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Τι πρέπει να γνωρίζω
Για την αποδοτική και χωρίς προβλήματα φοίτησή μου στο σχολείο πρέπει να έχω υπόψη μου τα εξής:
Φοίτηση
1. Πρέπει να προσέρχομαι στο σχολείο έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από το κτύπημα του κουδουνιού.
Αν για οποιοδήποτε λόγο προσέλθω καθυστερημένα στο σχολείο (πέραν των πέντε λεπτών από το
κτύπημα του κουδουνιού) δε χρειάζομαι άδεια εισόδου. Πηγαίνω κατευθείαν στην τάξη μου. Ο
καθηγητής σημειώνει τα λεπτά της καθυστέρησής και ενημερώνονται ο υπεύθυνος καθηγητής
τμήματος και ο υπεύθυνος Βοηθός Διευθυντής/-ντρια.
2. Αν συστηματικά καθυστερώ να έρθω στο σχολείο ή καθυστερώ να μπω στην τάξη, δεν τηρώ το
επίσημο ωράριο του σχολείου και δε συμμορφώνομαι στις σχετικές συστάσεις των καθηγητών και
της Διεύθυνσης θα τιμωρηθώ από τον Υπεύθυνο/-η Βοηθό Διευθυντή/-ντρια αφού αυτή η στάση
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Με το κτύπημα του κουδουνιού πηγαίνω αμέσως στην αίθουσα διδασκαλίας, στα διάφορα
εργαστήρια και στη γυμναστική. Αν καθυστερήσω, ο καθηγητής έχει δικαίωμα να με παραπέμψει
στον υπεύθυνο για το τμήμα μου Βοηθό Διευθυντή/-ντρια.
4. Δεν επιτρέπεται να φεύγω από το σχολείο χωρίς την άδεια αρμόδιου Βοηθού Διευθυντή/-ντριας. Αν
για σοβαρό λόγο είναι ανάγκη να φύγω, πρέπει να πάρω άδεια από τον εφημερεύοντα Βοηθό
Διευθυντή/-ντρια. Η άδεια αυτή δίνεται μόνο αν ο Βοηθός Διευθυντής/-ντρια επικοινωνήσει
τηλεφωνικώς με τους γονείς μου. Σε περίπτωση κενής περιόδου στο τέλος της ημέρας ισχύει το ίδιο.
Κανείς δε φεύγει από το σχολείο χωρίς άδεια από Βοηθό Διευθυντή/-ντρια και οπωσδήποτε κατόπιν
επικοινωνίας με τον γονέα ή κηδεμόνα του.
5. Αν φύγω από το σχολείο, αφού πάρω άδεια εξόδου, και επανέλθω, και πάλι χρειάζομαι άδεια
εισόδου από Βοηθό Διευθυντή/-ντρια για να μπω στην τάξη μου.
6. Η αδικαιολόγητη παραμονή μου έξω από την τάξη είναι πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται.
7. Αν μια μέρα απουσιάσω, πρέπει να προσκομίσω την επομένη δικαιολογητικό απουσίας, το οποίο
πρέπει να δώσω στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός μου (σε ώρα διαλείμματος). Το ειδικό
έντυπο για τη δικαιολόγηση απουσιών μπορώ να το προμηθευτώ από τη Γραμματεία του σχολείου
μου.
8. Αν σημειώσω 120 – 134 απουσίες, τότε η φοίτησή μου είναι ελλιπής και θα παραπεμφθώ σε
ανεξέταση στα εξεταζόμενα μαθήματα τον Ιούνιο.
9. Αν σε κάποιο μάθημα κάνω απουσίες περισσότερες από το επταπλάσιο των περιόδων που
διδάσκεται το μάθημα αυτό εβδομαδιαία, τότε μένω ανεξεταστέος στο μάθημα αυτό.
10. Αν στο μάθημα της Γυμναστικής συστηματικά δε φορώ τα ρούχα του μαθήματος, τότε ο διδάσκων
καθηγητής σημειώνει το γεγονός και αυτό αναπόφευκτα θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για μένα και
αντίκτυπο στη βαθμολογία μου.
11. Αν ξεπεράσω τις 134
12. απουσίες, μένω στάσιμος.
13. Η καντίνα εξυπηρετεί τους μαθητές μόνο τα διαλείμματα. Δε πηγαίνω στην καντίνα όταν το κουδούνι
έχει κτυπήσει για μάθημα.
Στολή – εμφάνιση
1. Κάθε μέρα προσέρχομαι στο σχολείο με την εγκεκριμένη στολή. Η στολή αυτή είναι:
α) για τους μαθητές: γκρίζο παντελόνι – άσπρο πουκάμισο ή φανέλα (άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε χωρίς
σχέδια)
β) για τις μαθήτριες: μπλε φούστα ή γκρίζο παντελόνι – άσπρο πουκάμισο ή φανέλα (άσπρη, μαύρη,
γκρίζα ή μπλε χωρίς σχέδια)

Μαθητές και μαθήτριες μπορούν να φορούν μαύρα δερμάτινα παπούτσια ή αθλητικά (γκρίζα, μαύρα, ή
άσπρα). Για τις κάλτσες ισχύουν τα χρώματα μπλε, γκρίζο, μαύρο ή άσπρο.
Οι αθλητικές φόρμες και τα τζιν παντελόνια δεν επιτρέπονται
2. Η εμφάνισή μου πρέπει να είναι επιμελημένη και κόσμια. Πρέπει να γνωρίζω ότι δεν επιτρέπονται:
α) για τους μαθητές: τα πολύ μακριά μαλλιά, τα εξεζητημένα κτενίσματα (π.χ. με αφρό, τζέλυ κ.ά.) και
κουρέματα (π.χ. ξυρισμένο κεφάλι και μακριά μαλλιά στην κορυφή), καθώς και οι διακοσμητικές
καδένες και τα σκουλαρίκια στο πρόσωπο και τα αυτιά
β) για τις μαθήτριες: τα βραχιόλια, οι διακοσμητικές καδένες, τα σκουλαρίκια στη μύτη, τα βαμμένα
νύχια και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.
Επίδοση – αξιολόγηση
1. Πάντοτε προσέρχομαι στο σχολείο προετοιμασμένος/-η. Διαβάζω όλα τα μαθήματα της επόμενης
μέρας και εκτελώ την κατ΄ οίκον εργασία μου. Δε διαβάζω μόνο όταν έχω προειδοποιημένο
διαγώνισμα ή όταν υπάρχει κίνδυνος για απρόοπτο διαγώνισμα.
2. Συμμετέχω στο μάθημα. Δεν παραλείπω να αναφέρω τις απορίες μου και φροντίζω να μην αφήνω
κενά.
3. Στα διαγωνίσματα έρχομαι καλά προετοιμασμένος/-η και στηρίζομαι αποκλειστικά στις δικές μου
δυνάμεις. Γνωρίζω ότι η απόπειρα αντιγραφής είναι σοβαρό παράπτωμα.
4. Κάνω καλή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μου τα απογεύματα και το Σαββατοκύριακο ώστε να
είμαι πάντοτε καλά προετοιμασμένος/-η για το σχολείο.
Συμπεριφορά
1. Φέρομαι ευγενικά στους καθηγητές, στο γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου
καθώς και προς τους άλλους μαθητές. Αποφεύγω τους διαπληκτισμούς με τους συμμαθητές μου.
2. Σέβομαι και προστατεύω τη σχολική περιουσία. Διατηρώ καθαρό το θρανίο μου. Αποφεύγω να
γράφω οτιδήποτε σε αυτό ή στους τοίχους. Σέβομαι το έργο των καθαριστριών. Αν συνειδητά
προκαλέσω φθορά στη σχολική περιουσία, τότε οι γονείς μου θα καταβάλουν αποζημίωση.
3. Στην τάξη παίρνω τον λόγο μόνο αφού σηκώσω το χέρι και μου δοθεί από τον καθηγητή η άδεια να
μιλήσω. Με κανένα τρόπο δεν παρενοχλώ το μάθημα.
4. Στην ώρα του διαλείμματος δεν απομακρύνομαι από το χώρο του σχολείου. Στην καντίνα περιμένω
στην ουρά τη σειρά μου για να εξυπηρετηθώ.
5. Στη διάρκεια του μαθήματος το κινητό μου τηλέφωνο είναι σε αθόρυβη λειτουργία και οπωσδήποτε
μέσα στη τσάντα μου.
6. Στις κοινές συγκεντρώσεις παρακολουθώ χωρίς να μιλώ ή να μετακινούμαι από τη θέση μου. Με τη
συμπεριφορά μου συμβάλλω ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί της συγκέντρωσης.
7. Στο σχολείο δε φέρνω πράγματα μεγάλης αξίας (χρήματα, ρολόγια κ.ά.), διότι το σχολείο δεν είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Στους καθηγητές και στους μεγαλύτερούς μου μιλώ στον πληθυντικό.
9. Δεν επιτρέπεται να μασώ τσίχλα μέσα στην τάξη ούτε να ασχολούμαι με οτιδήποτε άσχετο.
10. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνομαι στον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος ή στον αρμόδιο
Βοηθό Διευθυντή /-ντρια ή στη Σύμβουλο Καθηγήτρια του σχολείου.
Οι Υπεύθυνοι Βοηθοί Διευθυντές/ ντριες είναι:
Βοηθός Διευθύντρια
Γραφείο
Μύαρη Δέσποινα
Γραφείο Αρ. 48
Μαλακτού Μαρία
Γραφείο Αρ. 48
Αριστοδήμου Χρύσω
Γραφείο Αρ. 44
Αλεξίου Λίτσα
Γραφείο Αρ. 16
Μαννάρης Φίλιππος
Γραφείο Αρ. 44
Αδαμίδου Μελίνα
Γραφείο Αρ.16

