ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018–2019
1. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο Σχολείο, πάντα ευπρεπώς ενδεδυμένοι/ες, τουλάχιστον 5 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι και παραμένουν στον προαύλιο χώρο (δεν μπαίνουν στις αίθουσες).
Στην πρωινή σύνταξη (προσευχή) παρευρίσκονται όλοι.
2. Οι μαθητές που μετακινούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην
επιβίβαση και αποβίβαση για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων και να έχουν μαζί τους το απαραίτητο
ειδικό μαθητικό δελτίο του ΚΤΕΛ Ξάνθης.
3. Οι μαθητές δεν φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που θίγουν ή απειλούν συμμαθητές
τους.
4. Φροντίζουν για την έγκαιρη πρωινή προσέλευση τους στο σχολείο και σε περίπτωση καθυστέρησης ζητάνε την άδεια του Δ/ντή ή των Υποδιευθυντών για να εισέλθουν στην αίθουσα, παίρνοντας
όμως την απουσία.
5. Οποιοσδήποτε/αδήποτε μαθητής–τρια εισέλθει μετά την είσοδο του καθηγητή–τριας στην αίθουσα,
παίρνει απουσία και παραμένει στο μάθημα. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, κανείς
δεν διακόπτει το μάθημα και δεν επιτρέπεται η παραμονή ούτε η διέλευση των μαθητών στους
διαδρόμους των ορόφων. Μετά από την λήξη της διδακτικής ώρας όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο
προαύλιο.
6. Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα στα πλαίσια της μαθητικής τους ιδιότητας
να φέρονται κόσμια, να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους και να υπακούουν πρόθυμα στις
εντολές των καθηγητών τους.
7. Πρέπει να ζητούν άδεια για να σηκωθούν από το θρανίο τους ή να πάρουν το λόγο.
8. Οι μαθητές σέβονται την προσωπικότητα και το δικαίωμα του κάθε συμμαθητή τους στη μάθηση.
Δεν παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την μαθησιακή προσπάθεια των συμμαθητών /τριων
τους με παρεμβάσεις ή σχόλια.
9. Μιλούν και συναναστρέφονται με κόσμιο τρόπο χωρίς άσχημες εκφράσεις. Δεν προβαίνουν σε
ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Εάν μαθητής ή μαθήτρια παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση
και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο/ίδια διδάσκοντα /διδάσκουσα
ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
10. Σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και την περιουσία του σχολείου (δεν
γράφουν στους τοίχους και στα θρανία, δεν χτυπούν τις πόρτες κ.λπ.). Η ηθελημένη φθορά αντικειμένων ή και χώρων του σχολείου θεωρείται σοβαρότατο παράπτωμα και το κόστος οποιασδήποτε δολιοφθοράς θα το αναλάβουν εξολοκλήρου οι γονείς των μαθητών που προέβησαν στις
συγκεκριμένες πράξεις.
11. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν /καμία μέσα στην αίθουσα να καταναλώνει αναψυκτικά και φαγητά.
Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού. Απαγορεύεται το μάσημα τσίχλας την ώρα του μαθήματος.
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12. Στο μάθημα της γυμναστικής απαραίτητη είναι η φόρμα. Οι μαθητές χωρίς φόρμα παίρνουν απουσία. Η απαλλαγή από το μάθημα γίνεται μόνο έπειτα από γνωμάτευση ιατρού.
13. Τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές παραμένουν στο αύλειο χώρο του σχολείου. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ η έξοδος τους από αυτόν. Όσοι πηδούν από τα κάγκελα ή βρίσκονται εκτός
σχολικού χώρου χωρίς άδεια τιμωρούνται. Αν κάποιος χρειαστεί να φύγει (λόγοι υγείας, οικογενειακοί, σοβαροί προσωπικοί), μπορεί ΜΟΝΟ με άδεια των Υποδιευθυντών και της Διευθύντριας,
αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας του.
14. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να κυκλοφορούν στο προαύλιο του σχολείου με ποδήλατα ή μοτοποδήλατα και μηχανές. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση στον χώρο του σχολείου οποιασδήποτε
ηλεκτρικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου και εικόνας.
15. Απαραίτητη για τον σεβασμό του χώρου του σχολείου θεωρείται η αποφυγή ρύπανσης της σχολικής αυλής με την χρήση των καλαθιών για τα απορρίμματα, η φροντίδα για καλαίσθητη εμφάνιση
των αιθουσών και οπωσδήποτε η απαγόρευση της χρήσης μαρκαδόρων κ.λπ. επάνω σε θρανία ή
τοίχους. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του πενταμελούς συμβουλίου
οι μαθητές αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των αιθουσών.
16. Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο, χωρίς την χρήση βίας ή άσχημων
άλλων ενεργειών ενημερώνοντας τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος τους ή τον εφημερεύοντα
καθηγητή. Έτσι λοιπόν είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται η χειροδικία και η άσκηση ψυχολογικής
βίας από άτομα ή ομάδες μαθητών κατά κάποιου συμμαθητή τους. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος διδασκόντων/ουσών προβαίνει
στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:
(αʹ) προφορική παρατήρηση·
(βʹ) επίπληξη·
(γʹ) ημερήσια απομάκρυνση από το σχολείο·
(δʹ) διήμερη απομάκρυνση από το σχολείο·
(εʹ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
17. Σε περίπτωση αποβολής από το μάθημα ο μαθητής παρουσιάζεται στον διευθυντή του σχολείου.
Σύμφωνα με το το ΦΕΚ 120/23-1-18 οι μαθητές/τριες που απομακρύνονται παραμένουν τις ημέρες
της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρούνται και απασχολούνται με ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου
καθορίζεται από το Σύλλογο διδασκόντων.
18. Ο μαθητής/τρια που του/της έχει επιβληθεί ημερήσια απομάκρυνση οφείλει να έρχεται στο σχολείο
γιατί ο σκοπός της απομάκρυνσης είναι παιδαγωγικός και όχι τιμωρητικός. Σύμφωνα με το το ΦΕΚ
120/23-1-18 οι μαθητές/τριες που απομακρύνονται παραμένουν τις ημέρες της απομάκρυνσης στο
σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της
Διευθύντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το
Σύλλογο διδασκόντων.
19. Η ενημέρωση των γονέων για την φοίτηση των μαθητών/τριών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενώ η ενημέρωση για την επίδοση ή τη συμπεριφορά των παιδιών τους μπορεί να
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γίνεται καθορισμένες ημέρες και ώρες. Θα επιδοθεί στους γονείς σχετική ενημερωτική κατάσταση
διαθέσιμων ωρών επικοινωνίας με κάθε καθηγητή/τρια.
20. Μετά από κάθε ημερήσια απομάκρυνση οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο με τον κηδεμόνα τους
αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί από το σχολείο.
21. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας γίνεται προσπάθεια αναπλήρωσης και αν αυτό δεν γίνει
εφικτό οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στην τάξη τους και απασχολούνται από άλλο καθηγητή/τρια ενώ καταγράφονται κανονικά οι απόντες/σες μαθητές/τριες. Το σημαντικότερο είναι η
ασφάλεια τους όσο βρίσκονται στην σχολική μονάδα.
22. Οι μαθητές/τριες που έχουν θρησκευτικά με τον Ιεροδιδάσκαλο, έως ότου προσληφθεί ο Ιεροδιδάσκαλος στο σχολείο μοιράζονται στα άλλα τμήματα της τάξης τους στην ώρα των θρησκευτικών
χωρίς να συμμετέχουν στο μάθημα και χωρίς να ενοχλούν. Επιτρέπεται μόνο να φύγουν από το
σχολείο αν το μάθημα των θρησκευτικών είναι την τελευταία ώρα.
23. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. Μαθητής που θα συλλαμβάνεται να καπνίζει θα
απομακρύνεται από το σχολείο και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.
24. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Στους μαθητές που θα συλλαμβάνονται να κατέχουν κινητό στο χώρο του σχολείου θα αφαιρείται το κινητό τηλέφωνο και θα επιστρέφεται στον κηδεμόνα του μετά από ένα
μήνα (απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων Πράξη 9η/7-9-2018 ενώ το κινητό θα παραμένει ασφαλισμένο στο συγκεκριμένο χώρο του σχολείου). Το σχολείο διαθέτει τηλέφωνο. Μόνο μέσω αυτού
οι μαθητές μπορούν ,όταν επιθυμούν, να επικοινωνούν με τους κηδεμόνες τους.
25. Απουσίες. Το όριο των απουσιών του κάθε μαθητή είναι 114. Μαθητής που υπερβαίνει το όριο των
114 επαναλαμβάνει την τάξη εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (ΦΕΚ 120 23-1-2018).
26. Κατά την διάρκεια περιπάτων ή ημερησίων εκδρομών πρέπει οι μαθητές του σχολείου να έχουν
κόσμια συμπεριφορά. Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι ο καθένας από αυτούς εκπροσωπεί το
σχολείο και τους καθηγητές του και οφείλει να αποκλείει κάθε ενέργεια προς τρίτους ή οποία θα
μπορούσε να προκαλέσει δυσμενή σχόλια ή κίνδυνο.
27. Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το όνομα του Σχολείου σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη του διευθυντή, του συλλόγου καθηγητών και του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων.
28. Στο μάθημα της πληροφορικής δεν επιτρέπεται η εξατομίκευση της επιφάνειας εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει επίπτωση στην βαθμολογία του μαθητή.
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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