσο και αν το ένα 
μπορεί να επηρεάσει το άλλο, στο σχολείο μας υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα 
στην επίδοση και τη διαγωγή. 

• Για την αξιολόγηση της επίδοσής σου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  
α) γραπτές εξετάσεις  
β) προφορικές εξετάσεις  
γ) εργασίες στο σπίτι 
δ) στάση και συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος 
ε) προαιρετικές εργασίες ή δικές σου πρωτοβουλίες 

• Οι γραπτές εξετάσεις διακρίνονται σε ολιγόλεπτες και ωριαίες: 

• Α. Οι ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις γίνονται απροειδοποίητα στο μάθημα της 
ημέρας, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό  τους. 
Β. Οι ωριαίες γραπτές εξετάσεις γίνονται μετά από εβδομαδιαία προειδοποίηση 
και έχουν, συνήθως, επαναληπτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη 
μία (1) ανά ημέρα και τις τρεις (3) ανά εβδομάδα.  
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της διαγωγής καλό είναι να θυμάσαι, καταρχάς, τα 
εξής: 

• θα ήταν αφελές και παράλογο να αρνηθούμε τόσο σε σένα όσο και στους συμ-
μαθητές σου το δικαίωμα του λάθους. Το λάθος υπάρχει στη ζωή μας και για μι-
κρούς και για μεγάλους. 

• Παράλληλα, όμως, θα ήταν και ανεπίτρεπτο ως σχολείο να δείξουμε αδιαφορία 
απέναντι στην εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά γιατί και η χωρίς όρια επιεί-
κεια μπορεί να νομιμοποιήσει τις αποκλίσεις και να καλλιεργήσει την αντίληψη 
της ατιμωρησίας 

• Μία από τις υποχρεώσεις μας, λοιπόν, συνίσταται στο να σε μάθουμε να ανα-
λαμβάνεις την ευθύνη σου για τις συνέπειες των λαθών σου. Με αυτόν τον τρό-
πο, όταν ενταχθείς στην κοινωνία και σου ζητηθούν ευθύνες, θα είσαι ήδη προε-
τοιμασμένος. 

• Η έννοια της τιμωρίας είναι, επίσης, μια παρεξηγημένη έννοια. Ενδεχομένως, στα 
μάτια σου να φαντάζει ως εκδίκηση. Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική σημασία, 
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όμως, "τιμωρία" είναι η "βοήθεια" να αντιληφθείς το λάθος σου και γι` αυτό, σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη. Άλλωστε η τιμωρία αφορά την πράξη 
και όχι το πρόσωπο. 

• Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας, οι τιμωρίες κλιμακώνονται ως εξής:  
α) προφορική παρατήρηση  
β) προφορική ή γραπτή επίπληξη 
γ) ωριαία αποβολή από το μάθημα 
δ) αποβολή έως 2 ημέρες  από το σχολείο  
ε) μείωση του χαρακτηρισμού διαγωγής 
στ) αναγκαστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

• Ενδεικτικά όμως αναφέρουμε ότι αποτελούν σοβαρά παραπτώματα: 
α) Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματικής ή ψυχολογικής) 
β) Η προσβλητική ή υβριστική συμπεριφορά προς οποιοδήποτε πρόσωπο της 
σχολικής κοινότητας 
γ) Η κλοπή αντικειμένων 
δ) Η εκούσια φθορά ή ρύπανση της σχολικής ή άλλης περιουσία. 
ε ) Η απουσία από το μάθημα ή η έξοδος από το σχολείο χωρίς άδεια 
στ) Το κάπνισμα, η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου 
ζ) Η συστηματική και σκόπιμη παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήμα-
τος  
η) Η απρεπής ή προκλητική εμφάνιση  

• Οι απουσίες 
Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως η φοίτησή σου στη Μέση Εκπαίδευση, 
σύμφωνα με την Πολιτεία, είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, οι 
απουσίες που πραγματοποιείς  δρουν εις βάρος σου, καθώς αποτελούν ανασταλ-
τικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη και ποιοτική μόρφωσή σου. 
Υπάρχουν  απουσίες που δεν μπορούν να αποφευχθούν όπως αυτές που  οφεί-
λονται σε:  

•  σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία σου  

•  ασθένειά σου  που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλι-
νική. 
Αλλά και άλλες που είναι δική σου υπαιτιότητα όπως: 

• οι απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη (χωρίς άδεια) απομάκρυνσή σου από 
το σχολείο 

• οι απουσίες που οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευσή σου 

• οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής  
Επισημαίνουμε ότι για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλ-
λονται πειθαρχικές κυρώσεις. 
  

Χαρακτηρισμός φοίτησης με βάση τις απουσίες 
Η φοίτηση όλων των μαθητών ορίζεται από τη Νομοθεσία μας ως καθήκον και χαρακτηρί-
ζεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων  ως επαρκής ή ανεπαρκής , με βάση το γενικό 
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συν-
δυασμό και με την ετήσια "προφορική" επίδοση σε όλα τα μαθήματα.  

• Ε π α ρ κ ή ς χαρακτηρίζεται η φοίτηση, εφόσον το σύνολο των απουσιών του μα-
θητή δεν υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114. 
Κατ` εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων με ειδική Πράξη του  χαρακτηρίζει ως 
επαρκή τη φοίτηση μαθητή, ο οποίος σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκα-
τό δεκατέσσερις (114) Αυτή την εξαίρεση έχουμε αν συντρέχει η  εξής  προϋπό-
θεση : πρόκειται για απουσίες λόγω νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκο-
μείο και αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα τα οποία προσκομίζει ο κηδε-
μόνας του μαθητή μετά  από αίτησή του  

• Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής γίνονται δεκτοί 
στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Μαΐου - Ιουνί-
ου.   

• Α ν ε π α ρ κ ή ς χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή σε κάθε άλλη περίπτωση και  
οι μαθητές  είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.  

Οι καθηγητές σου 

•  Συμπεριφερόμαστε απέναντί σου με ευγένεια και καλή διάθεση προσπαθώντας 
να αποτελούμε πρότυπά σου 

•  Κάθε ενέργειά μας είναι σύμφωνη μα το καθηκοντολόγιο μας ως Δημόσιοι Λει-
τουργοί και παιδαγωγοί 

•  Σεβόμαστε την διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού 

•  Δεν στιγματίζουμε κανένα ούτε για λόγους συμπεριφοράς ούτε για λόγους επί-
δοσης 

•  Είμαστε δίπλα σου για όποιο θέμα σε απασχολεί και  προβληματίζει 
Ο  παραπάνω κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του 
από τους μαθητές /μαθήτριες, τους /τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με α-
μοιβαίο σεβασμό στο διακριτό θεσμικό τους ρόλο, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδο-
χή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Θέματα 
που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περί-
πτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου , το Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, τον Συ-
ντονιστή/Συντονίστρια του Εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα πάντα με τους Κ.ΥΑ , τα Π.Δ και 
τις αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολι-
κής κοινότητας  
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