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Αγαπηηοί γονείρ και κηδεμόνερ 

 

Σηελ επνρή ησλ θνζκνγνληθώλ αιιαγώλ ηεο έθξεμεο ησλ γλώζεσλ θαη ηεο  θξίζεο 

ησλ αμηώλ, ε παηδεία θαιείηαη λα παίμεη πξσηαξρηθό ξόιν ζηηο  πξνθιήζεηο ησλ 

θαηξώλ καο. Σηελ πξννπηηθή απηή, ην ζύγρξνλν ζρνιείν ζα πξέπεη λα ππεξβεί ηηο 

ζπλήζεηο δηαδεπθηηθέο αληηπαξαζέζεηο : ζεηηθό ή πξαθηηθό ζρνιείν, νπκαληζηηθό ή 

ηερλνθξαηηθό ζρνιείν, ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ παηδαγσγνύληνο πνιπδηάζηαηνπ 

ζρνιείνπ πνπ επηηάζζνπλ νη ζύλζεηεο αλάγθεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ηνπ 9
νπ

 Γπκλαζίνπ Πεηξαηά – ην 

νπνίν πξνέθπςε από ηε ζπγρώλεπζε ηνπ 9
νπ

 θαη 11
νπ

 Γπκλαζίσλ – ζεσξεί όηη ζα 

πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ζσζηά ηνπο καζεηέο ώζηε  λα δήζνπλ   

 Ωο Έιιελεο πνιίηεο πνπ θαηαλννύλ ην πνιηηηζηηθό ηνπο παξειζόλ θαη παξόλ θαη 

θηλνύληαη κε αζθάιεηα ζην κέιινλ. 

 Ωο Δπξσπαίνη πνιίηεο πνπ νξακαηίδνληαη ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηεο 

Δλσκέλεο Δπξώπεο ζην ζύγρξνλν θόζκν. 

 Ωο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ πνπ πηζηεύνπλ θαη πξνζβιέπνπλ ζε έλα κέιινλ εηξεληθήο 

θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ ιαώλ ηεο γεο κε ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζην θπζηθό πεξηβάιινλ .  

Με απηνύο ηνπο ζηόρνπο ινηπόλ,  ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ηνπ 9
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Πεηξαηά εύρεηαη ζηνπο καζεηέο νιόςπρα πξόνδν θαη  θάζε επηηπρία, ζηνπο δε γνλείο 

θαιό θνπξάγην γηαηί απηνί ζα είλαη νη ζπλνδνηπόξνη ζην δύζθνιν δξόκν ησλ παηδηώλ 

ηνπο. 

 

ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
Διζαγωγικό ζημείωμα 

Θέινπκε λα ελεκεξώζνπκε ηνπο γνλείο  όηη ζηελ εππξεπή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή 

ζηεξίδεηαη ηόζν ε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ, όζν θαη ε 

ζρνιηθή ηνπ πξόνδνο. Η πεηζαξρία, ε επγεληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ρσξίο αθξόηεηεο 

εκθάληζε ησλ καζεηώλ είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Γελ ζέινπκε λα είκαζηε έλα παξσρεκέλν ζρνιείν, ζέινπκε, 

όκσο, λα δηαηεξνύκε ζηνπο θαλόλεο καο ην κέηξν εθείλν, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο καο λα κελ ράλνπλ ηε ζηόρεπζή ηνπο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε ηήξεζε ηνπ 

ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

Α) ΦΟΙΣΗΗ  

Τν  ζύλνιν ησλ απνπζηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 114 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη 

πάλσ από ηηο 64 ζα είλαη όιεο δηθαηνινγεκέλεο. Οη απνπζίεο κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζζνύλ σο δηθαηνινγεκέλεο είηε κε ηελ πξνζθόκηζε ηαηξηθήο ή 

λνζνθνκεηαθήο βεβαίσζεο είηε κε αίηεζε δηθαηνιόγεζεο από ηνλ ίδην ηνλ θεδεκόλα, 

ηο βπαδύηεπο μέσπι και ηη δεκάηη μέπα  (ενηόρ 10 ημεπών ) από ηην επιζηποθή 

ηος μαθηηή ζηο ζσολείο. Σεκεησηένλ όηη ν θεδεκόλαο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη 

ζπλνιηθά  10 ημέπερ ηο σπόνο θαη όσι πεπιζζόηεπερ από 2 ημέπερ κάθε θοπά. 

Δπίζεο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηκήκα εκέξαο (πρ 2 πξώηεο ώξεο επεηδή πήγε 

ηνλ καζεηή γηα εκβνιηαζκό. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε δηθαηνιόγεζε γίλεηαη κόλν από 

γηαηξό). 



Τελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο ν ζύιινγνο ησλ θαζεγεηώλ ζπλεδξηάδεη 

θαη κε βάζε ην ζύλνιν ησλ απνπζηώλ θάζε καζεηή, ραξαθηεξίδεη ηε θνίηεζή ηνπ σο: 

 Δπαπκή 

 Δλλιπή (ν καζεηήο εμεηάδεηαη ζε όια ηα καζήκαηα ην Σεπηέκβξην)  

 Ανεπαπκή (Ο καζεηήο ππνρξενύηαη λα επαλαιάβεη ηελ ηάμε 

Β) ΜΔΑ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

 Ο καζεηήο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη έγθαηξα ζηελ ηάμε θαη νπσζδήπνηε πξηλ από 

ηνλ θαζεγεηή. Με έγθαηξε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη απνκάθξπλζε από .ηελ ηάμε κε 

άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ Υπνδηεπζπληώλ. 

 Ο καζεηήο δελ θέξλεη θαγεηό ή ξόθεκα εληόο ηεο ηάμεο. 

 Όηαλ ρηππά ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηνπ καζεηή 

κέζα ζηελ αίζνπζα. 

 Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ, νλνκάησλ θ.ι.π. ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζξαλίνπ. Γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θαθήο απηήο ζπλήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθόο 

έιεγρνο από ηνλ  ππεύζπλν θαζεγεηή θάζε ηάμεο. 

 Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε θαηαζηξνθήο ή ξύπαλζεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο ν 

καζεηήο/ηξηα, εθηόο από ηηο πεηζαξρηθέο θπξώζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κε 

νηθνγελεηαθή δαπάλε λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκία- θζνξά πνπ πξνθάιεζε. 

 Οη δηάθνξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (Η/Υ, video, ηειεόξαζε, dvd player, 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο) ηνπ ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν κε ηελ άδεηα ηνπ 

ππεύζπλνπ θαζεγεηή. 

 Ο καζεηήο/ηξηα ζέβεηαη θαη ηεξεί ηνλ ηδηαίηεξν θαλνληζκό πνπ ηζρύεη γηα ηνπο 

επαίζζεηνπο ρώξνπο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Γ) ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΧΡΟ 

 Τελ ώξα ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο, ε ζνβαξόηεηα θαη ν ζεβαζκόο ζεσξνύληαη 

απηνλόεηα. 

 Η δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθώλ –πξναπιίσλ ρώξσλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε απνηειεί 

ππνρξέσζε θάζε καζεηή. 

 Καηά ηα δηαιείκκαηα ε αλάξκνζηε θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (βσκνινρίεο, 

θαπγάδεο, κπνπγέια, θαθνπξναίξεηα πεηξάγκαηα, άζθεζε  θ.ι.π.) ηηκσξείηαη. 

 Η έμνδνο από ην ζρνιηθό ρώξν, θαηά ηε ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ,  γίλεηαη 

κόλν κε έγγξαθε άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ή ησλ Υπνδηεπζπληώλ. 

Γ)ΔΜΦΑΝΙΗ ΠΑΡΟΤΙΑ 

 Ο ζρνιηθόο ρώξνο (ζύκθσλα κε εγθύθιην ηνπ ΥΠΓΒΜ) δελ επηηξέπεη ηηο 

αθξόηεηεο ζηελ εκθάληζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

 Σην ζρνιείν νη καζεηέο/ηξηεο δελ ζα πξέπεη λα θέξλνπλ θνζκήκαηα, αθξηβά 

ξνιόγηα θαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά. Γηα ηπρόλ απώιεηα ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ην 

ζρνιείν δελ θέξεη θακία επζύλε αληηθαηάζηαζήο ή αλαδήηεζήο ηνπο. (Αλ ζπληξέρεη 

ζνβαξόο ιόγνο πξνζθόκηζεο ή θύιαμεο ρξεκαηηθνύ πνζνύ ή αληηθεηκέλνπ, πξέπεη νη 

καζεηέο/ηξηεο λα απεπζύλνληαη ζην Γηεπζπληή ή ηνπο Υπνδηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηε θύιαμή ηνπο).  

 Σύκθσλα κε εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο «απαγοπεύεηαι   η σπήζη 

κινηηών ηηλεθώνων από ηοςρ μαθηηέρ ζηο ζσολικό σώπο. :« ηην 

εξαιπεηική πεπίπηωζη πος ο μαθηηήρ έσει ζηην καηοσή ηος κινηηό 

ηηλέθωνο ςποσπεούηαι, καθ΄όλη ηη διάπκεια ηηρ παπαμονήρ ηος 

ενηόρ ηος ζσολικού σώπος να ηο έσει εκηόρ λειηοςπγίαρ και μέζα ζηην 

ηζάνηα ηος». Κάζε παξέθθιηζε από ηα πξναλαθεξόκελα απνηειεί αληηθείκελν 

παηδαγσγηθνύ ειέγρνπ, ηελ πξώηε θνξά κε επίπιεμε θαη κεηά  απνβνιή. 



Δλεκεξώλνληαη νη γνλείο όηη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ ππάξρεη ζηαζεξό 

θαξηνηειέθσλν από ην νπνίν νη καζεηέο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ καδί ηνπο.  

Δ) ΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 

 Τν ζρνιηθό σξάξην αξρίδεη ζηηο 8.15. Οη καζεηέο/ηξηεο  νθείινπλ λα 

πξνζέξρνληαη 15 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ζην ζρνιηθό ρώξν. Σε 

πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο - ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, 

απεξγίαο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θ.ι.π.- νθείινπλ λα πεξλνύλ από ην Γηεπζπληή 

ή ηνπο Υπνδηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα παξαιακβάλνπλ  εηδηθό ραξηί εηζόδνπ 

ζηελ ηάμε (απηό κέρξη ηηο 8.30, γηαηί έπεηηα ζα ιακβάλνπλ απνπζία θαη δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπο ζηελ ηάμε  ηελ 1
ε
 ώξα). Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ζα εηδνπνηείηαη ν γνλέαο ή ν 

θεδεκόλαο θαη ζα ππάξρεη πεηζαξρηθόο έιεγρνο. 

Σ) ΔΚΓΡΟΜΔ – ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΔ ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΥΟΛΙΚΟΙ 

ΠΔΡΙΠΑΣΟΙ 

  Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε απηέο ηηο εθδειώζεηο είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

όρη πξναηξεηηθή. 

 Ο ζεβαζκόο, ε εππξέπεηα θαη ε επγελήο ζπκπεξηθνξά ζηνπο ρώξνπο επίζθεςεο 

είλαη  απηνλόεηνη. 

 Η πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκώλ, επηζθέςεσλ, ζρνιηθώλ πεξηπάησλ  απαηηεί 

ηνπιάρηζηνλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ¾  ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη εθδειώζεηο απηέο αθπξώλνληαη.  

 

KAΛΗ ΥΡΟΝΙΑ 
 

 

 

 

 


