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I. Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το νέο σχολικό έτος γίνεται από τους Γονείς ή Κηδεμό-
νες τους μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος διδακτικού  έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί
να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
Πρέπει μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του
σχολικού έτους 2014-2015:
· Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου να δηλώσουν το μάθημα επιλογής

που επιθυμούν να διδαχθούν και την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακο-
λουθήσουν στη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ.

· Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, να δηλώσουν το μάθημα επιλογής
που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ. και την Κατεύθυνση,
μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση μέχρι την 30η

Σεπτεμβρίου.

II. Έναρξη – Λήξη μαθημάτων

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διά-
ταγμα που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Το διδακτικό έτος δι-
αρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου.

III. Ωράριο λειτουργίας

1. Το ωράριο λειτουργίας κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι από 8:10
έως 14:00μμ.

2. Μαθητές και καθηγητές οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή
στο προαύλιο του σχολείου.

3. α. Οι μαθητές που προσέρχονται την πρώτη ώρα μετά την είσοδο του καθηγητή
στην τάξη δεν γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλε-
σμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στον Διευ-
θυντή. Εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι μπορούν να εισέλθουν στην τάξη, τους δίνει
σχετικό σημείωμαβ. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλί-
ας σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα χτυπήσει το κουδούνι του
Σχολείου και πάντως πριν ο καθηγητής ξεκινήσει το μάθημα. Μετά την πάροδο
του χρόνου αυτού χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία και κατά την ώρα αυτή
υποχρεούνται να βρίσκονται στο γραφείο του Συλλόγου των καθηγητών (ή εφό-
σον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα).

4. Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες του προαυλίου κλείνουν (με εξαίρεση
την κεντρική είσοδο) και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται χωρίς άδεια.

5. Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου (ε-
φόσον ο καιρός το επιτρέπει). Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο
όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ορόφου.



6. Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω απου-
σίας καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές υπακούν στις οδηγίες των διδασκό-
ντων.

IV. Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν στον σύλ-
λογο των καθηγητών ή στον διευθυντή  τα θέματα που τους απασχολούν. Η δι-
εκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των
ισχυόντων νόμων.

V. Σχολικό Πρόγραμμα

1. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας.

2. Ξένες Γλώσσες: Κάθε μαθητής/-τρια έχει διδαχθεί στο Γυμνάσιο δύο ξένες γλώσ-
σες. Στο Λύκειο η μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά στο σχολείο μας) είναι υποχρεωτικό
μάθημα Γενικής Παιδείας.  Η Α' Ξένη Γλώσσα που επιλέγεται στην Α' τάξη του Λυ-
κείου, βάσει του ισχύοντος νόμου, δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της φοίτησης του
μαθητή στο Λύκειο.

VI. Η Φοίτηση

1. Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και
υποχρέωσή τους. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή υπεύ-
θυνος είναι ο κηδεμόνας του. Εάν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί ορισμένα όρια,
τότε υπάρχουν κυρώσεις, οι οποίες μερικές φορές υποχρεώνουν τον μαθητή να
επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία
απουσία.

2. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημε-
ρινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχο-
λικής εκδήλωσης (πρωινή συγκέντρωση και προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις,
εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).

3. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος
(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.), σύμφωνα με τα ισχύοντα Προε-
δρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.

4. Κάθε μέρα ενημερώνονται οι κηδεμόνες των απόντων μαθητών από τον ορισμένο
γι’ αυτή τη δουλειά καθηγητή.

5. Κανένας μαθητής δεν φεύγει αυθαίρετα (χωρίς άδεια από το Διευθυντή) από το
σχολείο. Αν κάποιος μαθητής φύγει χωρίς άδεια από το σχολείο τότε οι απουσίες
του δεν δικαιολογούνται ο δε υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ενημερώνει τον
κηδεμόνα του. Κανένας μαθητής δεν εγκαταλείπει την τάξη του χωρίς την άδεια
του καθηγητή της ώρας.

6. Σε περίπτωση που κάποιος Γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει το παιδί
του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του
Σχολείου.



7. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις
αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομι-
κού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α' τάξεως του Λυκείου, σύμφωνα με σχε-
τική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής
από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο Κηδεμόνας του να
υποβάλει αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση στο Σχολείο μέχρι το τέ-
λος Σεπτεμβρίου. Για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών η υποβολή των δικαιο-
λογητικών πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις
της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας.

8. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται είτε από γιατρό είτε από τον κηδεμόνα.
Προσοχή: Τα όρια των απουσιών, ο τρόπος δικαιολόγησής τους και ο χα-
ρακτηρισμός της φοίτησης ορίζονται από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα
του Υπουργείου Παιδείας (λεπτομέρειες στο παράρτημα στο τέλος του
κανονισμού).

VII. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις μαθητών

1. Οι μαθητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια
προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρό-
σωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου.

2. Η απρεπής συμπεριφορά του μαθητή/-τριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση
βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις
θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση
από το Διευθυντή του Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα
με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις αρχές της εκπαίδευσης. Τα παραπάνω ι-
σχύουν και για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους με τα
λεωφορεία κατά τις διάφορες εκπαιδευτικές και άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου.

3. Οι μαθητές παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική
διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμα-
θητών τους για μάθηση. Πρέπει να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ό, τι
χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.

4. Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές εξορμήσεις και στις
επετειακές - μορφωτικές - πολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις, που οργανώνει το
Σχολείο.

5. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. Ο σεβα-
σμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου και την
περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Γι'
αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν
στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο ε-
ποπτικό υλικό, καθώς επίσης να μην καταστρέφουν τα βιβλία τους μετά το πέρας
των διαγωνισμάτων στο τέλος του σχολικού έτους (αντί να τα καταστρέφουν
μπορούν να τα ρίχνουν στους χώρους για ανακύκλωση χαρτιού). Κάθε μαθητής
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περι-
ουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη
φθορά :

α. Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου καθηγητών,
β. Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση  του σχολείου και
γ. Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς.



Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο υπεύθυνος της φθοράς το 5μελές του τμήματος
αποκαθιστά τη ζημιά με έξοδα όλων των μαθητών του τμήματος.

6. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους
και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους.

7. Δεν επιτρέπεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν στο σχολικό χώρο κινητά τη-
λέφωνα. Σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να εξυπηρετούνται από το τηλέφωνο
του σχολείου. Κινητό που χρησιμοποιείται από μαθητή ή είναι σε κοινή
θέα κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος, αφαιρείται από το
μαθητή, φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή και παραδίδεται μόνο
στον Κηδεμόνα του . Δεν επιτρέπεται επίσης να έχουν μαζί τους άλλου είδους
υλικό που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και είδη αξίας,
αιχμηρά αντικείμενα και άλλα.

8. Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρ-
χονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποι-
ούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους
υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντος και τους
κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.

9. Το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται.(ν.3868/2010)
10.  Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγείας κα-

θαροί. Φροντίζουν να κάνουν σωστή χρήση των τουαλετών, να ρίχνουν τα χαρ-
τιά καθαριότητας στους κάδους, να τραβούν το καζανάκι και να πλένουν τα χέρια
τους. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τις τουαλέ-
τες του άλλου φύλου.

11.Να διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτήριο και να  ρίχνουν τα
απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτήριο
και τον προαύλιο χώρο.

12.α. Κατά τις εκπαιδευτικές εξορμήσεις οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους συ-
νοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
β. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, του επιβάλλονται οι
ανάλογες κυρώσεις.

13.Οι μαθητές  θα πρέπει  να επιδίδουν οπωσδήποτε στους γονείς τους τις γραπτές
ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους.

14.Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό του Σχολείου, που είναι
αποτέλεσμα  της συνεργασίας του συλλόγου καθηγητών και της μαθητικής κοινό-
τητας του σχολείου.  Τα θέματα που ανακύπτουν - και δεν προβλέπονται στον
παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον
Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

VIII. Δικαιώματα μαθητών

Κάθε μαθητής δικαιούται :
1. Να απολαμβάνει το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών του.
2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις (πάντα

στα πλαίσια της κόσμιας συμπεριφοράς), να εκφράζει απορίες και γενικότερα να
επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.

3. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού του (ολιγόλεπτου ή ωριαίου) και
να ζητά καλόπιστα διευκρινήσεις για το βαθμό του.



4. Να εκφράζει ελεύθερα το παράπονό του στο Διευθυντή όταν προκύπτει ζήτημα
μη εφαρμογής του Σχολικού Κανονισμού από απαράδεκτη συμπεριφορά μαθητή
ή καθηγητή.



IX. Ενδυμασία – Εμφάνιση

1. Η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής.
2. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής προσέρχονται πάντοτε με φόρμα και αθλητικά

παπούτσια  κατόπιν συνεννόησης με τον γυμναστή). Σε διαφορετική περίπτωση
χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία και παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το
μάθημα.

X. Πειθαρχία – Κυρώσεις

1. Κάθε μαθητής/-τρια πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες συμπεριφοράς όπως αυτοί
καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό αλλά και τη γενικότερη αντίληψη περί
καλής συμπεριφοράς.

2. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες συμπεριφο-
ράς, τότε είναι αναγκαίο ο διευθυντής  ή ο σύλλογος να προβεί σε  υποδείξεις,  ε-
πίπληξη  ή  τιμωρία (ανάλογα με την περίπτωση) με σκοπό την παιδαγωγική  αντι-
μετώπιση των παραπτωμάτων, σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με
τη σοβαρότητα της παράβασης.

3. Οι γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφο-
ρά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων.

XI. Καθήκοντα επιμελητών

1. Οι επιμελητές ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος.
2. Οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και να

μην επιτρέπουν τη είσοδο σε κανένα.  Είναι  υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά
στην αίθουσα.

3. Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας στην αίθουσα.
4. Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
5. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά, είτε προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε

από οποιονδήποτε άλλο.
6. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας α-

νοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν
την αίθουσα. Εάν οι συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους,
το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή ορόφου.

XII. Καθήκοντα απουσιολόγων

1. Οι απουσιολόγοι των τμημάτων ορίζονται από το Σύλλογο Καθηγητών με βάση
την βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας
τακτικός και ένας αναπληρωματικός).

2. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης, το Απουσιολόγιο (τα οποία
είναι δημόσια έγγραφα) και το σφουγγάρι, , τα οποία  παραλαμβάνουν κάθε πρωί
από το Γραφείο των καθηγητών, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις
αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο μετά την



τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκο-
ντες.

3. Ο απουσιολόγος ή όποιος άλλος επιθυμεί- σε συνεννόηση πάντα με τον υπεύθυνο
καθηγητή του τμήματος-  φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμέ-
νη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή
της κάθε τάξης. Το διάγραμμα τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμή-
ματος ή στο οπισθόφυλλο του βιβλίου ύλης του τμήματος.

XIII. Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή

1. Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (εθνικές επέτειοι, σχο-
λικοί εορτασμοί, περίπατοι) είναι υποχρέωσή τους. Μη συμμετοχή των μαθητών
σε αυτές έχει ως συνέπεια να χρεώνονται με αδικαιολόγητες απουσίες.

2. Τόσο οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές,, οι εθνικές και οι θρη-
σκευτικές γιορτές, όσο και οι άλλες καινοτόμες δράσεις όπως η περιβαλλοντική
εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ., πρέπει να γίνονται με πρωτο-
βουλίες και ιδέες των ίδιων των μαθητών σε συνεργασία με τον σύλλογο των κα-
θηγητών .

3. Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις και να παίρ-
νουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τους καθη-
γητές τους.

4. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όνομα του σχολείου σε αφίσες,
έντυπα, εκδηλώσεις (π.χ. χοροί των μαθητών) κλπ. χωρίς την άδεια της Διεύθυν-
σης του σχολείου.

XIV. Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης

1. Οι μαθητές του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν να απευθύνονται εί-
τε στον υπεύθυνο τμήματος είτε στον διευθυντή. Αν το πρόβλημά τους αφορά κα-
κή (κατά την άποψή τους) συμπεριφορά καθηγητή απέναντί τους τότε απευθύνο-
νται μόνο στο διευθυντή.

2. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στο σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβού-
λιο της τάξης συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο διευθυντή, ο οποίος το
εισάγει -αναλόγως του θέματος- ή στο συμβούλιο τάξης (διδάσκοντες στο συγκε-
κριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των καθηγητών .

3. Το 5μελές συμβούλιο τάξης αντιπροσωπεύει τους μαθητές του τμήματος στη διεκ-
δίκηση οποιουδήποτε αιτήματος .

4. Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το
15μελές συμβούλιο του σχολείου.

5. Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδι-
κασίες, όπως ορίζει ο νόμος.

XV. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων

1. Συναντήσεις των γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες γίνονται
μία φορά την εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη και ώρες 11-13μμ. Μετά το τέλος



του κάθε τετραμήνου οι γονείς καλούνται στο Σχολείο, για να παραλάβουν τους
ελέγχους προόδου των μαθητών και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες την εν
γένει επίδοση, πρόοδο και διαγωγή των παιδιών τους.

2. Οι γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παι-
διών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία
με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και οδηγιών του.
Καλό θα ήταν οι γονείς να ενημερώνουν έγκαιρα τον υπεύθυνο καθηγητή του τμή-
ματος  για την απουσία του παιδιού τους .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

1. Ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή τρίτο πρόσωπο που έχει ορισθεί επισή-
μως. Μαθητής που συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια αυτοκηδεμονεύεται με τη
σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης .

2. Ο μαθητής με 51 αδικαιολόγητες απουσίες απορρίπτεται. Μπορεί χωρίς συ-
νέπειες να κάνει μέχρι 114 απουσίες,  εφ’  όσον οι πάνω από τις 50 είναι δι-
καιολογημένες. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μόνο για ειδικούς λόγους
το ανώτατο όριο απουσιών μπορεί να φτάσει τις 164.

3. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο
κηδεμόνας του. Οι απουσίες του μαθητή μπορούν να δικαιολογούνται από γιατρό με
ειδικό σημείωμα που προσκομίζεται στο Διευθυντή του Λυκείου από τον κηδεμόνα ή
το μαθητή. Ο κηδεμόνας μπορεί επίσης να δικαιολογεί απουσίες του παιδιού του προ-
σερχόμενος στο υπεύθυνο καθηγητή της τάξης , αλλά μόνο μέχρι δύο συνεχόμενες
μέρες και όχι πάνω από δέκα μέρες το χρόνο. Απουσίες που πραγματοποιούνται σπο-
ραδικά κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος χωρίς άδεια από το Διευθυντή
(κοπάνες) δε δικαιολογούνται. Οι απουσίες πρέπει να δικαιολογούνται μέσα σε 10 μέ-
ρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Αλλιώς μένουν αδικαιολόγητες.

4. Μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο για μεγάλο διάστημα λόγω μακρόχρονης
θεραπείας μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων
και να λαβαίνουν μέρος στην προαγωγική διαδικασία ανεξάρτητα από αριθμό απου-
σιών. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άμεση επικοινωνία με το Διευθυντή του
σχολείου για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

5. Για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία, μόνιμη ή
προσωρινή σωματική βλάβη κ.λ.π., υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής
από προφορική εξέταση, εφ’ όσον τηρηθούν κάποιες διαδικασίες. Γι’ αυτό επιβάλλεται
η άμεση επικοινωνία με το Διευθυντή του σχολείου.

6. Οι μαθητές της Β΄ ή της Γ΄ τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν μάθημα επιλογής και
κατεύθυνση μέχρι τις  30 Σεπτεμβρίου .

7. Οι μετεγγραφές των μαθητών σε άλλο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις γίνονται μέχρι τις 31 Μαρτίου. Οι μετεγγραφές των μαθητών του Γενικού Λυκείου
σε ΕΠΑΛ γίνονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Οι μαθητές της Α΄ τάξης μετεγγράφονται
στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ ενώ οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης μετεγγράφονται στην Β΄
τάξη του ΕΠΑΛ.

8. Αξιολόγηση του μαθητή: Για την αξιολόγηση του μαθητή ο καθηγητής συνεκτιμά:



α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.

β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ. Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες (τεστ, διαγωνίσματα*. )

    *Στη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου είναι υποχρεωτικό ένα πρόχειρο διαγώνισμα σε
κάθε γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα ενώ είναι προαιρετικό κατά τη διάρκεια του Β΄ τε-
τραμήνου. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμάτων σε περισσότερα
του ενός μαθήματα την ίδια ημέρα και των τριών την εβδομάδα. Στη διενέργεια των
τεστ δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός.

δ. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο.

ε. Τον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, αν υπάρχει.

στ. Τα αποτελέσματα  της επίδοσής του στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτι-
κού έτους.

9. Οι κηδεμόνες μπορούν- με αίτησή τους - να κάνουν αναβαθμολόγηση στα  γραπτά δο-
κίμια του  Ιουνίου και Σεπτεμβρίου  των παιδιών τους καθώς και να δουν το γραπτό
των τελικών εξετάσεων (με αίτησή τους)

10.Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους μπορούν να πραγματοποιούνται 5 περίπατοι,
μία ημερήσια εκδρομή και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Για κάθε μετακίνηση με λεωφο-
ρείο απαιτείται έγκριση από τον κηδεμόνα. Η εκδρομή πραγματοποιείται μόνο αν ε-
γκρίνεται από τα 3/4 των μαθητών.

11.Οι κηδεμόνες είναι καλό να ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του Λυκείου και τους
καθηγητές για σοβαρά προβλήματα των παιδιών τους.

Τέλος,  κρίνουμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας
για οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τους μαθητές μας και πρόθυμοι να συμβάλουμε
στην από κοινού  επίλυσή του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Η παιδαγωγική κα-
τάρτιση των καθηγητών, το ενδιαφέρον, η αγάπη και η συνεργασία  κηδεμόνων –
δασκάλων αποτελούν γερές βάσεις για την ολοκλήρωση  της προσωπικότητας των
παιδιών σας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


