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Γιατί 
έχουμε 
ανάγκη 
από 
κανόνες;

Το σχολείο
αποτελεί μια 

μικρογραφία της 
κοινωνίας.

Οι κανόνες είναι 
απαραίτητοι για 

την εύρυθμη
λειτουργία ενός 

συνόλου.

Αναγκαία η ομαλή 
συνύπαρξη με 

τους συμμαθητές 
μας και τους 

ανθρώπους του 
σχολείου.

Η εφαρμογή 
κανόνων συμβάλει 

στην ανάπτυξη 
υπευθυνότητας
και συνέπειας. 



Η φιλοσοφία του 
σχολείου μας
• Εμπνεόμαστε από θετικά πρότυπα ζωής.

• Αγωνιζόμαστε, με όλες μας τις δυνάμεις, 
προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
συνεργασίας, ελευθερίας και διαλόγου.

• Αξιοποιούμε τους θεσμούς του σχολείου και 
ιδιαίτερα τις μαθητικές κοινότητες.

• Συμμετέχουμε στις ποικίλες δραστηριότητες της 
σχολικής μας ζωής.



Οι αμετακίνητες 
αρχές μας
• Σεβασμός στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του 

κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας.

• Αποφυγή κάθε μορφής βίας (σωματικής, λεκτικής, 
ψυχολογικής).

• Ευγένεια στη συμπεριφορά μας και συνέπεια στις 
υποχρεώσεις μας.

• Ευπρεπής εμφάνιση και παρουσία.

• Προστασία του σχολικού περιβάλλοντος.

• Συμμετοχή στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής.



Οι σχέσεις 
σου με τους 
ανθρώπους 

του Σχολείου

Οφείλεις να αντιμετωπίζεις 
κάθε πρόσωπο στο χώρο 
του Σχολείου με σεβασμό 
και ευγένεια.

Μπορείς να απευθύνεσαι 
άμεσα στον Μέντορά σου ή 
στον Καθηγητή Σύμβουλο 
του τμήματός σου.



Οι σχέσεις 
σου με τους 
συμμαθητές 
σου

Πνεύμα 
συνεργασίας

Υγιής 
ανταγωνισμός

Ειλικρίνεια
Σεβασμός στη 

διαφορετικότητα



Αποφεύγω κάθε μορφή βίας

σωματική λεκτική ψυχολογική



Κανόνες υγιεινής λόγω 
covid-19 

• Η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική σε όλους τους 
εσωτερικούς χώρους και στα 
σχολικά.

• Να πλένεις συχνά τα χέρια 
σου με σαπούνι και νερό ή 
αντισηπτικό διάλυμα.

• Να μην ανταλλάσσεις 
προσωπικά αντικείμενα με 
τους συμμαθητές σου.

• Να καλύπτεις το στόμα και την 
μύτη σου με τον αγκώνα σου 
ή με χαρτομάντιλο, όταν 
βήχεις ή φτερνίζεσαι και είσαι 
σε χώρους που δεν είναι 
υποχρεωτική η μάσκα.



Η τήρηση αποστάσεων είναι 
καθοριστικής σημασίας:

• στις σκάλες

• στο προαύλιο

• στα κυλικεία



Σε περίπτωση που 
εμφανίσεις πυρετό, βήχα 
ή δυσκολία στην αναπνοή 
να ενημερώσεις άμεσα 
και να μείνεις στο σπίτι.



Η συμμετοχή 
σου στις 
δραστηριότητες 
της σχολικής 
ζωής

Να συμμετέχεις ενεργά στις 
μαθητικές κοινότητες.

Να πλαισιώνεις τις 
πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες.

Να υποστηρίζεις τις εκδοτικές 
προσπάθειες του Σχολείου.



Η συμμετοχή 
σου σε 
δραστηριότητες 
εκτός Σχολείου

Η συμμετοχή σου σε μορφωτικές 
επισκέψεις είναι υποχρωτική.

Να είσαι ευγενικός απέναντι στους 
υπευθύνους ή τους υπαλλήλους 
των χώρων που επισκέπτεσαι.

Να συμμετέχεις ενεργά σε κάθε 
μορφωτική δραστηριότητα.



Προσέλευση 
και 
αποχώρηση

Να προσέρχεσαι έγκαιρα στο χώρο του σχολείου

Μετά την άφιξή σου, να εισέρχεσαι στο χώρο της 
αυλής.

Η είσοδος στις τάξεις πριν την πρωινή προσευχή 
δεν επιτρέπεται.

Οφείλεις να συμμετέχεις στην πρωινή 
συγκέντρωση (προσευχή).

Να βρίσκεσαι στο χώρο της σχολικής αίθουσας 
πριν την έναρξη του μαθήματος.

Αποφεύγουμε τη συστηματική καθυστέρηση.



Προσέλευση 
και 
αποχώρηση

Αποχώρηση πριν τη λήξη των 
μαθημάτων μπορεί να γίνει μόνο 
με γραπτή συγκατάθεση του 
γονέα/κηδεμόνα και γραπτή άδεια 
της Γραμματείας.

Η μετάβαση στο ιατρείο απαιτεί 
άδεια από τον εκπαιδευτικό. Με 
την επιστροφή σου στην τάξη, 
επιδεικνύεις ειδικό σημείωμα.



Απουσίες

• Δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις 
παραπάνω από 114 ωριαίες 
απουσίες.



Συμπεριφορά 
στα 
διαλείμματα

Είναι αναγκαίο 
να βγαίνεις από 

την τάξη.

Να τηρείς σειρά 
προτεραιότητας 

στα κυλικεία.

Το ποδόσφαιρο 
επιτρέπεται 

μόνο στα 
αντίστοιχα 

γήπεδα.

Απαγορεύεται 
το κάπνισμα σε 
κάθε χώρο του 

Σχολείου.



Συμπεριφορά στα 
σχολικά λεωφορεία
• Δεν έχεις δικαίωμα να αλλάξεις σχολικό λεωφορείο 

χωρίς άδεια.

• Να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την επιβίβαση και 
την αποβίβαση.

• Να φοράς πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

• Να αποφεύγεις φωνές και θορύβους.

• Να μην προκαλείς φθορές.

• Να συμμορφώνεσαι στις υποδείξεις του οδηγού και 
της συνοδού.

• Το σχολικό αποτελεί προέκταση του σχολικού χώρου.



Εμφάνιση και παρουσία 
στο σχολείο

• Είναι σημαντικό να προσέχεις την καθημερινή σου 
εμφάνιση και παρουσία, οι οποίες θα πρέπει να κινούνται 
εντός των ορίων της ευπρέπειας και του σεβασμού για το 
περιβάλλον του σχολείου. 



Φύλαξη και φροντίδα 
σχολικών εφοδίων
• Η καλή χρήση των θυρίδων είναι αυτονόητη 

υποχρέωσή σου.

• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να έχει 
πρόσβαση στις θυρίδες των μαθητών. 



Κινητά τηλέφωνα και 
ηλεκτρονικές συσκευές

• Απαγορεύονται τα κινητά 
τηλέφωνα!

• Απαγορεύεται η φωτογράφιση 
και η βιντεοσκόπηση μαθητών!



Ορθή χρήση του 
Μαθητικού 
Υπολογιστή
Ο Μαθητικός Υπολογιστής είναι 
εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι παιχνίδι.



Σεβασμός 
στους χώρους 
του Σχολείου

Να διατηρείς την καθαριότητα.

Να προστατεύεις τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των 
αιθουσών.

Να τηρείς όλα τα μέτρα ασφάλειας στο Εργαστήριο.

Να σέβεσαι τους κανόνες της Βιβλιοθήκης.

Να τηρείς τους κανόνες χρήσης των αθλητικών 
χώρων.

Να σέβεσαι το χώρο του Θεάτρου.



Παιδαγωγικά 
μέτρα 
αντιμετώπισης 
παραβατικής 
συμπεριφοράς

Προφορική παρατήρηση

Επίπληξη

Ωριαία αποβολή από το μάθημα

Αποβολή 1 ή 2 ημερών από τα μαθήματα

Αναγκαστική αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος



Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!


