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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Με ηνλ φξν "Πιαίζην Οξγάλσζεο ρνιηθήο Εσήο" ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ 

θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη 

αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο 

πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο 

ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο 

εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε αλνρή θαη αλαγλψξηζε. Σην 

πιαίζην απηφ ν φξνο "ζρνιηθή πεηζαξρία" απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη 

αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ, 

εθφζνλ δε ζεσξείηαη απηνζθνπφο αιιά κέζν παηδαγσγηθφ γηα ηελ νκαιή ζρνιηθή 

δσή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ. Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη 

κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο. Τν ζρνιείν 

πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ζ δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη θαλφλεο, φξηα, θαηαλνκή ξφισλ θαη επζπλψλ, 

ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο νκάδαο, κηαο νκάδαο δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο, εθφζνλ 

ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, κε ειεχζεξε 

εθινγή, κε ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή θαη αθήλνπλ πεξηζψξηα δηαθνξψλ θαη 

πινπξαιηζκνχ απφςεσλ. 
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ΔΓΚΑΗΡΖ  ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Οη καζεηέο πξέπεη λα θάλνπλ πξνζπάζεηα λα κελ θαζπζηεξνχλ ην πξσί. Ζ πφξηα ζα 

θιείλεη κεηά ηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζα μαλαλνίγεη ζηηο 13.30. Δπίζεο ζα πξέπεη νη 

καζεηέο λα αλεβαίλνπλ ζηελ ηάμε κφιηο θηππήζεη ην θνπδνχλη. Όηαλ ν θαζεγεηήο 

κπεη ζηελ αίζνπζα , ε πφξηα θιείλεη θαη δελ γίλεηαη δεθηφο θαλέλαο καζεηήο. 

 

ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ 

Τν ζρνιείν έρεη ππνρξέσζε φρη κφλν λα εθαξκφζεη ην ζρεηηθφ λφκν πεξί 

απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο αιιά θαη λα θαηαπνιεκήζεη κε απνθαζηζηηθφηεηα ηελ 

απφθηεζε βιαπηηθψλ ζπλεζεηψλ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο  ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο κε ζρεηηθέο νκηιίεο θαη εθδειψζεηο γηα ηηο βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο. Δλλνείηαη φηη ην ζρνιείν δελ έρεη άιιε επηινγή παξά λα 

απαγνξεχζεη ην θάπληζκα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

καζεηήο βξεζεί λα θαπλίδεη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζα ελεκεξσζεί ην γξαθείν. Ο 

καζεηήο ηηκσξείηαη άκεζα κε εκεξήζηα απνβνιή θαη ελεκεξώλεηαη ν 

θεδεκόλαο ηνπ. Ο θεδεκόλαο ζα ελεκεξώλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

καζεηήο θαπλίδεη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

ΚΗΝΖΣΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΚΑΗ Ζ  ΥΡΖΖ ΣΟΤ Ω ΤΚΔΤΔ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

Ο λφκνο (Φ.25/103373/Γ1/22-06-2018/ΥΠΠΔΘ) είλαη ζαθήο σο πξνο ηελ 

απαγφξεπζε ηεο θαηνρήο θηλεηψλ απφ ηνπο καζεηέο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σρνιείνπ. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ                                   

 ΠΛΑΙΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

_____________________________________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 2018-2019 

Έηζη, ζπληζηάηαη ζηνπο καζεηέο καο λα απνθεχγνπλ λα θέξλνπλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν 

θηλεηά ηειέθσλα ή ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη θαηαγξαθήο (π.ρ. mp3, mp4, 

θάκεξα, θηι). Σε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ απνιχησο 

απαξαίηεην λα έρεη ν καζεηήο καδί ηνπ θηλεηφ ηειέθσλν, ηφηε ν καζεηήο νθείιεη λα 

έρεη ην ηειέθσλν απελεξγνπνηεκέλν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Αλ 

καζεηήο παξαβεί ηνλ παξαπάλσ θαλφλα, ηφηε ην ηειέθσλν αθαηξείηαη απφ απηφλ γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο εβδνκάδαο, θπιάζζεηαη απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη παξαδίδεηαη ζ' απηφλ ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ ηεο Παξαζθεπήο. Σε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο, ην θηλεηφ αθαηξείηαη απφ ην καζεηή γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ο θεδεκφλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζέιζεη ν ίδηνο ζην ζρνιείν θαη λα 

παξαιάβεη ην θηλεηφ ηνπ παηδηνχ ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέιεη. 

Σπρλά ππάξρνπλ θαηλφκελα θαηαγξαθήο απφ ηνπο καζεηέο ζηηγκηφηππσλ κε ηα 

θηλεηά ηνπο. Σνλίδεηαη κε έκθαζε όηη απαγνξεύεηαη ξεηά, είηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο είηε θαηά ην δηάιεηκκα, ε θαηαγξαθή ζηηγκηόηππσλ ζηελ ηάμε  ή 

ζε νπνηνδήπνηε ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Κάζε παξέθθιηζε απφ ηα αλσηέξσ απνηειεί 

αληηθείκελν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη αληηκεησπίδεηαη γηα ηνπο καζεηέο κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ ΥΑ 10645/ΓΓ4/23-01-2018 (ΦΔΚ 120 Β΄) ζρνιηθέο θπξψζεηο. 

Οη θπξψζεηο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα αθνξνχλ ηφζν ηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ 

ηελ θαηαγξαθή, φζν θαη ηνπο καζεηέο πνπ ηπρφλ κεηαθφξησζαλ ηα ζρεηηθά βίληεν 

ζην δηαδίθηπν ή δηαθίλεζαλ ην ζρεηηθφ πιηθφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Δπίζεο, δελ 

επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα βξίζθνληαη κέζα ζηελ αίζνπζα, ζε ώξα καζήκαηνο, 

κε αθνπζηηθά (ηειεθώλνπ ή MP) ζηα απηηά.  
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ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΩΝ 

Τα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνληαη φιν θαη πην ζπρλά πεξηζηαηηθά βίαο θαη 

επηζεηηθφηεηαο ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα. Σην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη επηζεηηθέο ηάζεηο 

εθδειψλνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο. Δίηε κε ζσκαηηθή, ιεθηηθή ή ειεθηξνληθή βία, είηε 

κε θαηλφκελα εθθνβηζκνχ, φπνπ ε βία αζθείηαη κε  ςπρνινγηθφ ηξφπν.  

Ζ βία  θαη ε επηζεηηθφηεηα καζεηψλ απέλαληη ζε άιινπο καζεηέο δελ κπνξεί θαη δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη αλεθηή νχηε απφ θαζεγεηέο , νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

καζεηέο. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο νθείινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

πνπ πέθηνπλ ζχκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λα ελεκεξψζνπλ άκεζα ην ζρνιείν 

θαη λα εθδειψζνπλ ηελ έκπξαθηε αληίζεζή ηνπο απέλαληη ζε θαηλφκελα βίαο θαη 

επηζεηηθφηεηαο. Τν ζρνιείν έρεη ππνρξέσζε λα πξνζθέξεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

γηα θάζε καζεηή θαη νθείιεη λα πάξεη θάζε κέηξν πνπ ζεσξεί πξφζθνξν γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηνπο καζεηέο πνπ ζπκαηνπνηνχληαη. 

Καλέλαο καζεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θαλελόο είδνπο βία απέλαληη 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ε βία απηή, όηαλ εθδειώλεηαη, ζα αληηκεησπίδεηαη κε 

απνθαζηζηηθόηεηα θαη απζηεξόηεηα από ην ζρνιείν. 

 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Σην ζρνιείν ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε αγσγή απαηηνχλ εθ κέξνπο θάζε καζεηή 

ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζε αξρέο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη 

απηνί νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο λα ιεηηνπξγνχλ σο αξρέο, ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

απνδέρεηαη, ελζηεξλίδεηαη θαη επνκέλσο ηηο ηεξεί κε δηθή ηνπ ζέιεζε θαη επζχλε. Ζ 

ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζέκα πεηζαξρίαο. Ζ ζηαδηαθή 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ                                   

 ΠΛΑΙΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

_____________________________________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 2018-2019 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζηνπο θαλφλεο πεηζαξρίαο, σο βαζηθή επηδίσμε ηνχ 

ζρνιείνπ, επηβάιιεη, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, λα ιακβάλνληαη δηάθνξα 

παηδαγσγηθά κέηξα θαη λα γίλνληαη δηαθξηηηθέο πξνζσπηθέο επηζεκάλζεηο. Αλ φκσο 

δηαπηζησζεί φηη θάπνηνη καζεηέο παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη φηη κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο παξαθσιχνπλ ην έξγν ηνχ ζρνιείνπ ή φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

είλαη βιαπηηθή γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηφηε είλαη αλαγθαίν λα επηβιεζνχλ 

θπξψζεηο, νη νπνίεο θιηκαθψλνληαη κέρξη ηελ απνκάθξπλζε ηνχ καζεηή απφ ην 

ζρνιείν, ζχκθσλα πάληνηε κε ηε ζρνιηθή λνκνζεζία θαη κε ηηο αξρέο ηεο 

παηδαγσγηθήο.  

Οη θπξψζεηο θιηκαθψλνληαη σο εμήο: πξνθνξηθή παξαηήξεζε, επίπιεμε, σξηαία 

απνκάθξπλζε από ην κάζεκα, απνβνιή από ηα καζήκαηα κέρξη 2 εκέξεο θαη 

απνκάθξπλζε από ην ρνιείν (αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο) θαη έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ε νπνία κπνξεί λα κεησζεί απφ 

εμαηξεηηθή ζε θαιή ή αθφκα θαη κεκπηή. Ζ Γηεπζχληξηα, ρσξίο απφθαζε ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, έρεη δηθαίσκα λα δψζεη κέρξη θαη 1 εκέξα απνβνιή. (ΦΔΚ 120 η.Β/23-

01-2018). Οη γνλείο, ζε θάζε πεξίπησζε παξαπηώκαηνο ή παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο,  ελεκεξψλνληαη απφ ην ζρνιείν γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ είλαη πάληα 

αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ TΩΝ  ΜΑΘΖΣΩΝ  ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

 Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ην σξάξην ηνπ 

θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο, ηδίσο ηελ ψξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ θαη θάζε 

άιιεο ζρνιηθήο εθδήισζεο. Ζ παξνπζία ηνπο ζηε πξσηλή ζπγθέληξσζε 

θαη ζηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο είλαη ππνρξεσηηθή. 
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 Σε πεξίπησζε κε εγθαίξνπ πξνζέιεπζεο ηελ πξψηε ψξα γηα ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο,  νη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην γξαθείν θαη αλαθέξνπλ ηελ 

αηηία ηεο θαζπζηέξεζεο, ηελ νπνία νθείιεη λα επηβεβαηώλεη ν θεδεκόλαο. 

Δθόζνλ ε αξγνπνξία ηνπο ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλε, νη καζεηέο 

ιακβάλνπλ άδεηα εηζφδνπ ζηελ ηάμε. Αλ ε αξγνπνξία νθείιεηαη ζε 

θαζπζηεξεκέλε άθημε ηνπ ιεσθνξείνπ, απηφ ειέγρεηαη θαη ε απνπζία δελ 

θαηαρσξίδεηαη. 

 Καλέλαο καζεηήο δελ θεχγεη απφ ην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Ζ αλαίηηα απνπζία απφ δηδαθηηθή ψξα απνηειεί παξάπησκα θαη 

ειέγρεηαη πεηζαξρηθά απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνχ Σρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηνχ Σπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ γηα ην ζέκα απηφ. ΟΗ καζεηέο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα θχγνπλ πην λσξίο κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ θεδεκφλα ηνπο, πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ απφ ην Γξαθείν εγθξηηηθφ 

ζεκείσκα απνρψξεζεο, εηδάιισο ε απνρψξεζή ηνπο ζεσξείηαη «θνπάλα» 

θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη λα κελ παξαθσιχνπλ ην κάζεκα, 

ζεβφκελνη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε. Οθείινπλ λα 

θέξνπλ καδί ηνπο ηα βηβιία ηνπο θαη  φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα ηε ζρνιηθή εξγαζία 

ηνπο, εηδάιισο, ν δηδάζθσλ έρεη ηα δηθαίσκα λα ηηκσξήζεη ην καζεηή κε ηελ 

επηβνιή ηεο σξηαίαο απνπζίαο. 

 Σε πεξίπησζε αιιαγήο αίζνπζαο γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ, νη 

καζεηέο πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ρσξίο αξγνπνξία. Πξέπεη 
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επίζεο λα απνθεχγνληαη ζνξπβψδεηο θαη ελνριεηηθέο εθδειψζεηο ζηνπο 

δηαδξφκνπο ηνχ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 Δίλαη απηνλφεην φηη νη καζεηέο πξέπεη λα ζέβνληαη ηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη λα 

δηαηεξνχλ ην ήπην ζρνιηθφ θιίκα. Ο ζεβαζκφο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνχ ζρνιείνπ είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ. Γη' απηφ πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο 

ρψξνπο θαζαξνχο, λα κε γξάθνπλ ζηα ζξαλία θαη ηνπο ηνίρνπο θαη λα κελ 

πξνθαινχλ θζνξέο ζηα ζξαλία, ην επνπηηθφ πιηθφ θ.ά. Κάζε καζεηήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε θζνξά πξνθαιέζεη ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία θαη 

ειέγρεηαη πεηζαξρηθά. Παξάιιεια νη γνλείο ηνπ νθείινπλ λα απνθαηαζηήζνπλ 

ηε δεκηά. Ηδηαηηέξσο νη καζεηέο κε ηελ επζχλε ησλ Πεληακειψλ Μαζεηηθψλ 

Σπκβνπιίσλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ησλ 

ζρνιηθψλ αηζνπζψλ, γηαηί είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο ηνπο, φπνπ παξακέλνπλ 

θαη εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο. Οη βνεζεηηθνί ρψξνη (ηνπαιέηεο) πξέπεη επίζεο 

λα δηαηεξνχληαη γηα ιφγνπο πγείαο θαζαξνί.  

 Γελ επηηξέπεηαη ζηελ ηάμε ε θαηαλάισζε αλαςπθηηθώλ, θαθέδσλ θαη 

νπνηνπδήπνηε είδνπο θαγεηνύ. Δπηηξέπεηαη κόλν λεξό. Οη καζεηέο πνπ 

θαηαλαιώλνπλ ηα παξαπάλσ είδε ζηελ ηάμε ζα αληηκεησπίδνπλ 

θπξώζεηο. 

 Σηα εξγαζηήξηα νη καζεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη ππεπζπλφηεηα ηα φξγαλα, ηηο ζπζθεπέο θαη ηνπο ππνινγηζηέο θαη λα 

ηεξνχλ κε ζρνιαζηηθφηεηα ηηο νδεγίεο ηνχ δηδάζθνληνο θαη ηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο ηνχ εξγαζηεξίνπ. Σην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο νη ζέζεηο ησλ 

καζεηψλ είλαη νξηζκέλεο θαη δελ επηηξέπεηαη αιιαγή. 
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 Οη καζεηέο παξνηξχλνληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Σρνιείνπ 

γηα λα εμνηθεηψλνληαη κε ην βηβιίν, λα βνεζνχληαη ζηε ζχλζεζε-ζχληαμε 

εξγαζηψλ θαη ζηε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Σηνλ 

ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο. Σπκβνπιεχνληαη ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή γηα ην ζέκα πνπ ζέινπλ λα κειεηήζνπλ. Δξγάδνληαη ζησπειά. 

Γηαηεξνχλ ηα βηβιία ή άιια επνπηηθά κέζα ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπηζηξέθνπλ 

εγθαίξσο ηα βηβιία πνπ δαλείδνληαη. 

 Σηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ εθεκεξεπφλησλ θαζεγεηψλ.   

 Υπελζπκίδνπκε φηη ε παξνπζία εμσζρνιηθψλ ζην ζρνιείν δελ επηηξέπεηαη θαη 

νη καζεηέο δελ πξέπεη, ζε θακία πεξίπησζε, λα θέξλνπλ θίινπο ηνπο 

εμσζρνιηθνχο ζην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

 Έληνλα ζπληζηάηαη ζηνπο καζεηέο λα κελ έρνπλ καδί ηνπο ζην ζρνιείν είδε 

αμίαο ή  ρξήκαηα. 

 Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο  επηθίλδπλα ή 

αηρκεξά αληηθείκελα θαζώο, αθόκε θαη ρσξίο λα ην ζέινπλ , κπνξεί λα  

πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκό ζε άιινπο καζεηέο. 

 Οη καζεηέο ππνρξενύληαη λα επηδίδνπλ νπσζδήπνηε ζηνπο γνλείο ηνπο 

ηηο γξαπηέο αλαθνηλώζεηο πνπ ηνπο απεπζύλεη ην ζρνιείν πξνο 

ελεκέξσζε ηνπο. 
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ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πξνο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαζψο θαη πξνο φια ηα πξφζσπα πνπ βνεζνχλ ην έξγν ηνχ 

ζρνιείνπ (θαζαξίζηξηεο, ππεχζπλε θπιηθείνπ) πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εππξέπεηα, ζεβαζκφ θαη επγέλεηα. Με ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε νπνία πξέπεη 

λα είλαη ζεηηθή πξνο φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη πξνο ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν, νη καζεηέο δείρλνπλ ηελ  θνηλσληθή ηνπο αγσγή. Ζ απξεπήο 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ε ρεηξνδηθία, ε άζθεζε ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο 

βίαο απφ άηνκα ή νκάδεο πξνο άιινπο καζεηέο, θαζψο θαη νη απξεπείο 

εθθξάζεηο ειέγρνληαη απζηεξά, ζεσξνχληαη ζνβαξά παξαπηψκαηα θαη 

αληηκεησπίδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ 

ζρνιείνπ ή ην Σχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηα δηαιείκκαηα 

γηα ιφγνπο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παίδνπλ θαη 

λα θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ηνπο έρνπλ ππνδεηρζεί. Απηφ είλαη 

επηβεβιεκέλν φρη κφλν γηα ιφγνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνχ ζρνιείνπ, αιιά 

θπξίσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ παηδηψλ. Οη καζεηέο απνθεχγνπλ παηρλίδηα 

ή ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Σηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη θαηά ηηο εμφδνπο απφ ην Σρνιείν, νη καζεηέο 

πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα. Ζ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο 

πξέπεη λα ηηκά ηνπο ίδηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ην ζρνιείν. Σε πεξίπησζε 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ                                   

 ΠΛΑΙΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

_____________________________________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 2018-2019 

πνπ έλαο καζεηήο επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβαίλεη ηηο αξρέο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ, ηφηε ηνχ επηβάιινληαη 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο αλάινγεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Ζ πξνζνρή θαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνχ ζρνιείνπ επηβάιιεηαη θαη 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηψλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν θαζεγεηήο απνκαθξύλεη ην καζεηή από ηελ 

αίζνπζα κε ηελ πνηλή ηεο σξηαίαο απνκάθξπλζεο, ν θαζεγεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη ώζηε ηα αξρηθά  Ω. Α (Ωξηαία Απνβνιή)  λα 

ζεκεηώλνληαη ζηε ζηήιε Παρατηρήσεις ηνπ απνπζηνιόγηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θαηαγξάθεη ηελ πνηλή  ζην Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηώλ 

Τπνζηήξημεο Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε 

επαλαιακβαλόκελσλ σξηαίσλ απνκαθξύλζεσλ θαη πάλησο κεηά από 

ηξεηο από ηνλ ίδην δηδάζθνληα ή πέληε ζπλνιηθά, ην πκβνύιην 

Σκήκαηνο εμεηάδεη ηνπο ελδεδεηγκέλνο ρεηξηζκνύο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο ηηκσξεζεί κε ηελ  πνηλή ηεο σξηαίαο 

απνβνιήο, ν καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνρσξήζεη άκεζα από 

ηε ηάμε ρσξίο λα βξεζεί ζε θαλελόο είδνπο αληηπαξάζεζε κε ηνλ 

θαζεγεηή, αθόκα θη αλ ζεσξεί όηη αδηθήζεθε από απηόλ. ηε ζπλέρεηα  ν 

καζεηήο πεγαίλεη ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο θαη αλαθέξεη ην 

πεξηζηαηηθό, θαζώο θαη ηε δηθή ηνπ ζέζε γηα απηό θαη όπνηα έλζηαζε 

έρεη γηα ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίζηεθε από ηνλ θαζεγεηή. 

  Οη καζεηέο πνπ απνβάιινληαη παξακέλνπλ ηηο εκέξεο ηεο απνβνιήο 

ζην ζρνιείν, νη ώξεο απνπζίαο θαηαρσξίδνληαη θαη απαζρνινύληαη κε 

επζύλε ηνπ ζρνιείνπ. 
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Σέινο επηζεκαίλνπκε  όηη: 

 Τν Πιαίζην Οξγάλσζεο Σρνιηθήο Εσήο είλαη πξντφλ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκθσλίαο δηδαζθφλησλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ θαη ηζρχεη απαξέγθιηηα γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 Οη καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο κπνξνχλ λα βξνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα καζεηηθά ζέκαηα ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ καο, ζηε 

δηεχζπλζε http://epalkallonis.weebly.com  

 Τα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Πιαίζην 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γηεπζχληξηα θαη ηνλ Σχιινγν 

δηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία 

http://epalkallonis.weebly.com/

