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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Αγαπητά μας παιδιά
Η Διευθύντρια, οι Βοηθοί Διευθυντές, οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σας, σάς καλωσορίζουμε στο
σχολείο και σας ευχόμαστε να περάσετε μια ευχάριστη, δημιουργική και παραγωγική χρονιά.
Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνάδελφοί μου στοχεύουμε να εργαστούμε σκληρά, υπεύθυνα και
φιλότιμα για την πρόοδό σας.
Είμαστε βέβαιοι ότι σας διακρίνει ο σεβασμός και έχετε τη διάθεση συνεργασίας. Ο ίδιος σεβασμός για
σας διακατέχει και όλους εμάς και είμαστε αποφασισμένοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η
φοίτησή σας στο Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας να είναι αποδοτική και ευχάριστη, μέσα σε ένα κλίμα
αγάπης και εμπιστοσύνης.
Από σας ζητούμε να είστε φιλότιμοι, εργατικοί συνεπείς και υπεύθυνοι αποφασισμένοι να ζήσετε με
αλληλοσεβασμό, φιλία και αγάπη τόσο μεταξύ των συμμαθητών/τριών σας, των άλλων μαθητών/τριών
και των Καθηγητών/τριών σας.
Το σχολείο αποτελεί για όλους μας το δεύτερό μας σπίτι. Αυτό σημαίνει πως θα ζούμε σ’ ένα όμορφο
και άνετο χώρο. Θα πρέπει όμως κι εμείς με τη σειρά μας να το αγαπούμε, να το σεβόμαστε και να
είμαστε υπεύθυνοι να το διατηρούμε καθαρό και χωρίς φθορές.
Σας προτρέπουμε να ακολουθήσετε πιστά τις πιο κάτω οδηγίες για τη δική σας πρόοδο και ασφάλεια
και την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας.
1. Η προσέλευση στο σχολείο να γίνεται έγκαιρα και πριν κτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη
περίοδο.
2. Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, πρέπει όλοι να βρίσκονται στη θέση τους για μάθημα.
Μαθητής/τρια που καθυστερεί να μπει στην τάξη γίνεται δεκτός/ή μόνο μετά από γραπτή άδεια
εισόδου από τον εφημερεύοντα Β. Διευθυντή. Συστηματικές καθυστερήσεις ή
αδικαιολόγητη απουσία συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης καθηγητή, ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του Συμβουλίου ειδοποιεί
σχετικά τη Διεύθυνση. Κανένας μαθητής δεν μένει έξω από την τάξη και κανένας δεν φεύγει από
το μάθημα.
4. Σε περίπτωση απουσίας, ο/ η μαθητής/ τρια με την επάνοδο στο σχολείο ή το αργότερο μέσα σε
5 μέρες, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση του γονιού/κηδεμόνα ή πιστοποιητικό γιατρού για το
λόγο της απουσίας του/της. Αν παραλείψει να το πράξει η απουσία του/της, θεωρείται
αδικαιολόγητη.
5. Απουσία από διαγώνισμα είναι αδικαιολόγητη, εκτός, αν υπάρχει δικαιολογητικό ασθένειας από
γιατρό. Τονίζεται ότι ο/η καθηγητής/τρια μπορεί να εξετάσει απόντες μαθητές/τριες με άλλο
διαγώνισμα, σε χρόνο που θα ορίσει ο/η ίδιος/α.
6. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από το σχολείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Σε περίπτωση
σοβαρού λόγου, παραχωρείται γραπτή άδεια εξόδου από το σχολείο από τον εφημερεύοντα
Βοηθό Διευθυντή, αφού προηγηθεί επικοινωνία του με το γονιό/κηδεμόνα και ενημέρωση
από τον μαθητή/τρια του/ής καθηγητή/τριας της περιόδου κατά την οποία γίνεται η αποχώρηση,
ο/η οποίος/α υπογράφει την άδεια εξόδου και σημειώνει την απουσία στο απουσιολόγιο.
7. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έρχονται καθημερινά στο σχολείο με την εγκεκριμένη στολή. Η
στολή αποτελεί παράγοντα καλαισθησίας, ευπρέπειας και στοιχείο αγωγής.
8. Στις αίθουσες πρέπει να τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων των μαθητών/τριών και να
αποφεύγεται κάθε ενέργεια που διαταράσσει την τάξη, και ιδιαίτερα την ομαλή και αποδοτική
διεξαγωγή του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για
το μάθημα, ώστε να μην χρειάζεται να τα δανείζονται από συμμαθητές/τριές τους. Φροντίζουν
επίσης να διατηρούν καθαρή και την αίθουσά τους. Στις ειδικές αίθουσες μαθημάτων,

1

εργαστήρια και αποδυτήρια να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των καθηγητών/τριών τόσο για
το θέμα ασφάλειας όσο και για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
9. Τα δελτία ύλης και απουσιών αποτελούν επίσημα έγγραφα του σχολείου. Οποιαδήποτε
επέμβαση σ’ αυτά (διαγραφή ονομάτων απόντων μαθητών/τριών, παρατηρήσεων των
καθηγητών/τριών κλπ.) ή σκόπιμη απώλειά τους αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
10. Η συμμετοχή σ’ όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου (εκδρομές, ομαδικούς εκκλησιασμούς κλπ.)
είναι υποχρεωτική, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Είναι περιττό να τονιστεί ότι κατά τη
διάρκειά τους πρέπει να τηρείται η τάξη και η ησυχία, ώστε η συμμετοχή των μαθητών/τριών να
γίνεται με ευλάβεια και σεβασμό για την ιερότητα του χώρου και της ξένης περιουσίας.
11. Στη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι/ες πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας στην
αυλή και να μην παραμένουν στους διαδρόμους και στους ορόφους.
12. Τονίζεται ότι η έξοδος των μαθητών/τριών από το σχολείο στη διάρκεια των διαλειμμάτων και
των μαθημάτων χωρίς τη γραπτή άδεια των αρμόδιων Β.Δ. συνιστά σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωμα.
13. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Η προσωπική μας υγεία, καθώς και
ο σεβασμός της υγείας των άλλων γύρω μας εξαρτάται πολύ από τον σχολαστικό τρόπο
τήρησης των οδηγιών υγιεινής. Τέτοιες οδηγίες δίνονται στους μαθητές/τριες σε ειδικό έντυπο.
14. Να αποφεύγονται τα παιγνίδια με το νερό στις βρύσες. Το νερό είναι πολύτιμο. Δεν πρέπει να το
σπαταλούμε.
15. Οι μαθητές/τριες δεν αγγίζουν ηλεκτροφόρα σύρματα ή πρίζες. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά
παρατηρούν και αποφεύγουν να προκαλούν ζημιά στη σχολική περιουσία.
16. Για καλύτερη εξυπηρέτηση από την καντίνα πρέπει να ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Οι
μαθητές/τριες δεν σπρώχνουν και δεν προκαλούν θόρυβο. Τα είδη που διαθέτει η καντίνα έχουν
εγκριθεί από αρμόδια Επιτροπή και οι μαθητές/τριες να περιορίζονται σ’ αυτά.
17. Υπάρχουν αρκετοί κάλαθοι των αχρήστων, γι αυτό είναι απαράδεκτο να υπάρχουν
μαθητές/τριες που ρίχνουν οτιδήποτε άχρηστο στην αυλή του Σχολείου. Ας μην ξεχνούμε ότι
από την καθαριότητά μας και το σεβασμό που δείχνουμε προς το περιβάλλον κρίνεται και το
επίπεδο του πολιτισμού μας.
18. Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς εντός ή εκτός των αιθουσών διδασκαλίας σε τοίχους, θρανία,
καρέκλες, διάδρομους, εξοπλισμό κ.λ.π. είναι σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και εκτός της
χρηματικής αποζημίωσης συνεπάγεται και παραδειγματική τιμωρία.
19. Δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται εξωσχολικοί στο Σχολείο.
20. Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και τα εργαστήρια.
Το τηλέφωνο με την είσοδο στην αίθουσα διδασκαλίας και στα εργαστήρια απενεργοποιείται και
μπαίνει στην σχολική τσάντα. (Βλ. σχετικό κανονισμό).
21. Επισημαίνονται για ακόμα μια φορά οι αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος, ιδιαίτερα στα
νεαρά άτομα. Το Σχολείο προτρέπει τους μαθητές να αποφύγουν ακόμα και να δοκιμάσουν.
Το κάπνισμα εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται αυστηρά και σε αντίθετη
περίπτωση ο/η μαθητής/τρια υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
22. Η ευγένεια, η υπομονή, η ανεκτικότητα και η αποδοχή των άλλων είναι χαρακτηριστικά
στοιχεία ενός πολιτισμένου ανθρώπου και κερδίζουν το σεβασμό και την εκτίμηση. Αν
επιθυμείτε να σας σέβονται και να σας εκτιμούν, πρέπει πρώτα εσείς να δείξετε με τη
συμπεριφορά σας ότι σέβεστε και εκτιμάτε τους άλλους.

Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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