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1. Κάθε δυσκολία ή πρόβληµα πρέπει να αντιμετωπίζεται από διδάσκοντες και
µαθητές με πνεύμα καλής διάθεσης, εχεμύθειας, ειλικρίνειας και ευαισθησίας,
χωρίς διακρίσεις ή προκαταλήψεις.
2. Μη διστάσεις να εµπιστευθείς στον καθηγητή σου οποιοδήποτε πρόβληµα
αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου (ιδίως πρόβληµα υγείας).
3. Η συμμετοχή στην πρωινή συγκέντρωση όλων των µαθητών και όσων
καθηγητών έχουν την πρώτη ώρα μάθηµα, είναι υποχρεωτική.
4. Η συµµετοχή των μαθητών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
θεωρείται επιβεβλημένη καθώς αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κοµμάτι της
σχολικής ζωής.
5. Η διδακτική ώρα είναι σύντομη γι' αυτό πολύτιµη. Το µάθηµα δεν πρέπει να
διακόπτεται από τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένα στην
αίθουσα. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, δεν επιτρέπεται σε
κανέναν μαθητή να διακόψει το μάθημα εκτός αν υπάρχει λόγος, η
σοβαρότητα του οποίου κρίνεται από το διδάσκοντα.
6. Μαθητές οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δε βρίσκονται στην τάξη τους κατά
τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, δεν µπορούν να παραµένουν στους
διαδρόμους έξω από τις αίθουσες και να θορυβούν.
7. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας όλοι µας οφείλουµε με τη συμπεριφορά
και τη στάση µας να διατηρούµε κλίμα ψυχικής ηρεμίας. Ως άνθρωπος κάποιες
φορές και για διάφορους λόγους (αδιαθεσία, κούραση κλπ.) μπορεί να µην
είσαι σε θέση να παρακολουθήσεις τη διδασκαλία του μαθήµατος. Δεν έχεις
όµως το δικαίωμα να συμπαρασύρεις και τους συµµαθητές σου,
διαταράσσοντας το ήρεµο µαθησιακό κλίμα.
8. Μαθητής που τιµωρείται µε ωριαία αποβολή εξέρχεται από την αίθουσα και
προσέρχεται στο γραφείο του Διευθυντή. Η άρνηση του µαθητή να εξέλθει από
την αίθουσα ή να προσέλθει στο Γραφεία του Διευθυντή συνιστά απείθεια και
επιβαρύνει την εικόνα του.
9. Εκτός από τους καθηγητές, οφείλουν και τα πενταµελή και το δεκαπενταµελές
συμβούλιο να παρακινούν τους συμμαθητές τους να διατηρούν καθαρούς τους
χώρους υγιεινής, τις αίθουσες και την αυλή του Σχολείου. Όλοι νιώθουµε
άβολα όταν ζούμε και εργαζόµαστε σε χώρους µε σκουπίδια, όταν καθόµαστε
σε θρανία κακοποιηµένα από συνθήματα ή όταν οι χώροι υγιεινής είναι
βρόμικοι.
10. Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μας (εποπτικό υλικό. αθλητικό υλικό,
θρανία, βιβλία, Η/Υ, κτλ.) είναι δημόσια περιουσία, δηλ. περιουσία όλων µας.
Εποµένως η χρήση τους πρέπει να είναι προσεκτική για να χρησιμοποιηθούν
και από τους μαθητές που θα έλθουν τη νέα χρόνια.

11. Όταν διαπιστώσεις ότι κάποιος συμµαθητής σου κακοµεταχειρίζεται όλα
εκείνα τα εργαλεία που εξυπηρετούν τις σχολικές μας δραστηριότητες, μη
διστάσεις να ενημερώσεις το 15μελές ή τον υπεύθυνο εφηµερεύοντα καθηγητή
ή το Διευθυντή.
12. Μαθητής που κακομεταχειρίζεται και καταστρέφει οποιοδήποτε συστατικό της
περιουσίας του σχολείου, τιµωρείται και ο κηδεμόνας του αναλαμβάνει έναντι
του σχολείου την αντιστοιχούσα στη φθορά οικονοµική υποχρέωση.
13. Μαθητές που αισθάνονται αδιαθεσία το πρωί να παραµείνουν στο σπίτι τους
και να συµβουλεύονται το γιατρό τους.
14. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από τον αύλειο χώρο του σχολείου
κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράµµατος. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος ο
μαθητής θα αποχωρήσει µε τη συνοδεία γονέα αφού προηγουµένως πάρει
άδεια από το Διευθυντή του σχολείου.
15. Η είσοδος σε εξωσχολικά άτοµα, που δεν έχουν συγκεκριμένη εργασία στο
χώρο του σχολείου, απαγορεύεται. Ευθύνη έχουν οι εφηµερεύοντες καθηγητές
καθώς και το 15μελές συµβούλιο των µαθητών, που πρέπει να αναφέρει το
περιστατικό στους καθηγητές.
16. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου.
Το σχολείο µας διαθέτει δύο τηλεφωνικές γραµµές για κάθε επικοινωνία. Αν
υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας που επιβάλλει τη χρήση κινητού τηλεφώνου, θα
πρέπει ο κηδεµόνας να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή
το κινητό τηλέφωνο κατατίθεται στο γραφείο του Διευθυντή και
παραλαμβάνεται μετά τη λήξη του προγράμματος.
17. Το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά.
18. Επιβάλλεται η κόσμια και ευπρεπής εμφάνιση. Ο Διευθυντής και ο σύλλογος
των καθηγητών διατηρούν το δικαίωμα να εκτιμούν πότε µια εµφάνιση είναι
αρμόζουσα στο χώρο του σχολείου, να κάνουν συστάσεις ή να επιβάλλουν
ποινές.

