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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ
ΛΕΜΥΘΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την ορθή λειτουργία κάθε οργανωμένου συνόλου απαιτείται η
θέσπιση κανονισμών κοινά αποδεκτών, ώστε να διασφαλίζεται η
δημοκρατία, η αρμονία και η κοινωνική γαλήνη. Το Σχολείο, ως μια
μικρή κοινωνική μονάδα με χαρακτήρα παιδαγωγικό, χρησιμοποιεί για
την επίτευξη των στόχων του, εκτός των άλλων, και τους εσωτερικούς
κανονισμούς, ως έναν ακόμα παράγοντα κοινωνικοποίησης των νέων.
Οι σχολικοί κανονισμοί συμβάλλουν στην εκμάθηση των κοινωνικών
κανόνων, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες όχι μόνο ν’ αντιλαμβάνονται τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, στις οποίες πρέπει να
ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα, αλλά και να
προχωρούν σε αυτοκριτική, που είναι η βασική προϋπόθεση για την
αυτογνωσία.
Η Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου, στα πλαίσια της συλλογικής
εργασίας και του δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ της Διεύθυνσης, του
Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου,
λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση του Συνδέσμου Γονέων, εκδίδει τους
Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχολείου για τη σχολική
χρονιά 2015-2016. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της Σχολής είναι
προσαρμοσμένοι στην υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, στη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην αρχή της
νομιμότητας των διαδικασιών και των ποινών, της κατ’ αντιπαράσταση
διαδικασίας, της αναλογικότητας της ποινής και της προσωποποίησης
των παιδαγωγικών μέτρων, στους κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης
και λαμβάνουν υπόψη την αυτονομία και τις ιδιαιτερότητες του
Σχολείου.
Βασικός στόχος των Εσωτερικών Κανονισμών είναι η σωστή
διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση του χαρακτήρα του/της
μαθητή/τριας, έτσι ώστε η ένταξή του/της στο κοινωνικό σύνολο να
γίνεται ομαλά. Η συνειδητή τήρηση από μέρους των μαθητών/τριών
των Εσωτερικών Κανονισμών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του
Σχολείου, που είναι παράγοντας σημαντικός για επιτυχημένη σχολική
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χρονιά, και συντελεί στο να γίνει η δημοκρατία βίωμα και τρόπος
ζωής. Επίσης, οι Κανονισμοί συντελούν στην καλλιέργεια της
υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού των
μαθητών/τριών.
Με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, σε συνεργασία με το
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Γονέων, οι
Εσωτερικοί Κανονισμοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο από το Σχολείο.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ
Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου.
Έναρξη μαθημάτων: 10/09/2015.
Για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης και αξιολόγησης των
μαθητών/τριών το σχολικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα:
Α΄ Τετράμηνο: 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου 2016
Β΄ Τετράμηνο: 23 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου 2016 (για το
Λύκειο) και 23 Ιανουαρίου μέχρι την επίσημη λήξη των
μαθημάτων (για το Γυμνάσιο).
«Ημέρες Εκπαιδευτικού»: 21 και 22 Ιανουαρίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ TOY ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Η αυτενεργός και συνεργατική μάθηση.
Μαθαίνω πώς να συνεργάζομαι και να ερευνώ μέσα από τα
μαθήματα, τους Ομίλους, τις Εκδηλώσεις του Σχολείου, το διαδίκτυο
και όλα τα έντυπα ως Κύπριος/α και Ευρωπαίος/α μαθητής/τρια και
πολίτης.
2. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος ως έννοιας
ολιστικής, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη. Η συμβολή των
μαθητών/τριών στην καθαριότητα και την αισθητική των σχολικών
χώρων. Τα απορρίμματα ανακυκλώνονται, δεν εγκαταλείπονται, δεν
ρυπαίνουν τις αίθουσες διδασκαλίας ή άλλους σχολικούς χώρους.
3. Η καλλιέργεια του ήθους των μαθητών/τριών.
Ο σεβασμός στην ισότητα των δύο φύλων και όλων των φυλών στο
Σχολείο, που είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Η τιμιότητα, η
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ειλικρίνεια και η ευγένεια στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των
μαθητών/τριών και όλων των εμπλεκομένων στη σχολική ζωή. Ο
ήρεμος τρόπος συνομιλίας. Το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς
ανεξαρτήτως γλώσσας, φυλής και θρησκείας.
4. Η ασφάλεια και υγεία κάθε μαθητή/τριας καθημερινή έγνοια και
φροντίδα όλων.
5. Η δημιουργική εργασία και απασχόληση κατά τις ώρες των
αναπληρώσεων και της δράσης των Ομίλων.
6. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών/τριών από τους
μαθητές/τριες και η απόρριψη και καταδίκη της λεκτικής και σωματικής
βίας, της μαζικής συμπεριφοράς όχλου.
7. Η συμμετοχή σε ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς διαγωνισμούς, η
ανάδειξη και προβολή των ικανοτήτων και ταλέντων των
μαθητών/τριών. Η αναγνώριση και επιβράβευση του ήθους, της
εθελοντικής προσφοράς, των επιδόσεων, της ανελλιπούς φοίτησης.
8. Η προώθηση καινοτομιών και ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε θέματα
διδασκαλίας επιστημών και τεχνών.
9. Ο παιδαγωγικός διάλογος σε διαπροσωπικό επίπεδο μεταξύ
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
10. Η καλλιέργεια πνεύματος αποδοχής της ειρηνικής συμβίωσης, του
αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ όλων των
μαθητών/τριών της μαθητικής κοινότητας και όλων των εθνοτήτων και
θρησκειών της χώρας μας, η κοινωνία της οποίας είναι
πολυπολιτισμική.
11. Η γνωριμία με τον τόπο μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά.
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 6
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 1ης
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 8
ΜΑΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού Υ.Π.108/69/2 ημερ. 14/09/2003, τους τροποποιητικούς
κανονισμούς του 2005 και την εγκύκλιο του Υ.Π.Π. 7.19.22, ημερ.
28/9/2006, η στολή ως θεσμός πρέπει να διατηρηθεί, γιατί αποτελεί
παράγοντα ομοιομορφίας, καλαισθησίας, ευπρέπειας, αλλά και
στοιχείο αγωγής.
Σύμφωνα με την Εγκ.Υ.Π.Π.7.19.22 ημερ.
7/9/2007 & 7.19.22/4, 28/9/2009, διαμορφώνεται ως εξής:
Συγκεκριμένα, ο/η μαθητής/τρια φορεί καθημερινά στο Σχολείο την
εγκεκριμένη από τη σχολική κοινότητα στολή. Κατά τον καθορισμό
της σχολικής στολής αποφεύγεται οποιαδήποτε υπερβολή στην
εμφάνιση των μαθητών/τριών.
Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο χωρίς στολή
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται. Οι μαθητές/τριες
παραπέμπονται στον/στην Υπεύθυνο/η Βοηθό Διευθυντή/ντρια που
επιβάλλει τιμωρία. Τυχόν συνέχιση του παραπτώματος συνεπάγεται
και ανάλογη αύξηση της τιμωρίας.
Με βάση την Εγκ.Υ.Π.Π.7.19.22 ημερ. 7/9/2007 & 7.19.22/4,
28/9/2009, το Σχολείο μας καθόρισε την πιο κάτω στολή:
Καθημερινή Μαθητική Στολή:
Μαθητές:
 Άσπρο μαθητικό πουκάμισο.
 Γκρίζο μαθητικό παντελόνι ή μπλε/μαύρο/γκρίζο τζιν (όχι
ξεθωριασμένο ή σχισμένο και χωρίς φερμουάρ).
 Μπλε βαθύ ή μαύρο ή γκρίζο ή άσπρο τρικό μονόχρωμο χωρίς
διακριτικά.
 Μπλε, μαύρη ή άσπρη ή γκρίζα φανέλα με ή χωρίς γιακά ή
polo.
 Μπλε σκούρο, μαύρο ή γκρίζο σακάκι – μπουφάν αδιάβροχο,
μονόχρωμο χωρίς διακριτικά.
 Μπλε σκούρες, μαύρες, γκρίζες ή άσπρες κάλτσες.
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Σκέτα, κλειστά, μαύρα, δερμάτινα μαθητικά παπούτσια ή
αθλητικά μαύρα, γκρίζα, μπλε ή άσπρα. Όσον αφορά το
χρώμα, καμιά παρέκκλιση δεν θα γίνεται δεκτή σε σόλα και
κορδόνια.

Μαθήτριες :









Άσπρο μαθητικό πουκάμισο.
Μπλε φούστα με πιέτες (γύρω – γύρω), κανονικού μήκους,
που να μην είναι πάνω από το γόνατο, ούτε σχιστή ούτε
εφαρμοστή. Στη θέση της φούστας, οι μαθήτριες μπορούν να
φορούν γκρίζο μαθητικό παντελόνι ή μπλε/μαύρο/γκρίζο τζιν
(όχι ξεθωριασμένο ή σχισμένο και χωρίς φερμουάρ).
Μπλε βαθύ ή μαύρο ή γκρίζο ή άσπρο τρικό μονόχρωμο χωρίς
διακριτικά.
Μπλε, μαύρη ή άσπρη ή γκρίζα φανέλα με ή χωρίς γιακά ή
polo.
Μπλε σκούρο, μαύρο ή γκρίζο σακάκι – μπουφάν αδιάβροχο,
μονόχρωμο χωρίς διακριτικά.
Μπλε σκούρες, μαύρες, γκρίζες ή άσπρες κάλτσες.
Σκέτα, κλειστά, μαύρα, δερμάτινα μαθητικά παπούτσια ή
αθλητικά μαύρα, γκρίζα, μπλε ή άσπρα. Όσον αφορά το
χρώμα, καμιά παρέκκλιση δεν θα γίνεται δεκτή σε σόλα και
κορδόνια.

Κατά τη χειμερινή περίοδο, τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες
μπορούν να βάζουν κάτω από το τρικό, αντί πουκάμισο, φανέλα.
Επίσης, μπορούν να φορούν μπλε, μαύρο ή γκρίζο κασκόλ.
Για τους καλοκαιρινούς μήνες, επιτρέπεται η άσπρη φανέλα με
κοντό μανίκι, με ή χωρίς γιακά, χωρίς σχέδια ή γράμματα.
Απαγορεύονται αυστηρά τα κολάν, τα καπελάκια, τα ανοικτά
παπούτσια και τα σάνταλα τόσο για τους μαθητές όσο και για τις
μαθήτριες.
Επίσημη Μαθητική Στολή
Για τους μαθητές: άσπρο μαθητικό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, γκρίζο
μαθητικό παντελόνι, μπλε σκούρες, μαύρες, γκρίζες κάλτσες, σκέτα,
κλειστά, μαύρα, δερμάτινα μαθητικά παπούτσια. Για τις μαθήτριες:
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άσπρο μαθητικό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε φούστα με πιέτες
(γύρω – γύρω), κανονικού μήκους, που να μην είναι πάνω από το
γόνατο, ούτε σχιστή ούτε εφαρμοστή, άσπρες κάλτσες, σκέτα, κλειστά,
μαύρα, δερμάτινα μαθητικά παπούτσια.

Στολή Εκδρομής
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να φορούν την καθημερινή τους
ενδυμασία.

Στολή Γυμναστικής Μαθητών – Μαθητριών






Παντελονάκι μαύρο, μπλε ή γκρίζο.
Φανέλα άσπρη ή μαύρη χωρίς σχέδια ή γράμματα.
Παπούτσια γυμναστικής αθλητικά (μαύρα, γκρίζα, μπλε ή
άσπρα).
Κάλτσες μπλε σκούρες, μαύρες, γκρίζες ή άσπρες.
Φόρμες γυμναστικής μονόχρωμες, μπλε, μαύρες ή γκρίζες
χωρίς σχέδια ή γράμματα.

Ευπρεπής εμφάνιση
Σύμφωνα με τους τροποποιητικούς κανονισμούς του 2005,
αποφεύγεται οποιαδήποτε υπερβολή στη γενική εμφάνιση των
μαθητών/τριών. Κάτι τέτοιο δε συμβιβάζεται με τη μαθητική ιδιότητα
και επομένως αποτελεί παράπτωμα. «Μη ευπρεπής εμφάνιση» είναι η
εμφάνιση που δεν είναι κοινά αποδεκτή για μαθητή/τρια. Ως μη
ευπρεπής θεωρείται η προκλητική εμφάνιση και αυτή που παραβιάζει
τους επικρατούντες κανόνες της αισθητικής και ηθικής. Με βάση αυτό
το σκεπτικό, το Σχολείο θεωρεί ως μη ευπρεπή και προκλητική
εμφάνιση τα πιο κάτω:
Ως υπερβολές θεωρούνται για τους μαθητές: το υπερβολικό μήκος
μαλλιών που ξεπερνά το σβέρκο, τα ατημέλητα μαλλιά, τα μούσια, τα
γένια, οι φαβορίτες που ξεπερνούν το κάτω άκρο του αυτιού, τα
βαµµένα µαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεµα ή κτένισµα, οι κοτσίδες, το
αξύριστο πρόσωπο, τα σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές αλυσίδες και
άλλα παρόµοια. Επίσης, οι κοντές φανέλες, πουκάμισα ή τρικά που
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αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος. Θα πρέπει, δηλαδή, οι
μαθητές να αποφεύγουν οτιδήποτε προκαλεί ή αντιβαίνει στην
ενδεδειγμένη για μαθητές ευπρεπή εµφάνιση.
Για τις μαθήτριες θεωρούνται υπερβολή: οι κοντές φούστες, φανέλες,
πουκάμισα ή τρικά που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος, τα
πολλά φανταχτερά δακτυλίδια, βραχιόλια, διακοσμητικές καδένες,
σκουλαρίκια και άλλα παρόμοια. Επίσης, τα μακριά βαμμένα νύχια,
τα βαμμένα μαλλιά, τα εξεζητημένα κτενίσματα και το μακιγιαρισμένο
πρόσωπο. Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγουν το προκλητικό
ντύσιµο και επιλογές που δε συνάδουν µε τη μαθητική ιδιότητα και
την ευπρεπή εµφάνιση.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να φορούν μια μικρή αλυσίδα με
ένα μικρό σταυρό ή άλλο μικρό κόσμημα. Οι μαθήτριες, επίσης,
μπορούν να φορούν ένα απλό δακτυλίδι και ένα ζευγάρι απλά
σκουλαρίκια (όχι κρεμαστά).
Σημείωση:
• Η συνέπεια προς τους κανονισμούς της στολής είναι
αποκλειστική ευθύνη του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας και
της οικογένειάς του/της.
Διευκρινίσεις:
 Επιτρέπεται το κανονικό μακρύ τζιν παντελόνι, χωρίς οποιεσδήποτε
επιγραφές ή διαφημιστικά μηνύματα ή πολλά φερμουάρ.
 Δεν επιτρέπονται σε καμιά περίπτωση τα ξεθωριασμένα και
σκισμένα τζιν.
 Δεν επιτρέπονται τα υπερβολικά στενά ή χαμηλόμεσα παντελόνια ή
φούστες (τζιν ή γκρίζου χρώματος).
 Το τζιν δεν αντικαθιστά την υφιστάμενη στολή, αλλά μπορεί να
συνυπάρχει με το γκρίζο παντελόνι ή τη φούστα μπλε χρώματος.
 Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή,
ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το
πρόβλημα.
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ




Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στα τμήματά τους
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του
Σχολείου. Οι μαθητές/τριες δε δικαιούνται καμία καθυστέρηση
προσέλευσης την πρώτη περίοδο. Επίσης, οι μαθητές/τριες,
που αδικαιολόγητα καθυστερούν να μπουν στην τάξη μετά από
διάλειμμα ή όταν κτυπά το κουδούνι για αλλαγή συνεχόμενων
περιόδων, διαπράττουν παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά.
Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, πρέπει όλοι να βρίσκονται στη
θέση τους για μάθημα. Συστηματικές καθυστερήσεις ή
αδικαιολόγητη απουσία συνιστούν σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωμα.
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ









Η έξοδος μαθητή/τριας από το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας
του, χωρίς γραπτή άδεια της Διεύθυνσης, συνιστά σοβαρό
παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά.
Ο/Η μαθητής/τρια που έχει λόγο να φύγει από το Σχολείο,
χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου που παραχωρείται από
τον/την υπεύθυνο/η Β.Δ. του τμήματός του/της, μετά από
συνεννόηση με τους γονείς ή τον κηδεμόνα του/της, οι οποίοι
έρχονται και παραλαμβάνουν τον/τη μαθητή/τρια από το
Σχολείο.
Η άδεια εξόδου που εξασφαλίζει ο/η μαθητής/τρια από τη
Διεύθυνση, προσυπογράφεται και από τον/την καθηγητή/τρια
της περιόδου κατά την οποία χορηγείται.
Σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο ζητείται άδεια εξόδου
είναι γνωστός από πριν στους γονείς ή στον κηδεμόνα, ο/η
μαθητής/τρια φέρνει μαζί του γραπτή αίτηση από τους γονείς ή
τον κηδεμόνα του/της οι οποίοι θα τον/την παραλάβουν από το
Σχολείο.
Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, κυρίως προβλήματα
υγείας, η Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση
της και ενημερώνει, παράλληλα, τους γονείς ή τον κηδεμόνα
του/της μαθητή/τριας ή εκ των υστέρων, σε περίπτωση που
δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία προηγουμένως.
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Ο/Η μαθητής/τρια επανερχόμενος/η στο Σχολείο, παρουσιάζει
στον/στην Υπεύθυνο/η Β.Δ. την άδεια εξόδου, υπογραμμένη
από τους γονείς, τον κηδεμόνα ή γιατρό.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1) Στην τάξη:
 Οι μαθητές/τριες κάθονται σε καθορισμένες από τον/την
Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια θέσεις μέσα στην τάξη.
 Παρακολουθούν το μάθημα με προσοχή και ενδιαφέρον,
αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που διαταράσσει την ομαλή και
αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. Αν έχουν απορίες,
ρωτούν τον/την καθηγητή/τριά τους. Η καθημερινή μελέτη στο
σπίτι και προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα της ημέρας είναι
αναγκαία, καθώς επίσης και η μεταφορά όλων των βιβλίων και
τετραδίων που χρειάζονται για τη σωστή διεξαγωγή του
μαθήματος.
 Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αιχμηρά αντικείμενα,
μαρκαδόρους, διορθωτικό υγρό, περιοδικά, εφημερίδες και CD
(εκτός και αν πρόκειται για αποκόμματα εφημερίδων ή
περιοδικών που χρειάζονται σε συγκεκριμένο μάθημα).
 Έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να διατηρούν ακέραια
τη σχολική περιουσία και το σχολικό περιβάλλον τόσο μέσα
στην τάξη όσο και έξω από αυτή.
 Διατηρούν καθαρό το τμήμα τους (τοίχους, έδρα, θρανία,
καρέκλες, πίνακα, δάπεδο, πινακίδες ανακοινώσεων και
εργασιών των μαθητών). Σέβονται ό,τι βρίσκεται στις αίθουσες
διδασκαλίας. Η πρόκληση ζημιών (σε καρέκλες, θρανία,
πίνακα, τζάμια, πρίζες κ.λπ.) αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό
παράπτωμα που τιμωρείται. Την ευθύνη για την
αποκατάσταση των ζημιών, μέσα και έξω από την τάξη, την
έχουν οι μαθητές/τριες του τμήματος.
Ταυτόχρονα, όποιος προκαλεί ζημιές στη σχολική περιουσία
έχει την υποχρέωση να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό
που καθορίζεται από τη Σχολική Μονάδα για αποκατάσταση
των ζημιών.
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Συγκεκριμένα τα ποσά για τυχόν ζημιές είναι τα ακόλουθα:
 α) ζημιά σε θρανίο
€35,00 β) ζημιά σε έδρα
€50,00
 γ) ζημιά σε καρέκλα €20,00 δ) ζημιά σε τζάμι
€15,00
 ε) ζημιά σε κλειδαριά €10,00 ζ) ζημιά σε πίνακα
€60,00
 η) ζημιά σε πρίζα
€15,00 θ) ζημιά σε κουρτίνα €15,00










Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στις τάξεις.
Όποιος μαθητής/τρια έχει μαζί του στο Σχολείο κινητό
υποχρεούται να το έχει μέσα στις τσάντες του/της (όχι πάνω
στα θρανία, ούτε κάτω από τα θρανία ούτε μέσα στις
κασετίνες). Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι κλειστά κατά
την ώρα του μαθήματος. Σε περίπτωση απώλειας κινητού
τηλεφώνου το Σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη. Επίσης,
απαγορεύεται η χρήση άλλων συσκευών όπως ΜΡ3,
ραδιοκασετόφωνα, φωτογραφικές μηχανές κ.ά. Απαγορεύεται
αυστηρά (με οποιοδήποτε μέσο) η φωτογράφηση ή η
ηχογράφηση εντός του σχολικού χώρου.
Στις ειδικές αίθουσες μαθημάτων (εργαστήρια, αποδυτήρια
κ.ά.) να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των καθηγητών/τριών
τόσο για το θέμα ασφάλειας όσο και για την ομαλή διεξαγωγή
του μαθήματος.
Τα δελτία ύλης και απουσιών αποτελούν επίσημα έγγραφα του
Σχολείου. Οποιαδήποτε επέμβαση σ’ αυτά (διαγραφή
ονομάτων
απόντων
μαθητών,
παρατηρήσεων
των
καθηγητών/τριών κ.ά.) ή σκόπιμη απώλεια αποτελεί σοβαρό
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά.
Σε περίπτωση που καθηγητής/τρια καθυστερήσει να προσέλθει
στην τάξη, οι μαθητές/τριες παραμένουν στις θέσεις τους
ήσυχοι και ο/η πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου της τάξης
ειδοποιεί τη Διεύθυνση. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να
συμμορφωθούν με οποιαδήποτε διευθέτηση γίνει από τη
Διεύθυνση.
Όταν
απουσιάζει
καθηγητής/τρια,
οι
μαθητές/τριες
απασχολούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης. Η μη συμμόρφωση μαθητή/τριας
στις οποιεσδήποτε διευθετήσεις θεωρείται πειθαρχικό
παράπτωμα. Σε περίπτωση που καθηγητής/τρια βρεθεί στην
ακραία θέση να εκδιώξει από την τάξη μαθητή/τρια, αυτός/ή
συνοδεύεται από τον/την πρόεδρο του τμήματος και συναντά
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τον/την Υπεύθυνο/η Β.Δ. ή σε περίπτωση απουσίας του/της
άλλο/η Β.Δ.
Η ευγένεια, η υπομονή, η ανεκτικότητα και η αποδοχή των
άλλων είναι χαρακτηριστικά στοιχεία ενός πολιτισμένου
ανθρώπου και κερδίζουν τον σεβασμό και την εκτίμηση. Αν
επιθυμείτε να σας σέβονται και να σας εκτιμούν, πρέπει
πρώτα εσείς να δείξετε με τη συμπεριφορά σας ότι σέβεστε και
εκτιμάτε τον εαυτό σας και τους άλλους.

2) Στο διάλειμμα:
 Τα διαλείμματα οι μαθητές/τριες βγαίνουν από τις αίθουσες
διδασκαλίας και τους διαδρόμους, μένουν στην αυλή του
Σχολείου και επιστρέφουν έγκαιρα στην τάξη για μάθημα, όταν
κτυπήσει το κουδούνι. Από την τάξη φεύγουν τελευταίοι οι
επιμελητές/τριες που έχουν και την ευθύνη για κάθε ζημιά ή
κλοπή που τυχόν παρατηρηθεί στη διάρκεια της επιμελητείας
τους.
 Στην αυλή οι μαθητές/τριες υπακούουν στις υποδείξεις των
εφημερευόντων καθηγητών/τριών. Φροντίζουν ώστε ο
σχολικός χώρος να διατηρείται καθαρός, χρησιμοποιώντας
τους καλάθους των αχρήστων. Ας μην ξεχνούμε ότι από την
καθαριότητά μας και τον σεβασμό που δείχνουμε προς το
περιβάλλον κρίνεται και το επίπεδο του πολιτισμού μας.
 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της καθαριότητας. «Η
καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά». Η προσωπική μας υγεία,
καθώς και ο σεβασμός της υγείας των άλλων, εξαρτάται πολύ
από τον σχολαστικό τρόπο τήρησης των κανόνων υγιεινής. Οι
μαθητές/τριες φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα αποδυτήρια
και τα αποχωρητήρια.
 Σέβονται και προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Σε
περίπτωση σκόπιμης πρόκλησης ζημιάς είναι υποχρεωμένοι
να πληρώσουν για την επανόρθωσή της και να υποστούν τις
συνέπειες του παραπτώματος.
 Στους τοίχους του σχολικού χώρου οι μαθητές/τριες δε
γράφουν τίποτε, πολύ περισσότερο δε γράφουν διάφορα
υβριστικά ή άλλου περιεχομένου λόγια ή συνθήματα. Οι
ένοχοι τέτοιων πράξεων τιμωρούνται αυστηρά.
 Το κάπνισμα στον χώρο του Σχολείου απαγορεύεται αυστηρά.
Επισημαίνονται, για μια ακόμη φορά, οι αρνητικές συνέπειες
της κακής συνήθειας του καπνίσματος, ιδιαίτερα στα νεαρά
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άτομα. Το Σχολείο προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να
αποφύγουν ακόμη και να δοκιμάσουν, τόσο για τη δική τους
υγεία όσο και των άλλων. Ιδιαίτερα, το κάπνισμα δημόσια,
πέρα από πρόκληση, θεωρείται και πειθαρχικό παράπτωμα.
Στην καντίνα οι μαθητές/τριες ακολουθούν τη σειρά
προτεραιότητας, δε σπρώχνονται και δεν εισέρχονται στην
καντίνα. Δεν προσέρχονται στην καντίνα μεταξύ δύο
διδακτικών περιόδων, όταν δεν υπάρχει διάλειμμα.
Απαγορεύεται αυστηρά η διοργάνωση πάρτι μέσα στον
σχολικό χώρο.
Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παρουσία μαθητών/τριών στους
χώρους Διοίκησης.

3) Στις κοινές συγκεντρώσεις:
 Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι, όταν κτυπήσει το
κουδούνι για συγκέντρωση, να βρεθούν στις προκαθορισμένες
θέσεις τους και να παραμείνουν εκεί, χωρίς να μετακινούνται.
 Παρακολουθούν με προσοχή τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις,
χωρίς να μιλούν ή να σχολιάζουν.
 Δε φεύγουν από τον χώρο συγκέντρωσης, ούτε εγκαταλείπουν
το Σχολείο.
4) Στον κοινό εκκλησιασμό:
 Οι μαθητές/τριες συνοδεύονται στην εκκλησία από τους
διδάσκοντες καθηγητές/τριες. Αποφεύγουν κάθε θόρυβο και
αταξία, παρακολουθούν με ευλάβεια, δείχνουν τον
απαιτούμενο σεβασμό στον χώρο και δεν απομακρύνονται.
5) Στις εκδρομές
Οι μαθητές/τριες τόσο μέσα στο λεωφορείο όσο και έξω από
αυτό συμπεριφέρονται κόσμια και πειθαρχούν στις εντολές και
οδηγίες του/της συνοδού καθηγητή/τριάς τους. Κάθονται στις
θέσεις τους, δε μετακινούνται, δε βγάζουν χέρια και κεφάλια
έξω και δεν ενοχλούν τον οδηγό.
 Δεν απομακρύνονται από τον καθορισμένο χώρο της
εκδρομής και δεν προκαλούν ζημιές σε ξένη περιουσία.
 Σέβονται το περιβάλλον και δεν επιδίδονται σε πράξεις που
θέτουν σε κίνδυνο την ατομική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια
άλλων ατόμων.
 Δεν καπνίζουν και δεν καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά.
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Δεν επιτρέπεται το κολύμπι και η βαρκάδα.
Δεν πλησιάζουν ούτε αγγίζουν περίεργα αντικείμενα, αφού
είναι δυνατό να πρόκειται για κάτι επικίνδυνο.
Προσέρχονται έγκαιρα για αναχώρηση στον προκαθορισμένο
τόπο και χρόνο.
Στις εκδρομές οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την
καθημερινή τους στολή.

6) Στο λεωφορείο (Μεταφορά από και προς το σχολείο)
 Προσέρχονται έγκαιρα στη στάση του λεωφορείου ή στο χώρο
αναχώρησης από το σχολείο.
 Δεν προκαλούν οχληρία και αναστάτωση μέσα στο λεωφορείο,
ώστε να αποσπάται η προσοχή του οδηγού.
 Δε μετακινούνται από τη θέση τους, όταν το λεωφορείο είναι σε
κίνηση.
 Ενημερώνουν τον διευθυντή/τρια του σχολείου και το
Σύνδεσμο Γονέων για ο,τιδήποτε, συμβαίνει μέσα στο
λεωφορείο, είτε αυτό αφορά συμπεριφορά ή ενέργειες του
οδηγού ή προβλήματα με το ίδιο λεωφορείο, που θέτουν σε
κίνδυνο τη ζωή τους είτε και συμπεριφορές των ίδιων των
μαθητών μέσα σε αυτό.
7) Σε αποστολές που γίνονται από το σχολείο
Η όλη συμπεριφορά και η όλη εμφάνιση των μαθητών που
εκπροσωπούν το σχολείο τους σε αυτές τις αποστολές, πρέπει
να τιμά τους ίδιους αλλά και το σχολείο.
Η παράβαση των πιο πάνω κανονισμών αποτελεί
παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ



Τα προειδοποιημένα σε ενότητα διαγωνίσματα δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το ένα την ημέρα.
Η γραπτή εξέταση στο μάθημα της ημέρας ή και πάνω σε
ενότητα διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου διεξάγεται
τουλάχιστο μια φορά το κάθε τετράμηνο για κάθε μάθημα. Οι
μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα
μαθήματα της ημέρας, παράλληλα με την ύπαρξη άλλου
προειδοποιημένου διαγωνίσματος.
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Οι μαθητές/τριες παραμένουν στην τάξη, όταν τελειώσουν το
διαγώνισμα.
 Μαθητής/τρια που απουσιάζει από διαγώνισμα μπορεί να
εξεταστεί από τον/την καθηγητή/τρια γραπτά ή προφορικά με
την πρώτη ευκαιρία κατά την κρίση του/της καθηγητή/τριας.
 Σκόπιμη απουσία μαθητή/τριας κατά την περίοδο ή τις
περιόδους
που
προηγούνται
προειδοποιημένου
διαγωνίσματος θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη. Εκτός, αν η
δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον/την
αρμόδιο/α Β.Δ.
 Μαθητής/τρια που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές
εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Γίνεται καταγγελία από
τον/την καθηγητή/τρια προς τον/την υπεύθυνο/η Β.Δ. για λήψη
παιδαγωγικών μέτρων. Βαθμολογείται, επίσης, με μονάδα και
μαθητής/τρια που αρνείται αδικαιολόγητα να πάρει μέρος σε
διαγώνισμα. Όπου είναι δυνατό, τα σχετικά τεκμήρια
επισυνάπτονται στο γραπτό δοκίμιο του/της μαθητή/τριας.
Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους/τις μαθητές/τριες που
συνεννοούνται προφορικά ή άλλως πως κατά την ώρα
εξέτασης.
Τα
παραπτώματα
αυτά,
σε
περίπτωση
επαναλαμβανόμενης διάπραξής τους, είναι δυνατό να
συνεπάγονται τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων,
ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου.
 Οι μαθητές/τριες παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα
στους γονείς τους για ενημέρωση και υπογραφή. Αυτά πρέπει
να επιστρέφονται τις επόμενες 2-3 ημέρες.
 Αν ο μαθητής/τρια χάσει ή αλλοιώσει το διαγώνισμα ή
πλαστογραφήσει την υπογραφή του γονιού ή του κηδεμόνα,
θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.
 Ο βαθμός του διαγωνίσματος σε καμία περίπτωση δεν
θεωρείται και βαθμός του τετραμήνου. Στην αξιολόγηση για
τον βαθμό του τετραμήνου λαμβάνεται υπόψη η όλη
προσπάθεια του μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η
προφορική επίδοση, η συμμετοχή στη λύση ασκήσεων στην
τάξη, οι διάφορες εργασίες που αναλαμβάνει, η συνέπεια στην
έγκαιρη ετοιμασία της εργασίας που δίνεται για το σπίτι, η
εμφάνιση των τετραδίων και βιβλίων και γενικά η όλη
συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα.
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω κανονισμών αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται ανάλογα. Πειθαρχικά
παραπτώματα αποτελούν περιληπτικά τα πιο κάτω και για κάθε ένα
επιβάλλεται ανάλογη ποινή:
 Οι αδικαιολόγητες απουσίες.
 Η
συστηματική
καθυστέρηση
προσέλευσης
των
μαθητών/τριών στο Σχολείο, έστω κι αν η είσοδος στην τάξη
συνοδεύεται με άδεια Β.Δ.
 Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής και εμφάνισης.
 Η προσκόμιση αναληθών πιστοποιητικών για δικαιολόγηση
απουσιών.
 Η χωρίς γραπτή άδεια έξοδος από την τάξη ή το Σχολείο σε
ώρες λειτουργίας του (μάθημα, διάλειμμα, δημιουργική
απασχόληση, εκδηλώσεις).
 Η απρεπής συμπεριφορά στην τάξη ή στην αυλή του Σχολείου.
 Η σκόπιμη καθυστέρηση μετά από διάλειμμα, μετά το μάθημα
της Γυμναστικής ή το μάθημα σε ειδικές αίθουσες.
 Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος.
 Η ενθάρρυνση και συνομιλία με εξωσχολικούς.
 Η απρεπής και μη κόσμια συμπεριφορά σε συγκεντρώσεις ή
εορτασμούς.
 Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος (τιμωρείται με
μονάδα στο γραπτό ή/και μείωση διαγωγής).
 Η μη επιστροφή διαγωνίσματος.
 Η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας.
 Η καταστροφή σχολικής περιουσίας.
 Η άρνηση συμμετοχής στις εκδρομές, στους ομίλους, στο
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και σε άλλες
δραστηριότητες του Σχολείου.
 Η παρενόχληση στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.
 Το κάπνισμα.
 Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 Η επέμβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα του Σχολείου.
 Η μη συμμόρφωση στους κανονισμούς που διέπουν τα
δικαιολογητικά απουσιών και την παράδοση και επιστροφή
άλλων ενημερωτικών εντύπων που αποστέλλονται στους
γονείς.
17

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών
ενημερώνονται με επιστολή οι γονείς ή ο κηδεμόνας.
Παραμονή στο Σχολείο κατά την αποβολή
Μαθητής/τρια που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, αφού
ενημερωθούν οι γονείς ή ο κηδεμόνας του/της, παραμένει στο Σχολείο
όλες τις ώρες λειτουργίας του. Η παραμονή του/της στο Σχολείο, εκτός
από παρακολούθηση των μαθημάτων του/της, μπορεί να
περιλαμβάνει και εργασία κοινωνικής προσφοράς, όπως είναι π.χ. ο
εξωραϊσμός του σχολικού περιβάλλοντος, η περιποίηση του σχολικού
κήπου, των δέντρων του Σχολείου κ.ά.
Οι εσωτερικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν από την
ολομέλεια του Καθηγητικού Συλλόγου και την ολομέλεια του
Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου σε κοινή συνεδρίαση. Επίσης,
λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του Συνδέσμου Γονέων. Ισχύουν
μέχρι την επόμενη έκδοση/αναθεώρηση, σύμφωνα με τους
κανονισμούς λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης.

Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισμοί υπογράφονται:
Εκ μέρους του Καθηγητικού Συλλόγου
Η Διευθύνουσα

Εκ μέρους του Κ.Μ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Eκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων
Ο Πρόεδρος
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