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ΓΥΜΝΑΣΙΟ AΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2020-2021 
Κ.13/M.5 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για να λειτουργήσει ομαλά και αποδοτικά ένας μεγάλος οργανισμός, όπως είναι το σχολείο μας, 
πρέπει να ισχύουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που θα ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και 
καθηγητών και θα καθορίζουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του καθενός. 

 

Στα άρθρα που ακολουθούν καθορίζονται συνοπτικά οι υποχρεώσεις και τα βασικά καθήκοντά 
σας. Να τα διαβάστε με προσοχή και να τα εφαρμόσετε στη σχολική σας ζωή. 

 

2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Το σχολείο λειτουργεί από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 7.30 - 13.35. 

 
 

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 

Επιβάλλεται η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο (τουλάχιστο 10΄ πριν κτυπήσει το 
κουδούνι). 

 
Πρέπει επίσης να παραμένετε στο σχολείο σ΄ όλες τις ώρες της λειτουργίας του. Μόνο για 
πολύ σοβαρό λόγο μπορείτε να αποχωρήσετε από το σχολείο, αφού ζητήσετε άδεια από τον 
Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή /ντρια που θα ειδοποιεί τους γονείς σας. 

 
Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, πρέπει χωρίς καθυστέρηση, να κατευθύνεστε προς την 
 αίθουσα διδασκαλίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματός σας. Ιδιαίτερα, μεταξύ των 
συνεχόμενων περιόδων, να μετακινήστε γρήγορα και αθόρυβα προς τις αίθουσες και τα 
εργαστήρια. 

 
 Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να βγαίνει από την τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
 Όταν γίνεται διαγώνισμα, οι μαθητές παραμένουν στην τάξη μέχρι το τέλος της περιόδου, 
 έστω κι αν έχουν τελειώσει νωρίτερα. 

 

Στο μάθημα της Γυμναστικής όσοι μαθητές δε μετέχουν στο μάθημα, για οποιοδήποτε λόγο, 
οφείλουν να παραμείνουν κοντά στο τμήμα τους και να παρακολουθούν το μάθημα υπό την 
επίβλεψη του καθηγητή. 

 
 

4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 

Η εμφάνισή σας κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο σχολείο πρέπει να είναι κόσμια. 
 

➢ Να φοράτε την καθορισμένη στολή, χωρίς παραλλαγές. 
 

➢ Οι μαθητές να ξυρίζεστε και να κόβετε τακτικά τα μαλλιά σας και όλοι οι μαθητές/τριες να 
αποφεύγετε τις ακραίες και εξεζητημένες κομμώσεις. 

 
➢ Δεν επιτρέπεται να φοράτε φανταχτερά κοσμήματα (σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, καδένες, 

ταυτότητες κλπ.) 
 

➢ Να φροντίζετε καθημερινά με σχολαστικότητα την ατομική σας καθαριότητα. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
 

Η συμπεριφορά σας, τόσο μεταξύ σας όσο και προς τους καθηγητές σας, πρέπει να είναι 
άψογη. 

 
Να μιλάτε στους καθηγητές σας στον πληθυντικό και στους συμμαθητές σας με ευγένεια και 
σε ήρεμο τόνο, για να αποφεύγεται η ένταση. 

 

Να εφαρμόζετε τους σχολικούς κανονισμούς και να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες 
των καθηγητών σας ή της Διεύθυνσης. Αν διαφωνείτε σε κάποιο θέμα, να διατυπώνετε τη 
διαφωνία σας πολιτισμένα και με καλή διάθεση μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων σας 
(Συμβούλιο Τμήματος, Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο). 

 
Οποιαδήποτε προβλήματα ή διαφορές πρέπει να επιλύονται πολιτισμένα με τον διάλογο και 
με τη βοήθεια των καθηγητών σας ή της Διεύθυνσης του σχολείου. 

 
Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός της ώρας διαλείμματος, (τάξη, συγκέντρωση, 
εκδήλωση) θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. 

 
6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Να σέβεστε τη σχολική περιουσία και να μην προκαλείτε ζημιές στο σχολικό κτήριο ή στα 
έπιπλα. 

 
Να διατηρείτε τις αίθουσες διδασκαλίας και το σχολείο καθαρό. Η καθαριότητα είναι 
χαρακτηριστικό πολιτισμένων ανθρώπων. 

 
Να διατηρείτε τις καρέκλες και τα θρανία σας καθαρά και σε καλή κατάσταση. Δεν 
επιτρέπεται να μεταφέρετε τα έπιπλα σε άλλη θέση ή σε άλλη αίθουσα. 

 

Για την προστασία της υγείας σας και της υγείας των άλλων, να διατηρείτε καθαρούς τους 
κοινόχρηστους χώρους (αυλή, αποχωρητήρια, αποδυτήρια) και να μην προκαλείτε σ΄ αυτούς 
ζημιές. 

 
 

7. ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 
 

Βασική υποχρέωσή σας είναι να φοιτάτε κανονικά στο σχολείο και να μην απουσιάζετε 
αδικαιολόγητα. 

 
Όταν χρειαστεί να απουσιάσετε για σοβαρό λόγο, πρέπει αμέσως μετά την επάνοδό σας  
στο σχολείο να δικαιολογείτε την απουσία σας δίνοντας το απαραίτητο δικαιολογητικό στον/ 
ην Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια του τμήματός σας. 
Ειδικό έντυπο για τη δικαιολόγηση της απουσίας σας μπορείτε να προμηθευτείτε από τους 
Υπεύθυνους καθηγητές Τμημάτων. 

 
 Σημείωση: Μεγάλος αριθμός δικαιολογημένων απουσιών θα έχει ως αποτέλεσμα να 
 παραπεμφθείτε στις ανεξετάσεις Ιουνίου ή να παραμείνετε στάσιμοι στην ίδια τάξη. 
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8. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  επιτυχία σας στα μαθήματα είναι η  προσεκτική 
 παρακολούθηση των μαθημάτων στην τάξη και η ενεργός συμμετοχή σας σ΄ αυτά. 

 

Πρέπει επίσης να μελετάτε ικανοποιητικά στο σπίτι και να εκτελείτε με επιμέλεια τις εργασίες, 
που σας αναθέτουν οι καθηγητές σας, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια. 

 
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Είναι ζωτικής σημασίας, όταν βρίσκεστε στο χώρο του σχολείου, αλλά και κατά τη διακίνησή 
σας προς και από το σχολείο, να φροντίζετε για την ασφάλειά σας. Για τον σκοπό αυτό 
πρέπει: 

 
- Να αποφεύγετε τα επικίνδυνα παιχνίδια και τις βίαιες κινήσεις στην αυλή, στους 

διαδρόμους ή στις αίθουσες διδασκαλίας. 
- Να διακινείστε πολιτισμένα και ήσυχα στους διαδρόμους και στην αυλή. 
- Να μην ακουμπάτε στα κάγκελα των βεραντών και να μην κάθεστε σ΄ αυτά. 
- Να μην καταστρέφετε τις πρίζες ή τους ηλεκτρικούς διακόπτες και να μην παίζετε μ΄ αυτά. 
- Αν διαπιστώσετε ζημιά ή βλάβη, να ειδοποιείτε αμέσως τη Διεύθυνση. 

 

Κατά τη διακίνησή σας προς και από το σχολείο πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, για να 
μην πέσετε θύμα κάποιου δυστυχήματος. 
 Συγκεκριμένα: 
Αν έρχεστε πεζοί, να περπατάτε στα πεζοδρόμια ή στην άκρη του δρόμου και να προσέχετε 
από τα αυτοκίνητα ή τα μοτοποδήλατα. 

 
Αν έρχεστε με λεωφορείο, να κάθεστε σ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να μη βγάζετε 
από τα παράθυρα την κεφαλή ή τα χέρια σας ούτε να πετάτε στο δρόμο οποιαδήποτε 
σκουπίδια. 

 

 Όταν αποδεδειγμένα προκαλείτε ζημιά στα έπιπλα ή στην αίθουσα διδασκαλίας, θα 
 αναλαμβάνετε το κόστος αποκατάστασης. Το Συμβούλιο του τμήματος θα πρέπει να 
εισπράττει το πρόστιμο από τον μαθητή που έκανε τη ζημιά ή θα καταβάλει το ποσό από το 
ταμείο του τμήματος. 

 
Τα Συμβούλια των τάξεων και οι Επιμελητές έχουν την ευθύνη για την επιτήρηση των 
τάξεων και την εφαρμογή των πιο πάνω. 

 
10. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

 
Η συμμόρφωσή σας με τις πιο πάνω οδηγίες και η τήρηση των υποχρεώσεών σας στο 
σχολείο θα συμβάλει στη δημιουργία καλών σχέσεων, φιλίας και συνεργασίας τόσο μεταξύ 
σας, όσο και με τους καθηγητές σας. 

 
Η Διεύθυνση του σχολείου αναμένει ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο περιεχόμενο της 
ανακοίνωσης αυτής για το καλό σας και το καλό του σχολείου μας. 

 
Καλή χρονιά και καλή πρόοδο. 

 
Λευκωσία, Σεπτέμβρης 2020 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


