ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΤΘΗΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Οη καζεηέο* πξέπεη λα έξρνληαη πξηλ από ηηο 8.15 ζην ρνιείν. Επηηξέπεηαη αλ ην επηζπκνύλ λα
αθήζνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά ακέζσο κεηά βγαίλνπλ ζην πξναύιην
θαη παξακέλνπλ εθεί κέρξη λα ρηππήζεη ην θνπδνύλη.
2. ηηο 8:15 πνπ θηππά ην θνπδνύλη νη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην ρώξν ηεο πξνζεπρήο θαη
ζπληάζζνληαη θαηά ηάμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο δελ κηιάλε θαη γεληθόηεξα ηεξνύλ
θόζκηα ζηάζε. Όηαλ βξέρεη ή θάλεη πνιύ θξύν, κεηά από ζρεηηθή θξίζε ηνπ δηεπζπληή ή ηνπ
εθεκεξεύνληα θαζεγεηή ε πξνζεπρή γίλεηαη ζηελ ηάμε κε ηνλ θαζεγεηή πνπ έρεη κάζεκα ηελ 1ε
δηδαθηηθή ώξα.
3. Μεηά ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε νη καζεηέο κπαίλνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη
πεξηκέλνπλ ηνλ θαζεγεηή ηνπο.
4. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ηνπ δηδάζθνληνο ζηελ ηάμε, ν πξόεδξνο ή ν απνπζηνιόγνο
ηνπ ηκήκαηνο ηνλ αλαδεηνύλ θαη ηνλ εηδνπνηνύλ ή, εάλ απνπζηάδεη, ελεκεξώλνπλ ηε Δηεύζπλζε ηνπ
ρνιείνπ.
5. Οη καζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν παξαθνινπζνύλ όιν ην δηδαθηηθό σξάξην θαη δελ
βγαίλνπλ από ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πξέπεη λα βγνπλ, ηνπο
ρνξεγείηαη άδεηα κόλν από ην Δηεπζπληή ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Η πόξηα ηνπ ρνιείνπ
θιείλεη ακέζσο κόιηο ρηππήζεη ην θνπδνύλη.
6. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο νη καζεηέο, δειώλνπλ ηελ πξνζέιεπζή Δηεπζπληή ηνπ
ρνιείνπ ή ηνπ λόκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη γίλνληαη δεθηνί κόλν κεηά από ζρεηηθή άδεηά ηνπ. Οη
καζεηέο απηνί κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηνί ζηελ αίζνπζα, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα θαηά
ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.
7. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ησλ καζεηώλ από ηελ αίζνπζα παξά
κόλν ζε πεξίπησζε απόιπηεο αλάγθεο θαη κεηά από άδεηα ηνπ δηδάζθνληνο.
8. Οη ζέζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαζνξίδνληαη από ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο
από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο. Αιιαγή
ζέζεο επηηξέπεηαη γηα ιόγνπο παηδαγσγηθνύο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή.
9. Οη καζεηέο νθείινπλ λα θέξνπλ καδί ηνπο όια ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία εθόδηα
(ηεηξάδηα, βηβιία θιπ.).
10. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
νπνίαο είλαη όινη ππεύζπλνη. Σν ζπληνληζκό ηεο αλαιακβάλεη ν δηδάζθσλ. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη
άζθνπεο δηαθνπέο ή παξεκβάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνζβάινπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή
λα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία. Ο δηδάζθσλ δελ επηηξέπεη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη
έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ επζύλεο, λα επηπιήμεη ή αθόκε θαη λα
απνβάιεη από ηελ αίζνπζα όζνπο καζεηέο παξαθσιύνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηε δηαδηθαζία.
11. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο απνβιεζεί από ηελ αίζνπζα, πεγαίλεη ζηε Δηεύζπλζε ηνπ
ρνιείνπ ρσξίο λα πξνβάιεη θακηά αληίξξεζε.
12. Ο καζεηήο πνπ ζεσξεί όηη άδηθα ηηκσξήζεθε ζπδεηά κε ην δηδάζθνληα θαη πξνζπαζνύλ από θνηλνύ,
ζηα πιαίζηα ηνπ αιιεινζεβαζκνύ θαη ηεο αιιεινθαηαλόεζεο, λα εξκελεύζνπλ ηε ζηάζε ηνπο. Εάλ
ν καζεηήο δελ πεηζζεί γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ηηκσξίαο, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπδεηήζεη ην
πξόβιεκα θαη κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηόο ηνπ αιιά θαη κε ηε Δηεύζπλζε ηνπ
ρνιείνπ, εάλ ζπλερίζεη λα ζεσξεί όηη αδηθήζεθε.

13. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηηο αίζνπζεο, θξνληίδνπλ λα
κελ ελνρινύλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο όζνπο θάλνπλ κάζεκα.
14. Σν θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα δε ζεκαίλεη άκεζε δηαθνπή ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο απνρσξνύλ από
ηελ αίζνπζα κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα.
15. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο παξακέλνπλ κόλν νη επηκειεηέο. Η
παξακνλή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο επηηξέπεηαη κόλν ζε πεξίπησζε αδηαζεζίαο θαη κεηά από
άδεηα ηνπ εθεκεξεύνληνο θαζεγεηή ή ηεο Δηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ. ε πεξίπησζε βξνρήο νη
καζεηέο παξακέλνπλ ήζπρα ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ρνιείνπ.
16. Οη καζεηέο δελ παίδνπλ κε κπάια ζηα δηαιιείκαηα ή ζε θελά παξά κόλν κεηά από άδεηα ηνπ
Δηεπζπληή θαη ππό ηελ επίβιεςε θάπνηνπ θαζεγεηή.
17. ε πεξίπησζε απνπζίαο από ην ρνιείν νη καζεηέο νθείινπλ λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηηο δηδαρζείζεο
ελόηεηεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο, ώζηε λα πξνεηνηκάδνληαη αλάινγα θαη λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επόκελε δηδαθηηθή ελόηεηα.
18. Σν ρνιείν νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γη’
απηόλ ην ιόγν ηνπο εηδνπνηεί θαη γηα ηε ζνβαξόηεηα θαη ζπρλόηεηα ησλ παξαπησκάησλ ηνπο.
19. Ο καζεηήο πνπ απνβάιιεηαη επαλέξρεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο πνηλήο ηνπ ζην ρνιείν κε ην γνλέα ή
ηνλ θεδεκόλα ηνπ. Εάλ ν θεδεκόλαο έρεη ζνβαξό πξόβιεκα πνπ ηνλ εκπνδίδεη λα έξζεη νθείιεη
νπσζδήπνηε λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά κε ην ζρνιείν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ.
20. Δελ επηηξέπεηαη, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, ζε νπνηνδήπνηε εμσζρνιηθό πξόζσπν, εθηόο από ηνπο
γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, ε είζνδνο ζην ρώξν ηνπ ρνιείνπ.
21. Η εκθάληζε θαη ην ληύζηκν ησλ καζεηώλ κέζα ζην ρνιείν απνηειεί εθδήισζε ηνπ δηθαηώκαηνο
αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, αλήθεη ζην ρώξν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο
επζύλεο. Η άζθεζε όκσο απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο πεξηνξίδεηαη από ηα όξηα πνπ επηβάιινπλ ε
καζεηηθή ηδηόηεηα, ε «αληηθεηκεληθή» εππξέπεηα θαη ε επξύηαηε θνηλσληθή απνδνρή.
22. Δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζηνπο ρώξνπο ηνπ ρνιείνπ, δηόηη βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία θαη
απαγνξεύεηαη από ηνπο αθόινπζνπο λόκνπο 3730/2008 θαη 3868/2010.
23. Δηδάζθνληεο θαη καζεηέο ζέβνληαη, θξνληίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πεξηνπζία
ηνπ ρνιείνπ . Η νπνηαδήπνηε ινηπόλ θζνξά εθηόο από ηελ ηηκσξία ζπλεπάγεηαη θαη ηελ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηνπ ππαίηηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ππαηηίνπ, ε δεκηά επηβαξύλεη ηα ηακεία ηεο Μαζεηηθήο Κνηλόηεηαο.
24. Όινη ζπκβάιινπλ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζθνππίδηα πξέπεη λα πεηηνύληαη
κόλν ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
25. Σηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο πξέπεη λα δηαθξίλεη ν αιιεινζεβαζκόο θαη
ε αιιεινθαηαλόεζε, ε θνζκηόηεηα θαη ε επγέλεηα. Μηα ηέηνηα ζηάζε δελ επηηξέπεη ρεηξνδηθίεο,
απξεπείο αζηετζκνύο, βσκνινρίεο θαη γεληθόηεξα πβξηζηηθή θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.
26. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη γεληθόηεξα ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο
θαη αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθόλαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ.
27. Καιό είλαη νη καζεηέο λα κε θέξνπλ καδί ηνπο αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο, θαζώο ην ρνιείν δελ
κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επζύλε ζε πεξίπησζε απώιεηαο ή θινπήο.
28. Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ρνιείνπ (ενξηέο, παξειάζεηο θιπ.) θαη
λα παξίζηαληαη ζηηο ελεκεξσηηθέο ή άιιεο ζπγθεληξώζεηο κε ηξόπν πνπ αξκόδεη ζηε καζεηηθή
ηδηόηεηα.
29. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πεξίπαην, κνξθσηηθή επίζθεςε ή εθδξνκή ηνπ ρνιείνπ ηεινύλ
ππό ηε δηαξθή επνπηεία ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ πνπ θέξνπλ από ην λόκν απμεκέλε επζύλε.
30. Γηα θάζε εμσζρνιηθή δεκόζηα εθδήισζε νκάδαο καζεηώλ Σκήκαηνο ή Σάμεο είλαη απαξαίηεηε ε
έγθξηζε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ.
*Όπνπ καζεηέο λνείηαη καζήηξηεο θαη καζεηέο

