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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 - 2021
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος, επ’ ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς 2020 - 2021
σας καλωσορίζουν και σας εύχονται, καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο. Βασικός σκοπός του
σχολείου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές στα διάφορα μαθήματα
αλλά και στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα συμπεριφοράς και γενικότερα αγωγής. Συνεπώς, οι
πιο κάτω οδηγίες αποτελούν έναν αναγκαίο οδηγό, τον οποίο πρέπει να τηρείτε προκειμένου να
επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος του σχολείου ευκολότερα και αποτελεσματικότερα με μοναδική
θετική συνέπεια, τη δική σας μαθησιακή πορεία προς ολοκλήρωση και πρόοδο.
Ι/

Γενικές οδηγίες Συμπεριφοράς:
΄Εγκαιρη προσέλευση: Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7.30΄π.μ και λήγουν στις 1.35΄μ.μ.
Πρέπει να προσέρχεστε έγκαιρα στο σχολείο. Πιθανή καθυστέρηση κατά την πρωινή
προσέλευση στην τάξη μετά τις 07:45 π.μ. χρήζει άδειας εισόδου από τον εφημερεύοντα
Βοηθό Διευθυντή.
1. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια προσέρχεται στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή
καταγράφονται τα λεπτά καθυστέρησής του. Θα υπάρξουν πειθαρχικά μέτρα από μέρους
της Διεύθυνσης σε περίπτωση συστηματικής αργοπορίας στην προσέλευση μαθητή στην
τάξη (θα δοθεί φυλλάδιο αργότερα). Κανένας μαθητής δε δικαιούται να εξέλθει από τον
περιβάλλοντα χώρο του σχολείου παρά μόνον κατόπιν άδειας από τον Υπεύθυνο Β.Δ. και
αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς ο γονιός/κηδεμόνας να προσέλθει στο
σχολείο και να υπογράψει το κατάλληλο έντυπο. Η αδικαιολόγητη απουσία από την τάξη ή
τον σχολικό χώρο θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης του καθηγητή, ο πρόεδρος του μαθητικού Συμβουλίου του
Τμήματος προσέρχεται στο γραφείο Εφημέρευσης Β.Δ. ή στη Γραμματεία για να το
γνωστοποιήσει και να πληροφορηθεί για τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει στο
πρόγραμμα. Τονίζεται ότι, όταν οι ώρες διδασκαλίας είναι συνεχόμενες οι μαθητές
παραμένουν στην αίθουσά τους και δεν αποχωρούν ούτε και για λίγα λεπτά.
3. Η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος από μαθητή αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα και τιμωρείται με βάση τους κανονισμούς του σχολείου.
4. Τηρείται πιστά το σχεδιάγραμμα της τάξης που διαμορφώνει ο Υπεύθυνος Καθηγητής και
τυχόν αλλαγή θέσης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.
5. Πρέπει να διατηρείται η τάξη (θρανία, καρέκλες, έδρα, πινακίδες, τοίχοι, πάτωμα κ.λ.π.)
καθώς και ο περιβάλλων χώρος του σχολείου καθαρός (αυλή, διάδρομοι, γήπεδο κ.λ.π). Οι
μαθητές θα συνεργάζονται ιδιαίτερα με τον Υπεύθυνο Τμήματος για την υλοποίηση της πιο
πάνω οδηγίας.
6. Ο μαθητής στο κυλικείο ή στην τουαλέτα θα πηγαίνει μόνον κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος και όχι σε χρόνο μαθήματος.
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7. Ο μαθητής δεν φέρνει μαζί του μεγάλα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα και προπάντων δεν
τα αφήνει εκτεθειμένα.
8. Ο μαθητής σέβεται την προτεραιότητα των άλλων στο κυλικείο τηρώντας ευλαβικά τη
σειρά του , συμπεριφερόμενος πάντα με ευγένεια.
9. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στις τάξεις. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι
απενεργοποιημένες κατά την ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων.
10. Ο μαθητής προσέρχεται στο σχολείο με ευπρεπή εμφάνιση και στολή όπως αναγράφεται
στο σχετικό φυλλάδιο.
11. Ο μαθητής πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς. Προσοχή στο
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται προς τους Καθηγητές, γονείς και συμμαθητές.
12. Τυχόν διαφορές λύνονται πάντα με διάλογο και όχι με απειλές ή βρισιές.
13. Απαγορεύεται η είσοδος εξωσχολικών σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Οι
μαθητές δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την επίσκεψη εξωσχολικών στο σχολείο. Η είσοδος
εξωσχολικών στον σχολικό χώρο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
ΙΙ /

Οδηγίες για τη χρήση Εργαστηρίων και Ειδικών αιθουσών:
1. Οι μαθητές δεν μπαίνουν στο Εργαστήριο ή την Ειδική αίθουσα πριν από τον Καθηγητή. Ο
Καθηγητής μετά το τέλος του μαθήματος αποχωρεί τελευταίος και κλειδώνει την αίθουσα.
2. Οι μαθητές να προσέρχονται εγκαίρως στο εργαστήριο ή την ειδική αίθουσα.
3. Οι μαθητές δεν μετακινούνται άσκοπα και χωρίς την άδεια του Καθηγητή μέσα στο
εργαστήριο ή την ειδική αίθουσα.
4. Οι θέσεις των μαθητών είναι καθορισμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του Καθηγητή, ώστε
να είναι δυνατός ο εντοπισμός των υπευθύνων για ζημιές, απώλειες αντικειμένων κ.τ.λ.
5. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του
μαθήματος οι μαθητές θα καταβάλλουν το αντίτιμο για αποκατάσταση της ζημιάς. Σε
περίπτωση που δεν ανακαλυφθεί ο μαθητής που εμπλέκεται τότε ολόκληρο το τμήμα θα
τιμωρηθεί.
6. Οι μαθητές που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω οδηγίες διαπράττουν πειθαρχικό
παράπτωμα και γι’ αυτό πρέπει να αναφέρονται στον Βοηθό Διευθυντή του τμήματός τους.

Σημείωση: Οι Καθηγητές της κάθε ειδικότητας μπορούν να συντάξουν ειδικούς κανονισμούς
λειτουργίας του εργαστηρίου ή της ειδικής αίθουσας που χρησιμοποιούν.

Καλή χρονιά και καλή πρόοδο!!!
04 Σεπτεμβρίου 2020
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

