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Κάθε μέρα… 
Η συμπεριφορά κάθε μαθητή και μαθήτριας εντός, αλλά και εκτός, του χώρου του Σχολείου 
αποτελεί τον καθρέφτη της αγωγής του / της. Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
�  οφείλουν να μιλούν με ευγένεια προς τους συμμαθητές τους και με ευπρέπεια και σεβασμό 
προς τους Καθηγητές τους και όλους όσους εργάζονται στο Σχολείο, 

�  δεν χρησιμοποιούν απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις, 
�  διακατέχονται από πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης, κατανόησης και αγάπης στις 
μεταξύ τους σχέσεις. 

 

Τα όποια προβλήματα επιλύονται, αν είναι απαραίτητο, με τη μεσολάβηση των Συμβούλων 
Καθηγητών ή, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, της Διεύθυνσης. 

 

Η συμπεριφορά των μαθητών / μαθητριών στα σχολικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι 
ευπρεπής, τόσο κατά την προσέλευση στο Σχολείο όσο και κατά την αποχώρηση από αυτό. 
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι καθιστοί, με δεμένες τις ζώνες ασφαλείας 
τους, συζητώντας χαμηλόφωνα και χωρίς να θορυβούν ή να ενοχλούν με κανέναν τρόπο. 
Συμπεριφέρονται με ευγένεια στους οδηγούς και τις συνοδούς, των οποίων δεν αποσπούν 
την προσοχή κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Προσέχουν τη συμπεριφορά τους ιδιαίτερα 
προς τους μικρότερους σε ηλικία συμμαθητές τους, για τους οποίους αποτελούν πρότυπα. Η 
εικόνα που παρουσιάζεται προς τα έξω από μαθητές και μαθήτριες σχολικού αυτοκινήτου 
έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αξιοπρέπειά τους και για το καλό όνομα του Σχολείου μας. 
Οι οδηγοί και οι συνοδοί έχουν εντολή να αναφέρουν στη Διεύθυνση οποιοδήποτε 
περιστατικό απρεπούς ή επικίνδυνης συμπεριφοράς. 

 

Η εμφάνιση (μήκος μαλλιών, ενδυμασία, κοσμήματα, κ.λ.π.) των μαθητών και των 
μαθητριών μας πρέπει να διακρίνεται από ευπρέπεια, χωρίς ακρότητες και υπερβολές. Το 
Σχολείο είναι χώρος εργασίας, δεν είναι χώρος επίδειξης. Αντικείμενα αξίας δεν έχουν θέση 
στον χώρο του Σχολείου. Ακραίες εμφανίσεις και συμπεριφορές θέτουν αυτόματα μαθητές ή 
μαθήτριες εκτός σχολικού πνεύματος. 

 

Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας και όλων των 
κοινόχρηστων χώρων του Σχολείου μας, στο οποίο ζούμε αρκετές ώρες κάθε ημέρα. Είναι 
λογικό και αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της χρονιάς να ασθενήσουν ορισμένοι από μας. 
Όλοι μας οφείλουμε να τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, με ιδιαίτερη 
ευαισθησία στο τακτικό πλύσιμο των χεριών και τον συστηματικό και επαρκή αερισμό 

όλων των κλειστών χώρων. 
 

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές με δυνατότητες επεξεργασίας ήχου και 
εικόνας, και ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν επιτρέπονται στο Σχολείο. 
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Οι μαθητές / μαθήτριες φροντίζουν για την καλή κατάσταση του εποπτικού υλικού (χάρτες, 
όργανα εργαστηρίου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.λ.π.) του Σχολείου μας. Όποιος / α 
μαθητής / μαθήτρια καταστρέφει εν γένει υλικό του Σχολείου (θρανία, τοίχους, πόρτες ή  
εποπτικό υλικό) ή αντικείμενα συμμαθητών του / της, υποχρεώνεται να αποκαταστήσει την 
οποιαδήποτε ζημία στο ακέραιο και φυσικά θα παραπέμπεται στη Διεύθυνση με το ερώτημα 
της μείωσης της διαγωγής του / της. 

 

Το Σχολείο ως κοινωνική οντότητα έχει σκοπό, εκτός από την παροχή γνώσεων, και την 
ένταξη των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου η συμμετοχή στις εξωδιδακτικές 
εκδηλώσεις του Σχολείου (εκκλησιασμοί, εκπαιδευτικές επισκέψεις, περίπατοι, κ.λ.π.) κρίνεται 
υποχρεωτική, εκτός αν άλλως οριστεί κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση. Μαθητές ή 
μαθήτριες που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε εορταστικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του Σχολείου, προσέρχονται κανονικά σε αυτές ακόμα κι αν γίνονται εκτός του σχολικού 
ωραρίου. 

 

Κανένας μαθητής ή μαθήτρια δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται από τον χώρο του 

Σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ημερησίου προγράμματος για κανένα 

λόγο, εκτός αν υπάρχει άδεια από τη Διεύθυνση.  
 

Όταν χτυπήσει το κουδούνι λήξης των μαθημάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποχωρούν 
από τις αίθουσες χωρίς να θορυβούν και να τρέχουν στις σκάλες, τους διαδρόμους ή την 
αυλή και φυσικά χωρίς να σπρώχνουν τους συμμαθητές τους, τους Καθηγητές τους και το 
προσωπικό του Σχολείου. 

 

Όσοι μαθητές ή μαθήτριες αναχωρούν με τα σχολικά λεωφορεία, με τη λήξη του 
προγράμματος κατευθύνονται χωρίς καθυστέρηση προς την πόρτα της αυλής. Δεν 
βγαίνουν έξω από το Σχολείο, παρά μόνο μετά την άφιξη του σχολικού τους λεωφορείου 
και αφού ο εφημερεύων Καθηγητής ανακοινώσει τον αριθμό του. 

 

Όσοι μαθητές ή μαθήτριες φεύγουν μόνοι τους από το Σχολείο, αποχωρούν αμέσως μετά το 
κτύπημα του κουδουνιού από την κύρια είσοδό του (Γραμματεία) και δεν καθυστερούν 
αδικαιολόγητα, ενώ όσοι περιμένουν τους γονείς τους, δεν βγαίνουν πρόωρα από την 
πόρτα του Σχολείου, αλλά περιμένουν μέσα στον χώρο της Γραμματείας. 

 

Μετά τη λήξη των μαθημάτων παραμένουν στο Σχολείο μόνο όσοι μαθητές / μαθήτριες 
συμμετέχουν σε απογευματινές δραστηριότητες. 

 

Λίγο πριν το μάθημα… 
Το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων χτυπά στις 8:25. Όσοι μαθητές ή μαθήτριες 
έρχονται στο Σχολείο με δικό τους μεταφορικό μέσο, φροντίζουν να βρίσκονται εδώ το 
αργότερο στις 8:15. 

 

Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει με την παράταξη όλων των τμημάτων και την προσευχή. 
Όποιος μαθητής ή μαθήτρια προσέλθει στο Σχολείο κατά τη διάρκεια της προσευχής, 
περιμένει ακίνητος /η στη θέση του / της μέχρι το τέλος της. Η συγκεκριμένη 
ενέργεια αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Η προσευχή απαγγέλλεται με τον δέοντα σεβασμό από 
μαθητή ή μαθήτρια σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται σε συνεργασία με τους 
Θεολόγους του Σχολείου μας. 

 

Μετά το τέλος της προσευχής κάθε τμήμα, συνοδευόμενο από τον Καθηγητή της πρώτης 
διδακτικής ώρας, κατευθύνεται προς την αντίστοιχη αίθουσα διδασκαλίας. Μετά το τέλος της 
προσευχής η πόρτα της αυλής κλειδώνει και ανοίγει μόνο κατά το τέλος των μαθημάτων για 
την αποχώρηση από το Σχολείο. 

 

Όποιος μαθητής ή μαθήτρια προσέρχεται στο Σχολείο μετά την έναρξη των 

μαθημάτων δεν θα γίνεται δεκτός /ή στην τάξη, επειδή διακόπτει το μάθημα. Θα περιμένει
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στη Γραμματεία, θα καταχωρίζονται οι απουσίες των αντίστοιχων ωρών και θα προσέρχεται 
στην αίθουσα διδασκαλίας με την έναρξη της επόμενης διδακτικής ώρας. 

 

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής της διδακτικής ώρας οι μαθητές / μαθήτριες δεν βγαίνουν από 
την αίθουσα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους των άλλων τμημάτων του Σχολείου. 
Οποιαδήποτε μετακίνησή σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας κατά τη διάρκεια της αλλαγής 
διδακτικής ώρας, πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις και με τάξη, χωρίς να τρέχουμε στις 
σκάλες ή τους διαδρόμους ή να θορυβούμε, ώστε αφενός να μην κινδυνεύουμε να 
χτυπήσουμε και αφετέρου να μην παρεμποδίζεται το διδακτικό έργο. Κατά την αλλαγή 

διδακτικής ώρας δεν αγοράζουμε τίποτε από το κυλικείο. 
 

Στην τάξη… 
Στην τάξη καθόμαστε στις θέσεις μας σύμφωνα με το σχετικό πλάνο. Με τη συμπεριφορά 
μας δεν εμποδίζουμε, αλλά αντίθετα συμβάλλουμε στη διεξαγωγή του μαθήματος, 
φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας το απαραίτητο υλικό όπως βιβλία, τετράδια, στυλό, μολύβια, 
γόμες, γεωμετρικά όργανα, χαρτί μιλιμετρέ, κ.λ.π. 

 

Αποφεύγουμε τη χρήση του blanco στο Σχολείο, για παιδαγωγικούς λόγους. Δε 
γράφουμε με μαρκαδόρο ή άλλο μέσο στα θρανία. Δε φέρνουμε στο Σχολείο ανεξίτηλους 
μαρκαδόρους. Δε διακόπτουμε διαρκώς το μάθημα για να διατυπώσουμε οποιαδήποτε 
απορία μας, αλλά γι’ αυτό περιμένουμε το τέλος θεματικών ενοτήτων, όπως αυτές 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα. Η επιμονή μας να ρωτήσουμε, μας οδηγεί συχνά στο να 
ξεχνούμε τις απορίες μας ή να αποσπάται η προσοχή από το μάθημα. Γι' αυτόν το λόγο καλό 
είναι να τις σημειώνουμε στο πρόχειρο τετράδιο. Προσέχοντας κατά την ώρα της διδασκαλίας, 
γνωρίζουμε τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας κατά τη διάρκεια της 
μελέτης μας στο σπίτι. 

 

Κανένας μαθητής ή μαθήτρια δεν σηκώνεται από τη θέση του, αν προηγουμένως δεν έχει 
πάρει άδεια από τον διδάσκοντα. Όποιος μαθητής ή μαθήτρια απουσιάζει κατά τη διάρκεια 
των διδακτικών ωρών για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια, αθλητικές ή καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, κ.λ.π.), φροντίζει να ενημερωθεί από τους συμμαθητές του ή από τους 
διδάσκοντες ή την ηλεκτρονική τάξη (eClass) για την πορεία της διδασκαλίας. Η συμμετοχή 
σε δραστηριότητες (αθλητικά, καλλιτεχνικά, κ.λ.π.) δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για 
ελλιπή προετοιμασία στα μαθήματα. 

 

Η συμπεριφορά και η αξιοπρέπεια μας κρίνονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γραπτών 
εξετάσεων οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες καλούμαστε να απαντήσουμε στα θέματα 
στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Αντιγραφή και συνεργασία 
απαγορεύεται και τιμωρείται. 

 

Στο διάλειμμα… 
Όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνουμε από τις αίθουσες χωρίς να τρέχουμε 
στις σκάλες και τους διαδρόμους, ή να σπρώχνουμε τους συμμαθητές και τους Καθηγητές 
μας. Κανένας μαθητής ή μαθήτρια δεν παραμένει στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια 
των διαλειμμάτων, εκτός περιπτώσεων ασθενείας ή κακοκαιρίας και μόνο όταν αυτό 
ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση. 

 

Δεν ξεχνάμε το γεύμα ή τα χρήματά μας στην αίθουσα. 
 

Όποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν αισθάνεται καλά, έρχεται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία ή 
τη Διεύθυνση. 

 

Στο διάλειμμα υπάρχει αρκετός χρόνος για το κυλικείο, για να πιούμε νερό ή για να πάμε 
στην τουαλέτα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κυλικείο όπου παρατηρείται συνωστισμός. 
Η ευγένεια και ο πολιτισμός μας υπαγορεύουν να αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία τους 
συμμαθητές μας των μικρότερων ηλικιών. 
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Η συζήτηση, ο διάλογος, η επαφή ή επικοινωνία με οποιοδήποτε εξωσχολικό 

πρόσωπο βρεθεί έξω από τον περίβολο του Σχολείου, είναι επικίνδυνη, μπορεί να 

έχει απρόβλεπτες συνέπειες και απαγορεύεται αυστηρότατα. 
 

Σε περίπτωση που προκληθούμε, αποφεύγουμε την επαφή χωρίς να ερχόμαστε σε 
αντιδικία ή προστριβή και ενημερώνουμε τους εφημερεύοντες καθηγητές ή τη 

Διεύθυνση. 
 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, απευθυνόμαστε 
στους εφημερεύοντες Καθηγητές. Οι μαθητές εισέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας ή της 
Διεύθυνσης μόνο για σοβαρούς λόγους. 

 

Το προειδοποιητικό κουδούνι μας υπενθυμίζει ότι σε τρία (3) λεπτά θα τελειώσει το διάλειμμα. 
Με το επόμενο παρατεταμένο χτύπημα του κουδουνιού επιστρέφουμε αμέσως στις τάξεις 
για τη συνέχεια των μαθημάτων. Δε βγαίνουμε από την αίθουσα για νερό ή για τουαλέτα 
αμέσως μετά το διάλειμμα. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ζητάμε σχετική άδεια από τον 
διδάσκοντα. 

 

Δεν επιτρέπονται επικίνδυνα παιχνίδια (π.χ. ρακέτες) ή άλλα παιχνίδια που δεν αρμόζουν σε 
σχολικό περιβάλλον (π.χ. τράπουλα). 

 

Αν απουσιάσουμε… 
Φροντίζουμε να ενημερωθούμε για την πορεία της ύλης στα αντίστοιχα μαθήματα. Για κάθε 
διδακτική ώρα καταχωρίζεται μία (1) απουσία. Κάθε απουσία από τα μαθήματα πρέπει να 
είναι δικαιολογημένη. Αιτήσεις δικαιολόγησης απουσιών μπορείτε να βρείτε, εκτός από τη 
Γραμματεία, και στο δικτυακό τόπο του Σχολείου μας (http://www.maliaras.gr). 

 

Τα δικαιολογητικά των απουσιών προσκομίζονται στη Γραμματεία το αργότερο εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επιστροφής στα μαθήματα. Μονόωρες ή 
ολιγόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνται. Οι γονείς / κηδεμόνες σας μπορούν να 
δικαιολογήσουν το πολύ μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες απουσίας και όχι περισσότερες από 
δέκα (10) ημέρες σ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Για περισσότερες από δύο 
συνεχόμενες ημέρες απουσίας η αίτηση δικαιολόγησης πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική 
γνωμάτευση. 

 

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι όλο το προσωπικό του Σχολείου βρίσκεται στη διάθεσή σας, 
αλλά και στη διάθεση των γονιών σας. Μη διστάσετε να συζητήσετε με τους Καθηγητές σας 
ή με τη Διεύθυνση του Σχολείου, οποιοδήποτε πρόβλημα, προσωπικό ή άλλης φύσης, σας 
απασχολεί. 

 

Ζητάμε τη συνεργασία σας στην τήρηση του κανονισμού αυτού. Τα προεδρεία των 
μαθητικών κοινοτήτων του Σχολείου μας συντρέχουν στην τήρησή του, υπενθυμίζοντας στους 
συμμαθητές τους τις διατάξεις του, όπου χρειαστεί. 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Σας παρακαλούμε να μας επιστρέψετε υπογεγραμμένη τη δήλωση που επισυνάπτεται. 
Με την εγγραφή του παιδιού σας στο Σχολείο μας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και στο 

σύνολό του τον παρόντα κανονισμό. 
 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μαλλιάρας Οι Διευθύνσεις Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου 
Ο Σύλλογος των διδασκόντων 
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ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

 

Ο / Η κάτωθι υπογράφων /ουσα    
 

 

κηδεμόνας του μαθητή / της μαθήτριας    
 

 

δηλώνω ότι έλαβα γνώση του κανονισμού μαθητών του Σχολείου και τον αποδέχομαι στο 

σύνολό του. 

 

 

Ημερομηνία:  ..... / ..... / 20………. 
 

 

 

 

(Υπογραφή) 


