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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ου ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Προζέλεσζη και αποτώρηζη
1. Τν ζρνιείν καο αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 08:15 π.κ. κε ζύληαμε θαη πξνζεπρή θαη ζπκπιεξώλεη ηηο 7
δηδαθηηθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο 14:10κ.κ.
2. Η είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ θιεηδώλεη κεηά ηελ έλαξμε ηεο 1εο δηδαθηηθήο ώξαο θαη αλνίγεη ζην 1ν δηάιεηκκα
(9:00-9:05π.κ.)
3. Mεηά ηελ είζνδν ηνπ δηδάζθνληνο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα δε γίλνληαη δεθηνί αξγνπνξεκέλνη καζεηέο.
4. Οη καζεηέο πνπ πξνζέξρνληαη ζην Σρνιείν παξαθνινπζνύλ όιν ην δηδαθηηθό ωξάξην. Απαγνξεύεηαη
απζηεξά, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, ε έμνδνο ηωλ καζεηώλ από ην πξναύιην ηνπ Σρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηωλ καζεκάηωλ ρωξίο ηελ άδεηα ηνπ Δηεπζπληή ή ηνπ λόκηκνπ αλαπιεξωηή ηνπ.
5. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ επηηξέπεηαη ε έμνδνο ηωλ καζεηώλ από ηελ αίζνπζα παξά κόλν ζε
πεξίπηωζε απόιπηεο αλάγθεο θαη κεηά από άδεηα ηνπ δηδάζθνληνο.
6. Σε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο καζεηήο απνβιεζεί από ηελ αίζνπζα, πεγαίλεη ζηε Δηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ.
7. Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ δηαιεηκκάηωλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο παξακέλνπλ κόλν νη επηκειεηέο πνπ
νξίδνληαη από ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή. Η παξακνλή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο επηηξέπεηαη κόλν ζε
πεξίπηωζε α)αδηαζεζίαο , κεηά από άδεηα ηνπ εθεκεξεύνληνο θαζεγεηή ή ηεο Δηεύζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ
θαη β)θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.
σμπεριθορά μαθηηών
1. Οπνηνδήπνηε εμωζρνιηθό άηνκν δελ έρεη δηθαίωκα εηζόδνπ θαη παξακνλήο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.Γη΄απηό
δελ επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζπλαλαζηξνθή κε όζνπο δελ αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή
θνηλόηεηα ηνπ Λπθείνπ .Οη επηζθέπηεο (γνλείο,πξνκεζεπηέο θηι.) πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην δηεπζπληή ή
ζηνλ εθεκεξεύνληα θαζεγεηή.
2. Οη καζεηέο ζύκθωλα κε ηελ Υ.Α. 132328-Γ2-7/12/2006 απαγνξεύεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά
ηειέθωλα εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. Σηελ εμαηξεηηθή πεξίπηωζε πνπ καζεηήο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ
θηλεηό ηειέθωλν, ππνρξενύηαη λα ην έρεη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη κέζα ζηελ ηζάληα ηνπ.
3. Οη καζεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ πξνζεθηηθά ,ηεξώληαο ηνπο θαλόλεο
πγηεηλήο.
4. Δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ηωλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ Δηεπζπληή θαη ηωλ θαζεγεηώλ
παξά κόλν εάλ ζπληξέρεη ζνβαξόο ιόγνο.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ
1. Η θνίηεζε όιωλ ηωλ καζεηώλ ηωλ Γεληθώλ Λπθείωλ ραξαθηεξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Σπιιόγνπ ηωλ
δηδαζθόληωλ θαζεγεηώλ ηελ εκέξα πνπ ιήγνπλ ηα καζήκαηα ωο επαξθήο ή αλεπαξθήο, κε βάζε ην
ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε όια ηα καζήκαηα.
2. Δπαρκής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ζηελ πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία:
α) Τν ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ ηνπ καζεηή, πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ην ιήγνλ δηδαθηηθό έηνο, δελ ππεξβαίλεη
ηηο πελήληα (50), αλεμάξηεηα από ηνπο ιόγνπο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.
β) Σο ζύνολο ηων αποσζιών ηνπ καζεηή δελ ππεξβαίλεη ηις εκαηόν δεκαηέζζερις (114), από ηις οποίες
οι πάνω από ηις πενήνηα (50) είναι δικαιολογημένες ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηώλεηαη,
«ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184 Α’)».
3. Οη καζεηέο, ηωλ νπνίωλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο, πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο πξναγωγηθέο θαη
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ.
4. Ανεπαρκής ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή πνπ ζεκείωζε πάλω από πελήληα (50) απνπζίεο θαη δελ
εκπίπηεη ζε θακία από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
5. Οη καζεηέο, ηωλ νπνίωλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο, είλαη ππνρξεωκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε
θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.

ΣΡΟΠΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΤΙΩΝ
Η δηθαηνιόγεζε ηωλ απνπζηώλ γίλεηαη από ηνλ θεδεκόλα ηνπ καζεηή. Σε πεξίπηωζε δηαδεπγκέλωλ γνλέωλ
είλαη αλαγθαίν ην ζρνιείν λα ελεκεξωζεί γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θεδεκόλα πνπ έρεη αλαιάβεη ηε
δηθαηνιόγεζε απνπζηώλ.
Η δηθαηνιόγεζε ηωλ απνπζηώλ γίλεηαη:
1. γηα απνπζίεο μέτρι 2 ζσνετόμενες ημέρες κε αίηεζε- δήιωζε πνπ θαηαηίζεηαη από ηνλ ίδιο ηον
κηδεμόνα ζην ζρνιείν. Η δηθαηνιόγεζε απνπζηώλ από ηνλ θεδεκόλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 10
ημέρες γηα όιν ην ζρνιηθό έηνο.
2. γηα απνπζίεο περιζζόηερες από 2 ζσνετόμενες ημέρες κε βεβαίωζε δεκνζίνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο ή
νπνηνπδήπνηε ηδηώηε ηαηξνύ θαη αίηεζε – δήιωζε ηνπ θεδεκόλα πνπ θαηαηίζεηαη από ηνλ ίδην ζην
ζρνιείν.
Η δηθαηνιόγεζε ηωλ απνπζηώλ πξέπεη λα γίλεηαη ενηός 10 ημερών από ηελ επάλνδν ηνπ καζεηή ζην
ζρνιείν.
Δε δηθαηνινγνύληαη κεκνλωκέλεο απνπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο
πνπ παξαγκαηνπνηνύληαη ρωξίο ηελ άδεηα ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.

