
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

α) ΦΟΙΤΗΣΗ:

1.  Η  προσεκτική  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  μου  και  η  σωστή  προετοιμασία  τους  πρέπει  να  είναι
ανελλιπής. Υποχρεούμαι να έχω στο μάθημα τα βιβλία ,τα τετράδια μου και ό,τι άλλο έχει ορίσει ο καθηγητής
μου.

2.  Δεν απουσιάζω από το σχολείο παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Σε  περίπτωση απουσίας  μου
υποχρεούται ο κηδεμόνας μου να ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο   (τηλεφώνημα το πρωί) και να γνωστοποιεί το
λόγο της απουσίας.

3. Σε  περίπτωση  καθυστερημένης  πρωινής  προσέλευσης, οφείλω  να  περάσω  από  τη  διεύθυνση  γιατί
διαφορετικά δε θα γίνω δεκτός στην τάξη.  Σε  επανάληψη  του φαινομένου, το γεγονός ελέγχεται πειθαρχικά.
Σημειώνεται ότι η εξώπορτα θα παραμένει ανοικτή έως τις 8.30. Κατόπιν θα κλειδώνεται.

4.  Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς μου για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις μου και τη συμπεριφορά μου
όσο πιο έγκαιρα γίνεται.

β) ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:

1. Οφείλω να προσέρχομαι στην τάξη και να κάθομαι στη θέση μου πριν από τον καθηγητή μου και να μη
διακόπτω το μάθημα με τυχόν καθυστέρησή μου. Μη έγκαιρη προσέλευση συνεπάγεται ενδεχόμενα ωριαία
αποβολή .

2. Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος να βγαίνω  από τη σχολική αίθουσα.

3.  Διατηρώ  τη  θέση  μου,  όπως  αυτή  ορίζεται  από  το  πλάνο  της  τάξης,  που  έχει  συντάξει  ο  υπεύθυνος
καθηγητής κάθε τμήματος.

4.  Δεν  επιτρέπω στον  εαυτό  μου  αλλά  και  στους  άλλους  να  διακόπτουν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  με
ψιθύρους, αστεϊσμούς και κάθε είδους ενόχληση που εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

5.  Δεν τρώω φαγητό ή δεν πίνω ρόφημα στην τάξη, γιατί αποτελούν (τα ίδια ή τα υπολείμματά τους), όταν
παραμείνουν εκτεθειμένα, εστία μικροβίων. Φροντίζω να ολοκληρώνω το φαγητό μου στο διάλειμμα.

6. Διατηρώ τη σχολική αίθουσα καθαρή και τακτοποιημένη, προστατεύω και σέβομαι τον  εξοπλισμό της
(θρανία, πίνακες, διαδραστικούς πίνακες, καρέκλες, ΤV, video, υπολογιστές, τοίχους, δάπεδα) και γενικά ότι
ανήκει  στη  σχολική  κοινότητα.  Η καταστροφή  ή  ρύπανση  σχολικής  περιουσίας  τιμωρείται  και  μπορεί  να
χρειαστεί να αποκαταστήσω τη ζημιά με προσωπική ή οικογενειακή μου δαπάνη.

7.  Δε  χρησιμοποιώ  τις  ηλεκτρονικές  συσκευές  (τηλεόραση,  video,  κασετόφωνο,  Η/Υ,  διαδραστικό  πίνακα,,
προβολέα,  διαφανοσκόπιο)  χωρίς  την άδεια του καθηγητή μου και  σέβομαι  τον κανονισμό που ισχύει  στις
ιδιαίτερες αίθουσες (εργαστήρια, βιβλιοθήκη).

8. Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα βγαίνουμε στο προαύλιο.

γ) ΠΡΟΑΥΛΙΟΙ – ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ:

1. Κατά την πρωινή συνάντηση με το πρώτο κουδούνι της ημέρας παρατάσσομαι άμεσα με το τμήμα μου στην
ορισμένη θέση για την προσευχή.  Μετά την προσευχή παραμένω σιωπηλός στη θέση της γραμμής μου και
παρακολουθώ προσεκτικά τις τυχόν ανακοινώσεις.

2. Κατά τα διαλείμματα συμμορφώνομαι απόλυτα με τις υποδείξεις του εφημερεύοντος καθηγητή και
δεν περιφέρομαι σε χώρους που δεν επιτρέπεται.

3.   Δε  συμπεριφέρομαι  ανάρμοστα  και  αντικοινωνικά (βωμολοχίες,  καυγάδες,  κακοπροαίρετα
πειράγματα κα).

4. Διατηρώ τους προαύλιους χώρους καθαρούς χρησιμοποιώντας τους κάδους απορριμμάτων , προτρέπω
συμμαθητές μου να κάνουν το ίδιο και προθυμοποιούμαι να βοηθήσω στον καθαρισμό του χώρου.

5. Τηρώ τους κανόνες υγιεινής σ’ όλους τους χώρους και ιδιαίτερα στις τουαλέτες του σχολείου.

5.  Δεν εξέρχομαι από το σχολικό χώρο για κανέναν λόγο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση.

δ) ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

1.  Ο σχολικός χώρος  δεν επιτρέπει τις ακρότητες στην εμφάνισή μου. Η απλότητα αρμόζει στη μαθητική
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ιδιότητα.

2. Προσέρχομαι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πάντοτε με την κατάλληλη ένδυση.

3. Δε φέρνω στο σχολείο αντικείμενα αξίας, μεγάλα χρηματικά ποσά. Για τυχόν απώλεια τους, το σχολείο μου
δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησής τους.

4.  Η  ΚΑΤΟΧΗ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (όπως  και  η  κατοχή
ηλεκτρονικών  συσκευών  καταγραφής  ήχου  ή  εικόνας).  Σε  περίπτωση  σοβαρής  ανάγκης  ζητώ  να
χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο της Διεύθυνσης.

ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

1.  Συμπεριφέρομαι  με  σεβασμό  και  ευγένεια   προς  τα  άλλα  παιδιά,  τους  καθηγητές  και  το
προσωπικό του σχολείου.

2.  Σε περίπτωση παρεξηγήσεων, διαφωνιών , εντάσεων στις σχέσεις με τους συμμαθητές μου  επιδιώκω το
διάλογο μαζί τους για την επίλυση των προβλημάτων. Για κανένα λόγο δεν τσακώνομαι και δε σηκώνω
χέρι  σε  συμμαθητή  μου. Για  οποιαδήποτε  διαφορά  απευθύνομαι  στο  εφημερεύοντα  ή  στον  υπεύθυνο
καθηγητή. 

στ) ΠΟΙΝΕΣ:

 Α) προφορική παρατήρηση.

Β) επίπληξη.

Γ) αποβολή.

Δ) δικαίωμα στο σχολείο να μη με επανεγγράψει ή να διακόψει τη φοίτησή μου.

Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 Είναι αυτονόητο ότι  κάθε επιβολή ποινής θα είναι  ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει  υποπέσει  ο
μαθητής σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση του και συμπεριφορά του και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή
την τιμωρία της πράξης και όχι του παιδιού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αποτελούν   σοβαρά παραπτώματα:

α) Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής-λεκτικής.

β) Η απουσία από μάθημα χωρίς την ενημέρωση του καθηγητή ή του διευθυντή.

γ) Η έξοδος χωρίς άδεια από το σχολικό χώρο.

δ) Η θρασεία, αναιδής ή προσβλητική συμπεριφορά προφορική ή γραπτή προς καθηγητή 
ή καθηγήτρια  και οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου.

ε) Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας.

στ) Η κατοχή κινητών τηλεφώνων.

 ζ)  Η  οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή ή σε καθηγητή ή στο
σχολείο.  Ιδιαίτερα  σοβαρό  παράπτωμα  αποτελεί  η  οικειοποίηση  κλειδιών
οποιουδήποτε σχολικού χώρου (σε περίπτωση που βρω πεταμένα ή ξεχασμένα κλειδιά
οφείλω να τα παραδώσω άμεσα στη διεύθυνση).

 η) Το κάπνισμα.

 Τα παραπάνω τιμωρούνται οπωσδήποτε  με  αποβολή του μαθητή από το σχολικό περιβάλλον
για λίγες ή περισσότερες ημέρες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με απομάκρυνσή του από
το σχολείο.
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