ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-22
ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 Όλοι και όλες έχουν ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως
εθνότητας, χρώματος, φύλου, θρησκευτικών και πολιτικών
πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης, σωματικής υγείας.

 Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Όλοι ίσοι αλλά όχι
ίδιοι. Σεβόμαστε τον καθένα και υπερασπιζόμαστε το
δικαίωμά του να εκφράζεται ελεύθερα.

 Δεχόμαστε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας αλλά σεβόμαστε
και το δικαίωμα της μειοψηφίας να εκφράζει ελεύθερα
τις απόψεις της.

 Η συμπεριφορά μας και η εμφάνισή μας είναι ανάλογες
του χώρου όπου βρισκόμαστε.

 Τηρούμε τους κανονισμούς της σχολικής
ακόμη και αν διαφωνούμε με αυτούς.

κοινότητας,

Κάθε μαθητής/μαθήτρια του Γυμνασίου οφείλει:
 Να προσέρχεται εγκαίρως στο Σχολείο και να βρίσκεται
στην τάξη κάθε διδακτική ώρα.
 Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απομάκρυνσης του/της από
την αίθουσα διδασκαλίας, πρέπει να πηγαίνει στο
Γραφείο της Διεύθυνσης. Όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα
από την τάξη ή καθυστερεί, καταγράφεται μία (1)
απουσία.
 Να μην προκαλεί φθορές στο χώρο του Σχολείου και να
τον διατηρεί καθαρό.
 Να σέβεται την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους
τους χώρους της Σχολικής Μονάδας (Ν.4633/2019).
 Η
εμφάνιση να μην προκαλεί, να είναι απλή και
επιμελημένη. Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
οφείλει να προσέρχεται με αθλητική περιβολή.
 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους,
εντός του σχολικού χώρου, κινητά τηλέφωνα ή άλλη
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα
επεξεργασίας εικόνας και ήχου (ΥΑ 132328/Γ2/2006,
εγκύκλιος
ΥΠΑΙΘ
100553/Γ2/4.9.2012
και
Φ25/103373Δ1/22.06.2019). Σε περίπτωση κατοχής των
παραπάνω μέσων, απομακρύνεται ο/η μαθητής/τρια από την
τάξη
και ο καθηγητής τον/την παραπέμπει στο Γραφείο
του Γυμνασίου. Μετά από δύο παραπομπές, επιβάλλεται
μία (1) ημέρα αποβολής. Αν παρατηρηθεί κατοχή κινητού
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής συσκευής στο προαύλιο, στους
διαδρόμους, στις τουαλέτες, στη βιβλιοθήκη ή στην
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, ο καθηγητής/τρια παίρνει τη
συσκευή και την παραδίδει στη Διεύθυνση ενώ παράλληλα
ενημερώνεται ο κηδεμόνας και καλείται να παραλάβει τη
συσκευή από τη Διεύθυνση.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΥΑ 79942/ΓΔ4/21.5.2019 ΦΕΚ Β' 2005/31.5.19 άρθρο 31
Σε περίπτωση που ο/η Μαθητής/τρια δεν βελτιώνει τη
συμπεριφορά του, τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται από
τη νομοθεσία είναι τα εξής:
 Προφορική παρατήρηση
 Επίπληξη
 Αποβολή από το μάθημα μίας (1) ημέρας
 Αποβολή από το μάθημα δύο (2) ημερών
 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Τα
δύο
πρώτα
μπορούν
να
εφαρμοστούν
από
κάθε
διδάσκοντα/ουσα
και
τα
τρία
πρώτα
από
τον/την
Διευθυντή/τρια
του
Γυμνασίου.
Ο
Σύλλογος
των
Καθηγητών/τριών μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα.
Προβλέπεται, ακόμη, η δυνατότητα του/της καθηγήτριας να
επιβάλει
ωριαία
απομάκρυνση
σε
μαθητή/τρια,
όταν
διαπιστώσει ότι, ακόμα και μετά την προφορική παρατήρηση
εξακολουθεί να μην επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του
μαθήματος. Η απομάκρυνση από την τάξη, συνεπάγεται την
καταγραφή μιας απουσίας.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΠΤΏΜΑΤΑ
 Αυθαίρετη απουσία από το μάθημα.
 Φθορά αντικειμένων και των χώρων του Σχολείου.
 Χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.
 Άσκηση λεκτικής ή/και σωματικής βίας.
 Διάδοση ψευδών ειδήσεων.
 Αναιδής
και
καθηγητές/τριες.

προσβλητική

συμπεριφορά

προς

Η Διεύθυνση ενημερώνει τους Κηδεμόνες για τυχόν ανάρμοστη
συμπεριφορά των μαθητών/τριών.
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν μία φορά την εβδομάδα να
ενημερώνονται για τα παιδιά τους από τους διδάσκοντες
καθηγητές. Την ημέρα ενημέρωσης την καθορίζει ο Σύλλογος
Καθηγητών.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης
Η διαγωγή των μαθητών εξαρτάται από τη συμπεριφορά τους,
στο Σχολικό χώρο, που εκδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο.
(ΦΕΚ Β' 2005/31.5.2019 αρ. 32)
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του
Σχολείου. Με τη λήξη του διδακτικού έτους χαρακτηρίζεται η
διαγωγή κάθε μαθητή/τριας από το Σύλλογο Διδασκόντων, με
βάση
την τήρηση των παραπάνω κανόνων. Η διαγωγή
χαρακτηρίζεται ως “εξαιρετική”, “καλή” ή “μεμπτή”.

Αριστεία και Βραβεία προόδου.
Από το Υπουργείο Παιδείας απονέμεται:
α) “Αριστείο Προόδου” στους μαθητές/τριες
βαθμό ετήσιας προόδου “άριστα” και

που

πέτυχαν

β) “Βραβείο Προόδου” στους μαθητές/τριες κάθε τμήματος που
πέτυχαν μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή
“εξαιρετική”.

Φοίτηση – Απουσίες (ΦΕΚ 2005/31.5.19 αρ.28)
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το
γενικό σύνολο των απουσιών κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους. Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες. Το σύνολο των απουσιών είναι 114.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από 114 απουσίες. Ο μαθητής/τρια που η
φοίτησή
του
χαρακτηρίστηκε
“ανεπαρκής”,
είναι
υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Ενημέρωση Γονέων για τις απουσίες
ΦΕΚ Β' 2005/31.5.2019 αρ. 29
 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των
μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες. Ο
κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το
σχολείο, οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα στο σχολείο τους
λόγους απουσίας (με τηλεφωνική επικοινωνία ή με
email).
 Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά τους
κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να
πληροφορείται τους λόγους απουσίας τους.
 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει σημειώσει τριάντα
(30) συνολικά απουσίες, ο κηδεμόνας ενημερώνεται με
ηλεκτρονική επιστολή. Μετά την πρώτη αυτή ενημέρωση,
εφόσον υπάρχει μεταβολή στο συνολικό αριθμό των
απουσιών,
αποστέλλεται
αντίστοιχη
επιστολή
με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά τις πρώτες πέντε (5)
εργάσιμες κάθε μήνα.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22
Προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας βάση αρθ. 2 της ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08/9/2020 (ΦΕΚ Β' 3780/8.9.2020).
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους του Σχολείου.
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο μετά
τη δήλωση αρνητικού τεστ στην πλατφόρμα Edupass.

