ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ο υ ΕΠΑ.Λ.
ΑΧΑΡΝΩΝ
Για τη σωστή λειτουργία του Σχολείου
κηδεµόνες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

µαθητές

και

1. Η παρουσία στην προσευχή είναι υποχρεωτική. Στα διαλείµµατα µετά το
χτύπηµα του κουδουνιού, οι µαθητές προσέρχονται αµέσως στις τάξεις και
κάθονται στις θέσεις τους (σύµφωνα µε το πλάνο).
2. Κανένας µαθητής ή µαθήτρια δεν γίνεται δεκτός στην τάξη χωρίς απουσία
µετά την είσοδο του καθηγητή.
3. Σε υπόδειξη του καθηγητή για αλλαγή θέσης οι µαθητές υποχρεούνται να
υπακούουν χωρίς δεύτερη συζήτηση.
4. Στο διάλειµµα βγαίνουν από την τάξη όλοι οι µαθητές. Οι επιµελητές
φροντίζουν να αερίζεται η αίθουσα και σβήνουν τον πίνακα.
5. ∆εν επιτρέπονται µέσα στην τάξη τα τρόφιµα και τα αναψυκτικά.
6. Οι µαθητές υποχρεούνται να έρχονται µε τετράδια και, όταν χρειάζεται, και
βιβλία.
7. ∆εν επιτρέπεται να διαταράσσεται η ησυχία της τάξης αλλά και του Σχολείου
γενικότερα. Σε περίπτωση κενού οι µαθητές βγαίνουν από το κτίριο, ενώ όσοι
µένουν στην αίθουσα, µε ευθύνη των επιµελητών τηρούν απόλυτη ησυχία.
8. ∆εν επιτρέπεται η έξοδος των µαθητών από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια,
πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.
9. Τα µηχανάκια µπαίνουν σβηστά µέσα και µένουν στη συγκεκριµένη θέση στο
µπροστινό µέρος, χωρίς καµία ευθύνη για το Σχολείο.
10. Οι µαθητές πρέπει να έρχονται στο σχολείο καθαροί και να είναι ντυµένοι µε
ότι θεωρείται αντικειµενικά ευπρεπές και κόσµιο, χωρίς ακρότητες.
11. Οι µαθητές δεν επιτρέπεται να εκφράζονται απρεπώς.
12. Απαγορεύονται οι χειροδικίες έστω και “για πλάκα” µέσα στο σχολείο.
13. Απαγορεύεται αυστηρά το γράψιµο στους τοίχους του Σχολείου και στα
θρανία, καθώς επίσης και οποιαδήποτε φθορά της περιουσίας του σχολείου.
Ζηµιές που γίνονται από τους µαθητές αποκαθίστανται από τους ίδιους.
14. Μαθητές που αποβάλλονται από το σχολείο ξαναγίνονται δεκτοί µόνο µε
τους κηδεµόνες τους.
15. Η παραλαβή των ελέγχων των µαθητών θα γίνεται στην ορισµένη από το
σχολείο µέρα από τους κηδεµόνες τους.
16. Απαγορεύεται το κάπνισµα µέσα αλλά και κοντά στο Σχολείο, καθώς επίσης
και κατά τη διάρκεια Σχολικών δραστηριοτήτων και επισκέψεων.
17. Οι µαθητές στο µάθηµα της Γυµναστικής και όπου χρειάζεται στα εργαστήρια
υποχρεούνται να φορούν την ανάλογη φόρµα.
18. Μαθητής που τιµωρείται µε τρεις (3) ωριαίες αποβολές, καλείται ο κηδεµόνας
του και σε περίπτωση υποτροπής έχει επιπλέον κυρώσεις.
19. Η χρήση των κινητών µέσα στην τάξη για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται
αυστηρά, ενώ το Σχολείο δεν φέρνει καµιά ευθύνη για τυχόν απώλεια.
20. ∆εν επιτρέπεται στους µαθητές να µπαίνουν χωρίς σοβαρό λόγο και µε παρέα
στα γραφεία των καθηγητών και της Γραµµατείας.
21. Η παρέα µέσα στο Σχολείο µε άτοµα ξένα προς τη Σχολική κοινότητα όχι
µόνο απαγορεύεται αυστηρά µε Εισαγγελική οδηγία, αλλά είναι και ιερή
υποχρέωση όλων η περιφρούρηση του χώρου µε συστάσεις ή µε ειδοποίηση
των αρµοδίων για την αποµάκρυνσή τους.
Από το Σύλλογο των Καθηγητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών

