1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2016 -2017
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.,
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος των Διδασκόντων καθηγητών του Σχολείου σας εύχονται καλή σχολική
χρονιά με υγεία για όλους και καλή πρόοδο για τα παιδιά σας.
Επικοινωνούμε μαζί σας ,για να σας επισημάνουμε μερικά στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών
σας στο Σχολείο. Ζητούμε τη συνεργασία σας και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα συμβάλουμε στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας των μαθητών, στη βελτίωση των γνώσεών τους και στη διαμόρφωση της κοινωνικής
συμπεριφοράς τους.
Η συμπεριφορά των μαθητών αξιολογείται από τους διδάσκοντες και τα όργανα διοίκησης του
σχολείου (διευθυντής – σύλλογος διδασκόντων) σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του
σχολείου, πάντοτε όμως με γνώμονα τις παιδαγωγικές αρχές.
O Σύλλογος των καθηγητών σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τα Προεδρεία των
τμημάτων των μαθητών , μετά από διαλογική συζήτηση , αποφάσισε ομόφωνα για την εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου να εφαρμόσει τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, που είναι ο παρακάτω:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ :
Κάθε παιδί του Σχολείου οφείλει:
1.
Να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο, (ώρα έναρξης 8:15π.μ.). Η πόρτα του σχολείου κλείνει με το
κτύπημα του κουδουνιού και ανοίγει μετά από 10 λεπτά (εάν ο καιρός είναι άσχημος , βροχή, κρύο
κ.τ.λ. η πόρτα θα είναι ανοιχτή). Η συστηματική έστω και ολιγόλεπτη αργοπορία θεωρείται
παράβαση .Θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας μετά την πρώτη φορά καθυστέρησης Όποιος μαθητής
σκαρφαλώνει τα κάγκελα θα τιμωρείται με αποβολή μιάς ημέρας, εάν το επαναλάβει,δύο ημερών
κ.ο.κ.
2.
Να μην ανεβαίνει στις αίθουσες το πρωί ,όταν ο καιρός είναι καλός, αλλά να παραμένει στο
προαύλιο μέχρι την ώρα της προσευχής.
3.
Να βγαίνει στα διαλείμματα από την αίθουσα στο προαύλιο και, αν ο καιρός δεν το επιτρέπει, να
παραμένει στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου (διαδρόμους) , στο ισόγειο, όχι όμως μέσα στις
αίθουσες.
4.
Να μην απομακρύνεται κατά τα διαλείμματα από το προαύλιο του σχολείου. Κανένας μαθητής
δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τον χώρο του σχολείου χωρίς άδεια από την διεύθυνση, σε
αντίθετη περίπτωση θα τιμωρείται με μία ημέρα αποβολή , εάν το επαναλάβει δύο κ.ο.κ.(το ίδιο
ισχύει όταν έχουμε κενά – δεν φεύγει κανείς από το προαύλιο του σχολείου, όπως επίσης δεν
ανεβαίνει στους διαδρόμους, αλλά παραμένει στο χώρο μπροστά από το κυλικείο).
5.
Να μην απουσιάζει από το μάθημα, χωρίς την έγκριση της διεύθυνσης ή του κηδεμόνα για μια ή
περισσότερες ώρες. Σε περίπτωση που καθυστερήσει να μπει στην αίθουσα θα έρχεται και θα
παραμένει καθ’ όλη την διάρκεια της διδακτικής ώρας στο γραφείο των καθηγητών. Κανένας
μαθητής δεν περιφέρεται στο χώρο του σχολείου στην ώρα των μαθημάτων και κανείς δεν θα
εισέρχεται σε αίθουσα μετά τον διδάσκοντα .
Η παράβαση αυτού του κανονισμού
τιμωρείται την πρώτη φορά με μία ημέρα αποβολή, την δεύτερη με δύο κ.ο.κ.
6.
Να φροντίζει την εμφάνισή του και να αποφεύγει τις ακρότητες.
7.
Να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια προς τους καθηγητές, τα άλλα παιδιά και γενικά στο
προσωπικό του σχολείου. Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις
υποδείξεις του καθηγητή στη τάξη (αλλαγή θρανίου κ.τ.λ.), να μην ενοχλεί και να μην διαταράσσει
την ομαλή ροή του μαθήματος. Όποιος μαθητής αρνείται να εφαρμόσει τις υποδείξεις των
καθηγητών την πρώτη φορά τιμωρείται με μία ημέρα αποβολή, εάν το επαναλάβει με δύο ημέρες
κ.ο.κ. Στις ωριαίες αποβολές ο κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να έρχεται και να παραμένει
στο γραφείο του Διευθυντή. Επίσης ενημερώνεται ο κηδεμόνας από τον καθηγητή και γράφεται
στο βιβλίο ποινών του σχολείου. Η καταγραφή τρεις φορές στο βιβλίο ποινών θα τιμωρείται με
μία ημέρα αποβολή.
8.
Να αποφεύγει οποιαδήποτε επικοινωνία με εξωσχολικούς παράγοντες στον περίβολο του
σχολείου. Η παράβαση αυτού του κανονισμού τιμωρείται την πρώτη φορά με μία ημέρα αποβολή,
την δεύτερη με δύο κ.ο.κ.
9.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε βιαιοπραγία μαθητή προς μαθητή. Η παραβίαση αυτού του κανόνα
(ανεξάρτητα εάν ο μαθητής έχει προκληθεί και δεν φταίει) θα τιμωρείται με τρεις ημέρες
αποβολή. Όποιο πρόβλημα υπάρξει θα πρέπει να λύνεται με διάλογο. Το γραφείο του διευθυντή
είναι ανοικτό , για να λύνονται πολιτισμένα όλα τα προβλήματα.Επίσης η λεκτική βία προς τους
συμμαθητές μας (βρισιές κ.λ.π. ) που προσβάλλουν την προσωπικότητα του καθενός, τιμωρείται την
πρώτη φορά με μία ημέρα αποβολή, την δεύτερη με δύο κ.ο.κ..
10.
Να σέβεται το χώρο του σχολείου διατηρώντας τον καθαρό και να φροντίζει να μη γίνονται ζημιές.
Όποιος μαθητής θεαθεί να γράφει στους τοίχους του σχολείου ,ή να καταστρέφει υλικά του
σχολείου ,ή να προσπαθεί να αποτρέψει την είσοδο των μαθητών στο σχολείο βάζοντας αιχμηρά
αντικείμενα στις κλειδαριές του σχολείου, θα τιμωρείται με αποβολή τριών ημερών και θα
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11.
12.

υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημιά. Εάν το επαναλάβει, θα τιμωρείται με πέντε ημέρες
αποβολή και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου. Όποιος θεαθεί να καπνίζει, την
πρώτη φορά θα του γίνει σύσταση , την δεύτερη θα τιμωρηθεί με μία ημέρα αποβολή κ.ο.κ.
Απαγορεύεται η αδικαιολόγητη παραμονή στις τουαλέτες. Όποιος θεαθεί ,την πρώτη φορά θα του
γίνει σύσταση , την δεύτερη θα τιμωρηθεί με μία ημέρα αποβολή κ.ο.κ.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς
μηχανισμούς , CD players, μπάλες κ.λ.π. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει μαζί
του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο να το έχει
εκτός λειτουργίας μέσα στην τσάντα του. Η παράβαση αυτού του κανονισμού τιμωρείται την
πρώτη φορά με σύσταση , την δεύτερη με μία ημέρα αποβολή κ.ο.κ.
14.
Απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ και τροφίμων μέσα στην τάξη (εκτός από την περίοδο των
εξετάσεων που μπορούμε να έχουμε ένα νερό η αναψυκτικό στο θρανίο μας ) Ιδιαιτέρως η
παρουσία μαθητών με καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ποτό την ώρα της προσευχής απαγορεύεται
όπως επίσης και η οποιαδήποτε παραγγελία από εξωτερικά μαγαζιά (DELIVERY). Η παράβαση
αυτού του κανονισμού τιμωρείται την πρώτη φορά με σύσταση, την δεύτερη με μία ημέρα αποβολή
κ.ο.κ.
15.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του ασανσέρ από τους μαθητές χωρις συνοδό καθηγητή . Η
παράβαση αυτού του κανονισμού τιμωρείται την πρώτη φορά με μία ημέρα αποβολή, την δεύτερη με
δύο κ.ο.κ.
ΦΟΙΤΗΣΗ
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του συλλόγου των
διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε συνδυασμό με την
ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα..
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία : Α) Το σύνολο των απουσιών
του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50),
ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
Β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις
οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.. 485/83 (ΦΕΚ184τ.Α).Κατ’ εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων
κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 115
έως 164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες
και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και η επίδοσή του κρίνεται
ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση
του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο), όπως προκύπτει από το
άθροισμα των Μ.Ο των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των
διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
13.

3.
4.
5.

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται
κανονικά στις
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη
φοίτηση στην ίδια τάξη

 ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ
Οι κηδεμόνες, ευθύνονται εξ ολόκληρου για την τακτική φοίτηση των παιδιών τους και οφείλουν να
προσέρχονται στο Σχολείο τακτικά, για να ενημερώνονται υπεύθυνα για όσα θέματα αφορούν τα παιδιά
τους.
Στο Σχολείο μπορούν να προσέρχονται και να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για τη φοίτηση,
την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών κάθε ΤΡΙΤΗ.
Η Διεύθυνση του Σχολείου και ο υπεύθυνος καθηγητής , σε συνεργασία με τον μαθητή, αποστέλλει
ενημερωτικά σημειώματα προς τον κηδεμόνα του μαθητή, όπου αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του
μαθητή. Η αποστολή γίνεται όταν ξεπεραστούν οι 24 ωριαίες απουσίες, και μετά κάθε μήνα. Τα
ενημερωτικά σημειώματα θα επιστρέφονται είτε αυτοπροσώπως από τον κηδεμόνα είτε μετά από
ταυτοποίηση σε ΚΕΠ.
 ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
1.

2.

Για απουσίες μέχρι 2 ημέρες, ο κηδεμόνας υποβάλλει αίτηση στο σχολείο, όπου εξηγεί τους λόγους
της απουσίας. Έτσι μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες μέχρι 10 (δέκα) ημέρες αθροιστικά για όλο
το χρόνο.
Για απουσίες πάνω από 2 ημέρες ο κηδεμόνας προσκομίζει στο σχολείο πιστοποιητικό ιατρού ή
νοσηλευτικού ιδρύματος.. Το πιστοποιητικό κατατίθεται με αίτηση στη γραμματεία του σχολείου.
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3.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά στις παραπάνω περιπτώσεις, προσκομίζονται στη γραμματεία
μέσα σε 10 ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

 ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ.
Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες των μαθητών όταν :
1. Πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου
προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.
2. Οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ: η προθεσμία αλλαγής του μαθήματος επιλογής ή κατεύθυνσης λήγει στις
30/09/2016.
 Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να γίνει μέχρι τις 20/09/2016
(Δ2/12773/23-6-2015). Γι’ αυτήν απαιτούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων
στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος , θεωρημένες ως
προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση : ΚΟΤΤΟΥ 6 & ΡΙΜΙΝΙ 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Τηλ.: 210-2830467
Fax : 210-2824500
Email: mail@1lyk-lykovr.att.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : http://1lyk-lykovr.att.sch.gr
Η Διεύθυνση του σχολείου και οι διδάσκοντες καθηγητές είναι πάντοτε πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί
σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

Λυκόβρυση,13-Σεπ-2016

Ο Διευθυντής
Ι . Μαρμαγγιόλης

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

……………………………………………………………………………………………………………….

ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ Ο/Η ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………

………………………………………

ΤΑΞΗ ………

3

