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Τ α Εκπαιδευτήρια Μπουγά είναι ένα 
σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
ιδρύθηκε το 1992 και έχουμε τη χαρά να 
μετρά ήδη 3 δεκαετίες, κατά τις οποίες 

προάγει τη νέα αντίληψη για την παιδεία του μέλλοντος.
Όραμά μας, η εκπαίδευση ως απελευθερωτική 

διαδικασία που αναπτύσσει ολόπλευρα και ολοκληρώνει 
την προσωπικότητα του παιδιού προκειμένου να αναδειχθεί 
σε ενήλικα με αξίες και ιδανικά, που νοιάζεται για τον 
συνάνθρωπό του, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος μας, οι μαθητές του σήμερα,  να έχουν όλα 
τα εφόδια που θα τους είναι απαραίτητα ως  πολίτες του 
κόσμου αύριο. 

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα, η ευελιξία στον 
καθορισμό του προγράμματος σπουδών και η καινοτομία 
στην διδακτική προσέγγιση. 

Σταθερή επιλογή μας, η δια βίου εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών μας, ώστε να αναδεικνύονται σε 
συνοδοιπόρους των μαθητών στο ταξίδι για την κατάκτηση 
δεξιοτήτων που θα τους συντροφεύουν πολύ μετά το πέρας 
της σχολικής τους  ζωής.

Διδάσκουμε με το παράδειγμά μας. Είμαστε ένα σχολείο 
ανοιχτό στην κοινωνία, με ενεργή παρουσία στα κοινά, ένα 
σχολείο που με όλες του τις δυνάμεις στηρίζει την πρόοδο 
και την προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Τον κόσμο 
που θα ζήσουν τα παιδιά μας!

Φιλικά,
Φώτης Μπουγάς
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Α γαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές,
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας. 
Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» 

εννοούμε το σύνολο των κανόνων που η τήρησή τους αποτελεί μια από 
τις  αναγκαίες προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, 
αποδοτικά και ευχάριστα για όλους το πολύπλευρο έργο του σχολείου. 
Με άλλα λόγια, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού αποβλέπει στη 
διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα 
εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, 
χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και 
αλληλοκατανόηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι παιδαγωγικοί στόχοι που 
θα τίθενται θα μπορούν και να πραγματοποιούνται.

Το σχολείο, εξάλλου, προετοιμάζει τους μαθητές του να ενταχθούν 
ομαλά στην κοινωνία. Σύμφωνα με την εσωτερική οργάνωση της 
σχολικής ζωής  εκπαιδεύεται και διαπαιδαγωγείται ο μαθητής, ώστε 
να αποδεχθεί στο μέλλον τους όρους κοινωνικής συμβίωσης και τις 
δεσμεύσεις ένταξης σε μια δημοκρατική κοινωνία. Έτσι, εξασφαλίζουμε 
αρμονική συμβίωση για το σήμερα και το αύριο. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα 
τα ατομικά δικαιώματα συνοδεύονται από υποχρεώσεις. Επομένως, 
και το ύψιστο ατομικό δικαίωμα στη μόρφωση συνοδεύεται από 
υποχρεώσεις που διασφαλίζουν το δικαίωμα όλων στο ίδιο μορφωτικό 
αγαθό.

Γι’ αυτό, επιθυμούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, γονείς/κηδεμόνες, 
μαθητές και καθηγητές, να γνωρίζουν, να συμφωνούν και να τηρούν 
τους κανόνες που ισχύουν στο σχολείο μας, στοιχείο που συνιστά 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του. 

Η εγγραφή ενός μαθητή  στο σχολείο μας συνεπάγεται από την 
πλευρά σας αποδοχή και εφαρμογή των κανόνων που ακολουθούν.

Με εκτίμηση,
Μιχάλης Κουσουλάκος
Διευθυντής Γυμνασίου

Εκπαιδευτηρίων Μπουγά
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΥΓΙΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

•  Η καθημερινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο γίνεται πριν 
χτυπήσει το κουδούνι (8.13π.μ).

• Η πρωινή συγκέντρωση, με την προσευχή και τις ανακοινώσεις, 
είναι σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής, στην οποία οφείλουν όλοι να 
συμμετέχουν.

•  Οι μαθητές, μόλις χτυπήσει το κουδούνι, έχουν υποχρέωση να παρατάσσονται για 
την καθημερινή συγκέντρωση στην ορισμένη για το τμήμα τους θέση, χωρίς καθυστέρηση.

•  Εάν κατά την πρώτη διδακτική ώρα, κάποιος μαθητής αργοπορήσει περισσότερο 
από 10 λεπτά, δε γίνεται δεκτή η είσοδός του στην τάξη χωρίς την άδεια του Διευθυντή 
και παίρνει απουσία.

•  Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο για τυχόν απουσία του 
παιδιού τους, όπως επίσης και για τον λόγο της απουσίας του.

• Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο 
για σοβαρούς λόγους, ύστερα από άδεια, αφού υπάρξει επικοινωνία με τους γονείς ή τους 
κηδεμόνες του συγκεκριμένου μαθητή.

• Αδικαιολόγητη θεωρείται οποιαδήποτε απουσία από ενδιάμεση διδακτική ώρα 
χωρίς την άδεια.

• Απαγορεύεται η είσοδος γονέων σε σχολική αίθουσα
• Σε περίπτωση μετακίνησης των μαθητών με δικά σας/τους μέσα (αυτοκίνητο/

ποδήλατο) πρέπει να ενημερώνετε τον Διευθυντή του σχολείου.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

• Τα διαλείμματα αποτελούν μια αναγκαία για όλους ανάσα ξεκούρασης, γι’ αυτό και 
τα ωράρια πρέπει να τηρούνται από όλους: καθηγητές και μαθητές.

• Στα διαλείμματα οι μαθητές  πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες και να πηγαίνουν 
στο προαύλιο, αφού πρώτα ανοίξουν τα παράθυρα για τον αερισμό των αιθουσών.

• Στο κυλικείο πρέπει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας και η συμπεριφορά των 
μαθητών να είναι ευγενική προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς τους εργαζομένους.

• Ομαδικά παιχνίδια (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.ά.) επιτρέπονται μόνο στα 
αντίστοιχα γήπεδα και ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

• Το αθλητικό υλικό του σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε 
με την άδεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και την επίβλεψη των εφημερευόντων 
καθηγητών για την αποφυγή τραυματισμών.

• Απαγορεύεται το κάπνισμα / άτμισμα σε κάθε χώρο του σχολείου.
• Απαγορεύεται  η  χρήση  κινητού  τηλεφώνου  στο  σχολείο.  Οι  μαθητές  μπορούν  

να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα της Γραμματείας για επικοινωνία με τους γονείς / 
κηδεμόνες τους. 

• Οι διαφορές μεταξύ των μαθητών πρέπει να επιλύονται με διάλογο και όχι με τη 
χρήση βίας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται οι υβριστικές εκφράσεις και η άσκηση 
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βίας που υποβαθμίζουν την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μαθητών.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη συσκευή (π.χ. έξυπνο ρολόι) ή 

παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας ή ήχου 
εντός του σχολικού χώρου.

• Μετά το τέλος του διαλείμματος οι μαθητές επιβάλλεται να 
προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες διδασκαλίας. Αργοπορημένοι 
μαθητές δε γίνονται δεκτοί μετά την είσοδο του καθηγητή,  παίρνουν 
απουσία και  παραμένουν στον χώρο των γραφείων  διδασκόντων.

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι 
μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές ή στον υπεύθυνο καθηγητή του 
τμήματος, οι οποίοι στη συνέχεια  ενημερώνουν τον Διευθυντή.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ  –  ΠΑΡΟΥΣΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΧΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

• Η εξωτερική εμφάνιση (ντύσιμο, κόμμωση) πρέπει να συνοδεύεται από ευπρέπεια, 
καθαριότητα και να αποφεύγονται προκλητικές / εκκεντρικές εμφανίσεις.

• Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα 
αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση παίρνει απουσία, εκτός και αν συντρέχει 
εμφανής λόγος υγείας που έχει γνωστοποιηθεί στον καθηγητή από τον ίδιο ή τους γονείς.

•  Οι μαθητές πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μόνο όσα χρειάζονται για τα μαθήματα 
και τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Για όποιον μαθητή δεν φέρνει συστηματικά όσα 
απαιτούνται για ένα μάθημα, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα ωριαίας αποβολής του με 
απουσία. 

•  Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν μαζί τους αντικείμενα που δε σχετίζονται με το 
σχολικό περιβάλλον ή το προσβάλλουν ή αποτελούν απειλή για την ασφάλεια τη δική 
τους ή των συμμαθητών τους.

• Οι μαθητές δεν  πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μεγάλα χρηματικά ποσά ή 
αντικείμενα μεγάλης αξίας. Το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους. 

•  Αν κάποιος μαθητής ξεχάσει ή χάσει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο στο 
σχολικό λεωφορείο ή στο σχολείο, απευθύνεται στη Γραμματεία του σχολείου και το 
αναζητά στα ξεχασμένα.

•  Χρήση κινητών  και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύεται στη διάρκεια 
του σχολικού ωραρίου και κατά τη μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο. Επιτρέπονται 
μόνο  σύμφωνα με οδηγίες του συνοδού καθηγητή σε εκδρομές. Αντ’ αυτών υπάρχει 
η δυνατότητα χρήσης σταθερού τηλεφώνου  του σχολείου και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Επίσης επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ως ψηφιακού εργαλείου 
κατά τη διεξαγωγή μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός σε αυτήν την περίπτωση είναι 
υποχρεωμένος να έχει ενημερώσει τα παιδιά από το προηγούμενο μάθημα για 
τη συγκεκριμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου. 
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ΦΟΙΤΗΣΗ

•  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών 
ευθύνονται αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε 
μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο 
σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους, που έχει επιλέξει και δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή 
του: α. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, β. με sms, γ. με επιστολή ή δ. με επικαιροποιημένη 
τηλεφωνική επικοινωνία ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών και 
να τους πληροφορεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως α) με τηλεφώνημα ή β) με μήνυμα 
σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γ) με sms στο 
κινητό των γονέων ή δ) με επιστολή.

•  Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες 
για την απουσία των μαθητών και να τους πληροφορεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως α) 
με τηλεφώνημα, β) με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή γ) με sms στο κινητό των γονέων ή δ) με επιστολή.

•  Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό 
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

• Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των 
απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) για όλο το διδακτικό έτος.

•  Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
•  Οι απουσίες δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
• Όλες οι απουσίες των μαθητών καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης. Για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων: 
α. απουσίες μαθητών με σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. σακχαρώδη διαβήτη), έως 

και 24 ημέρες για όλο το διδακτικό έτος.
β. απουσίες μαθητών, λόγω έκτακτων και επειγόντων περιστατικών, που απαιτούν 

άμεσα χειρουργική επέμβαση, έως και 20 ημέρες για όλο το διδακτικό έτος.
γ. απουσίες  μαθητών  εξαιτίας  επιδημιών  ή  χρόνιων  παθήσεων  που  απαιτούν 

νοσηλεία, έως και 20 ημέρες για όλο το διδακτικό έτος.
Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών που υπάγονται στις 

ανωτέρω περιπτώσεις,  υποχρεούνται οι κηδεμόνες να προσκομίσουν με αίτησή τους 
στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης: α) πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, ή β) εξιτήριο 
από Δημόσιο Νοσοκομείο ή γ) εξιτήριο από Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική. 

δ.απουσίες μαθητών που συμμετέχουν στην εθνική ομάδα έως 10 ημέρες για όλο το 
διδακτικό έτος.

ε.  απουσίες  μαθητών/τριών  που  συμμετέχουν  σε  αθλητικές  δραστηριότητες,  
που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας έως και 5 
ημέρες για όλο το διδακτικό έτος.

Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψιν οι απουσίες των μαθητών/τριών που υπάγονται 
στις παραπάνω περιπτώσεις, οι κηδεμόνες υποχρεούνται να προσκομίσουν με αίτησή 
τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

•  Το Γραφείο Κίνησης ορίζει με ποιο σχολικό λεωφορείο θα 
μετακινείται προς και από το σχολείο  κάθε μαθητής.

•  Αλλαγή σε σχολικό λεωφορείο μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική 
ενημέρωση του Γραφείου Κίνησης από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του 
μαθητή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

•  Μέσα στο σχολικό λεωφορείο προέχει η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας.
•  Οι μαθητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και την 

αποβίβαση.
•  Μένουν καθισμένοι στις θέσεις τους και φοράνε πάντα ζώνη ασφαλείας σ’ όλη τη 

διαδρομή.
•  Αποφεύγονται οι φωνές, οι θόρυβοι, οι χειρονομίες και γενικά οποιαδήποτε 

ενέργεια μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού από τον δρόμο και να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια όλων όσοι επιβαίνουν στο σχολικό λεωφορείο.

•  Δεν επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα, τρόφιμα και αναψυκτικά στο σχολικό 
λεωφορείο.

•   Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον χώρο και να μην αφήνουν σκουπίδια ή να 
προκαλούν φθορές.

•  Πρέπει να φέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια απέναντι στον οδηγό, στη συνοδό 
και στους υπόλοιπους επιβαίνοντες μαθητές.

•  Οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις υποδείξεις του οδηγού και της συνοδού.

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ

•  Το  σχολείο  θεωρεί  τη  συμμετοχή  των  μαθητών  σε όλες τις σχολικές  δραστηριότητες 
(παρελάσεις, σχολικές εορτές, αθλητικές εκδηλώσεις, περίπατοι) αναπόσπαστο κομμάτι 
της σχολικής ζωής.

•  Η προσεγμένη  εμφάνιση και η κόσμια συμπεριφορά των μαθητών στις σχολικές 
δραστηριότητες θεωρούνται αυτονόητες υποχρεώσεις τους , αφού  εκτός από τον εαυτό 
τους εκπροσωπούν το σχολείο σε δραστηριότητες έξω από αυτό.

•  Οι μαθητές  πρέπει να πειθαρχούν στο πρόγραμμα, στο ωράριο και στους συνοδούς 
καθηγητές.

•  Η συμμετοχή σε εκδρομές με κόστος μετακίνησης / διαμονής κλ.π. είναι 
προαιρετική. Η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και η καταβολή του 
εκάστοτε χρηματικού ανάλογου ποσού είναι υποχρέωση του γονέα / κηδεμόνα.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•  Πρόκειται για μια δυναμική και απαραίτητη διαδικασία μέσω της 
οποίας ο μαθητής αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες, και τις αδυναμίες του, 
ώστε με τη βοήθεια του σχολείου να βελτιωθεί.

•  Για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών λαμβάνονται υπόψη 
τα παρακάτω:

- Προφορική εξέταση
- Γραπτές εξετάσεις
- Εργασίες στο σπίτι/σχολείο (ομαδικές ή ατομικές)
- Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
•  Οι γραπτές εξετάσεις διακρίνονται σε:
- Ολιγόλεπτες, οι οποίες πραγματοποιούνται απροειδοποίητα στο μάθημα της ημέρας, 

χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους.
- Ωριαίες, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά από προειδοποίηση μιας εβδομάδας 

και έχουν συνήθως επαναληπτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη μία ανά 
ημέρα και τις τρεις ανά εβδομάδα.

- Προαγωγικές/απολυτήριες (στο τέλος της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία).

• Στο τέλος κάθε τετραμήνου οι μαθητές, εκτός από την προφορική βαθμολογία, 
λαμβάνουν και την Σχολική Έκθεση Προόδου (Περιγραφική Αξιολόγηση) σε ορισμένα 
μαθήματα.

 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

• Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων έχει  την  παιδαγωγική  ευθύνη  να  προβαίνει  σε 
ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που 
απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση 
των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την 
ανάγκη τήρησης των κανόνων. Παρεκκλίνουσα/παραβατική συμπεριφορά συνιστούν:

       α) άσκηση σωματικής/λεκτικής βίας
       β) οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί
       γ) η κλοπή και φθορά της περιουσίας του σχολείου ή των συμμαθητών
       δ) το κάπνισμα / το άτμισμα
       ε) η αδικαιολόγητη έξοδος από τον χώρο του σχολείου και η άρνηση συμμετοχής 

στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Ο  Στις περιπτώσεις των μαθητών που παρατηρείται παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 

ο Σύλλογος Διιδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, τα οποία είναι:

- προφορική παρατήρηση
- επίπληξη
- αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας
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- αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών
- εισήγηση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
• Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον μαθητή ότι 

η συμπεριφορά του παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο 
Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο 
Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών 
Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

• Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, 
οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του 
Διευθυντή του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από 
το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

• Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί 
προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε 
απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις 
απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, ο Σύλλογος Διδασκόντων 
εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

• Φθορά σχολικής περιουσίας επιβαρύνει τον μαθητή που την προκάλεσε.

Μαθητής που ενοχλεί στο μάθημα:
• 1η παρατήρηση
• 2η παρατήρηση και αλλαγή θέσης
• 3η παρατήρηση και απομακρύνεται από την τάξη (παραμένει ακριβώς έξω από την 

τάξη για το χρονικό διάστημα που θα του υποδείξει ο καθηγητής)
• Στο διάλειμμα θα συζητήσουν ο καθηγητής, ο μαθητής και ο υπεύθυνος καθηγητής 

του τμήματος
• Ο υπεύθυνος καθηγητής καταγράφει την αποβολή σε ειδικό έντυπο που αφορά την 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά του μαθητή.
• Ανάθεση κοινωνικής εργασίας στο μεγάλο διάλειμμα
• Στη 2η ωριαία αποβολή ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τον γονιό/κηδεμόνα
• Συνάντηση υπεύθυνου καθηγητή, Συμβούλου Σχολικής Ζωής, γονέα και Διευθυντή
• Αν δοθεί μονοήμερη αποβολή (με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων), ο μαθητής 

προσέρχεται κανονικά στο σχολείο, δεν παρακολουθεί τα μαθήματα, ακολουθεί δικό του 
πρόγραμμα και έχει συνάντηση με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής

• Μαθητές που συστηματικά δε συνεργάζονται μπορεί να αποκλειστούν και από 
εκδρομές

Μαθητές που προκαλούν φθορές στο εξοπλισμό του σχολείου:
• Ενημερώνεται άμεσα ο γονέας/κηδεμόνας και καλείται στο σχολείο, 

αναλαμβάνοντας την επισκευή
• Όπου είναι δυνατό ο μαθητής βοηθάει στην αποκατάσταση της ζημιάς
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 
ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

•  Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η 
συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.

•  Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται - κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας - στο σχολείο για να ενημερώνονται σχετικά με τη φοίτηση και την πρόοδο 
των παιδιών τους. Οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις των καθηγητών για 
ενημέρωση και να μπορούν να ζητούν να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών 
τους.

•  Το επίσημο πρόγραμμα των ημερών/ωρών που μπορούν οι διδάσκοντες να δέχονται 
τους γονείς για ενημέρωση γνωστοποιείται με την οριστικοποίηση του ωρολογίου 
προγράμματος του σχολείου.

•  Στις οργανωμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών 
(ή και ειδικών προσκεκλημένων) με τους γονείς, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων 
και για τον λόγο αυτό προηγείται πάντοτε έγκαιρη ενημέρωση.

•  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό  η Διεύθυνση του σχολείου να ενημερώνεται άμεσα και 
υπεύθυνα για θέματα υγείας των παιδιών, για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, αγωγές, 
παρεμβάσεις κλ.π. καθώς και για οτιδήποτε οι ίδιοι κρίνουν, ώστε να εξασφαλίζεται η 
υγεία και η ασφάλεια των παιδιών κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους.

•  Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου πρέπει να 
προσκομίζουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.), 
υπογεγραμμένο από γιατρό, ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή τους στο μάθημα της 
Γυμναστικής και να ενημερώνουν για α) αλλαγή προσωπικών στοιχείων και β) αλλαγή 
κατάστασης υγείας, και να αναγράφεται η πληρότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού 
τους.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (π.χ. 
σεισμός), το οποίο και ακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό 
του σχολείου.

Χώρος συγκέντρωσης των μαθητών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου είναι το 
προαύλιο (γήπεδα μπάσκετ, βόλει, τέννις).

Κάθε τμήμα είναι συγκεντρωμένο σ’ ένα σημείο μαζί με τον καθηγητή που εκείνη την 
ώρα είχε μάθημα. Αν πρέπει να αναζητηθεί κάποιο παιδί (π.χ. είναι τουαλέτα) θα ζητηθεί 
βοήθεια από άλλον εκπαιδευτικό ή από την διεύθυνση του σχολείου. Ποτέ τα παιδιά δεν 
μένουν μόνα τους.
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ, ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ 
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Αν έρχονται γονείς που παραλαμβάνουν τα παιδιά τους, σημειώνεται 
ποιος γονιός παρέλαβε, ποιο παιδί. Η επικοινωνία σχολείου – γονέων / 
κηδεμόνων γίνεται μέσω του τηλεφώνου του σχολείου ή μέσω κινητών 
τηλεφώνων Διεύθυνσης, Γραμματείας, Εκπαιδευτικών.

Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής παραμένει με το τμήμα του στον 
καθορισμένο χρόνο συγκέντρωσης και περιμένουν οδηγίες από την 
Διεύθυνση. Εάν χρειαστεί τα παιδιά θα παραμείνουν στο σχολείο (δε θα φύγουν με 
σχολικό λεωφορείο) και θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (G.D.P.R.) 
που ανακοινώθηκε από το 2016, έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 περί 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

    Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο πρέπει να είναι συνεπείς στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό, όπως αυτές απορρέουν από τη συμφωνία 
που έγινε κατά την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο.


