
4ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής  2018-19 

 

Στο  σχολείο επιδιώκουμε την καλλιέργεια του μαθητή μέσα από τον διάλογο, τον αλληλοσεβασμό και 

την συνεργασία με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

       Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής  που ορίζει τα εξής: 

 

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

1.1. Η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου απαιτεί να είμαστε τυπικοί  στις ώρες προσέλευσης-αποχώρησης 

και παρουσίας στα μαθήματα. Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα (έως 8.10 π.μ.) στο σχολείο και 

παρευρίσκονται υποχρεωτικά στην πρωινή συγκέντρωση κατά τη  διάρκεια της οποίας γίνονται 

πολλές φορές σημαντικές ανακοινώσεις.  

1.2. Η βασικότερη σκέψη μας σχετικά με την ασφάλεια πρέπει είναι: 

«Κάθε μαθητής οφείλει να προσέχει τις ενέργειές του ώστε να μην εκθέτει τον εαυτό του σε 

κινδύνους, όπως επίσης και τους συμμαθητές του». 

1.3. Οι μαθητές του γυμνασίου ανεβαίνουν ανά τάξη στις αίθουσες από το κλιμακοστάσιο που βρίσκεται 

απέναντι από το κυλικείο δείχνοντας  ιδιαίτερη προσοχή. Για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπονται 

τα παιχνίδια, τα σπρωξίματα και οι αστεϊσμοί στις σκάλες.  

1.4. Για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται η είσοδος ή η αποχώρηση από τα κάγκελα αλλά οι 

μαθητές πρέπει να ειδοποιούν τον εφημερεύοντα ή τη Δ/νση για να ανοίξει. 

1.5. Μαθητής που έχει αργοπορήσει κατά την πρωινή προσέλευση παίρνει απουσία και δεν γίνεται 

δεκτός στην τάξη  παρά μόνο με υπηρεσιακό σημείωμα του Δ/ντή, αφού πρώτα ενημερώσει ο 

κηδεμόνας του το σχολείο. 

1.6. Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του σχολείου μαθητής που καθυστερεί να προσέλθει 

στην τάξη παίρνει απουσία και ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου. 

1.7. Μαθητής που έχει σοβαρό λόγο να αποχωρήσει από το σχολείο παίρνει άδεια από τον Δ/ντή και 

ενημερώνει τον απουσιολόγο και τον καθηγητή. Την ίδια ώρα ειδοποιείται και ο γονέας. 

Μαθητής που αποχωρεί χωρίς να ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία θεωρείται αδικαιολόγητος 

και ελέγχεται πειθαρχικά. 

 

2. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Οι μαθητές στις μεταξύ τους σχέσεις δεν πρέπει να καταφεύγουν στην επιβολή 

σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής ή ηλεκτρονικής βίας. Αν γίνουν αντιληπτά τέτοια περιστατικά, 

πρέπει να ενημερωθούν αμέσως ή ομάδα antibulling, οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων και η 

Διεύθυνση του σχολείου. Οι μαθητές πρέπει να συμπαρασταθούν στα παιδιά στα οποία ασκείται 

βία, να ενημερώνουν άμεσα τους καθηγητές τους και όσο είναι δυνατόν να αποτρέπουν τον 

εκφοβισμό. 

2.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό σε όλα τα άτομα 

που βρίσκονται στο σχολείο και να ακολουθούν τις προτροπές της Δ/νσης  και των καθηγητών. 

Αντίστοιχα  και οι εκπαιδευτικοί σεβόμαστε την προσωπικότητα και τις απόψεις των παιδιών, τα 

ενθαρρύνουμε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργαζόμαστε μαζί τους και τα στηρίζουμε 

δημιουργώντας κλίμα ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

2.3. Η καλλιέργεια της αισθητικής και της πολιτισμένης συμπεριφοράς είναι μια από τις επιδιώξεις του 

σχολείου. Το πολιτισμένο κλίμα θεωρείται απαραίτητο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Όλοι 



φροντίζουν να διατηρούνται καθαρές οι αίθουσες, τα θρανία, οι καρέκλες, οι τοίχοι, το 

προαύλιο. Συνεπώς, η κατανάλωση φαγητού ή αναψυκτικού δεν επιτρέπεται μέσα στις αίθουσες. 

Στα ίδια πλάισια θεωρείται ανάρμοστο και δεν επιτρέπεται το γράψιμο ή βάψιμο  των τοίχων, των 

θρανίων και όλων των επιφανειών του σχολείου. 

2.4. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Στο διάλειμμα, με ευθύνη των καθηγητών, όλα τα παιδιά βγαίνουν στο προαύλιο και οι 

αίθουσες κλειδώνουν, ενώ σε περίπτωση βροχής παραμένουν στο διάδρομο του ισογείου 

φροντίζοντας με τη συμπεριφορά τους να μη δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

2.5. Εν ώρα διαλείμματος ο μαθητής εισέρχεται ή παραμένει στην αίθουσα μόνο για σοβαρό λόγο και 

κατόπιν άδειας από την Δ/νση ή τον εκάστοτε εφημερεύοντα. Θεωρείται ευνόητο ότι δεν 

επιτρέπονται επικίνδυνα παιχνίδια ούτε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ούτε οποιαδήποτε άλλη 

ώρα του σχολείου ακόμα και εκτός από αυτό, σε περιπάτους, εκδρομές ή κατά την προσέλευση ή 

την αποχώρηση από το σχολικό κτίριο. Δεν επιτρέπεται επίσης, το παιχνίδι με κάρτες, ή τράπουλα, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο τυχερό παιχνίδι.  

2.6. Επίσης, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η χρήση κροτίδων ή βεγγαλικών τόσο στους χώρους του 

σχολείου, όσο και στα πεζοδρόμια έξω και κοντά σ’ αυτό, ειδικά τις ώρες που προσέρχονται ή 

αποχωρούν μαθητές.  

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

3.1. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, πρέπει αφενός να έχουν τη 

γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους και αφετέρου να εισέρχονται στην αυλή του σχολείου 

έχοντας κατέβει από αυτό. Το ποδήλατο πρέπει να παραμένει κλειδωμένο στις ειδικές ράμπες μέχρι 

το σχόλασμα,  χωρίς στο ενδιάμεσο να γίνεται χρήση του στην αυλή. 

4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΑΞΗ 

4.1. Μετά το τέλος του διαλείμματος και με το άκουσμα του κουδουνιού κάθε μαθητής οφείλει να 

προσέλθει εγκαίρως στο τμήμα του , πριν από τον καθηγητή, γιατί διαφορετικά παρακωλύεται η 

ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ή καθυστερεί η έναρξη του. Μαθητής που εισέρχεται μετά τον 

καθηγητή λαμβάνει απουσία.  

4.2. Οι μαθητές δεν εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας εν ώρα μαθήματος, παρά μόνο σε 

εξαιρετική ανάγκη, δοθείσης αδείας από τον καθηγητή. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως,  δεν 

επιτρέπεται να περιφέρονται στους διαδρόμους του σχολείου, να επισκέπτονται άλλες αίθουσες ή 

να πηγαίνουν στο κυλικείο αλλά οφείλουν να επιστρέφουν γρήγορα στην τάξη τους. 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

5.1. Επειδή τα Γραφεία είναι ο χώρος όπου το εκπαιδευτικό προσωπικό εργάζεται, συνεργάζεται για 

εκπαιδευτικά και εξεταστικά θέματα ή επιλύει τρέχοντα προβλήματα, οι μαθητές οφείλουν να μην 

εισέρχονται χωρίς σημαντικό λόγο. 

5.2. ΟΙ μαθητές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, αλλά ζητούν τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

6. ΥΛΙΚΟ   

6.1. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση, επειδή δεν αντικαθίστανται και 

κάποια θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες τάξεις. Τον ίδιο σεβασμό πρέπει να επιδεικνύουν και 

στο υλικό που τους διανέμεται, όπως είναι οι φωτοτυπίες εκάστου μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η 

καταστροφή των βιβλίων αλλά ενθαρρύνεται η συλλογή τους στο σχολείο και η διάθεσή τους σε 

άλλους μαθητές την επόμενη σχ. χρονιά  

6.2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Μαθητής που καταστρέφει ή λερώνει την περιουσία του σχολείου τιμωρείται και ο 

κηδεμόνας του αναλαμβάνει την  αποκατάστασή της. Απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη υπευθυνότητα στη 

χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, όπως των διαδραστικών πινάκων, καθώς και του 



εργαστηριακού και αθλητικού  υλικού. 

6.3. Είναι καθήκον, επίσης, όλων η διατήρηση της καλής υγιεινής στους χώρους του σχολείου γι' αυτό 

οι τουαλέτες πρέπει να παραμένουν  καθαρές όλες τις ώρες λειτουργίας του.  Αποτελεί  θέμα 

προστασίας της υγείας όλων μας. 

7. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

7.1. Η εμφάνιση των μαθητών τόσο στα μαθήματα, όσο και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις πρέπει 

να είναι ευπρεπής. Η υπερβολή, η πρόκληση και οι ακρότητες δεν ταιριάζουν στο σχολικό 

περιβάλλον. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται ενδυμασίες με βίαιο,  ρατσιστικό, κομματικό ή 

οπαδικό θέμα, σχέδιο ή κείμενο ή που παραπέμπουν σε συγκεκριμένη ιδεολογία. 

7.2. Η κατάλληλη αθλητική περιβολή είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο μάθημα της 

γυμναστικής για λόγους αποφυγής τραυματισμών και υγιεινής. Διαφορετικά ο μαθητής 

επιβαρύνεται με απουσία. 

8. ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το φαρμακείο του σχολείου διαθέτει DEPON, BETADINE και FENISTIL. Για τη 

λήψη άλλων  φαρμάκων που φέρει μαζί του το παιδί πρέπει να ενημερώνεται η καθηγήτρια Φυσικής 

Αγωγής ή η Διεύθυνση του Σχολείου. Ακόμη, για την προστασία του παιδιού, οι γονείς πρέπει να 

αναφέρουν στο Πιστοποιητικό Υγείας ασθένειες, αλλεργίες ή ευαισθησία στη χρήση φαρμάκων. 

9. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

9.1. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης 

συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του  

σχολικού χώρου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.  

9.2. Μαθητής που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους συσκευή μέσα στο σχολείο τιμωρείται με κράτησή της, αν 

συναινεί ο γονιός του, και παραλαμβάνεται στο σχόλασμα  από τον ίδιο τον μαθητή, διαφορετικά 

τιμωρείται με αποβολή.  

9.3. Το σχολείο προφανώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τέτοιας συσκευής. Σε 

περίπτωση ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα φωτογραφιών η video ή ηχητικών εγγραφών που 

ελήφθησαν παράνομα στο χώρο του σχολείου,  οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα επιβάλλονται 

οι αυστηρότερες ποινές και  θα είναι υπόλογοι, όπως και οι γονείς τους, στα αρμόδια όργανα της 

πολιτείας. 

10. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 

10.1. Η έξοδος από την αυλή του σχολείου και η μετάβαση στο γήπεδο ποδοσφαίρου δεν 

επιτρέπεται, παρά μόνο  στις προγραμματισμένες από το σύλλογο διδασκόντων εκδηλώσεις / 

δράσεις του σχολείου με παρουσία καθηγητών που έχουν οριστεί σε Πράξη του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

10.2. Απαγορεύεται η παρουσία εξωσχολικών ατόμων στους χώρους του σχολείου και οι μαθητές 

οφείλουν ΑΜΕΣΑ να ενημερώνουν τους καθηγητές τους ή τη Δ/νση του σχολείου σε περίπτωση που 

αντιληφθούν κάτι τέτοιο. Επίσης, δεν πρέπει να προσκαλούν οι ίδιοι ή να διευκολύνουν την είσοδο 

των εξωσχολικών με οποιοδήποτε τρόπο. 

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

11.1. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την παράδοση στους γονείς όλων των γραπτών 

ανακοινώσεων του σχολείου και την ενημέρωση για όσα τους ανακοινώνονται προφορικά. 

11.2. Μαθητές και γονείς μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα του γυμνασίου μας 

http://4gym-amarous.att.sch.grκαι να ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα για θέματα που αφορούν 

στη σχολική ζωή και τις δραστηριότητες του σχολείου. 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

12.1. Οι μαθητές αξιολογούνται από: τις ωριαίες γραπτές εξετάσεις (απροειδοποίητες στο 

μάθημα της ημέρας 

http://4gym-amarous.att.sch.gr/


12.2. προειδοποιημένες επαναληπτικές μέχρι 4 μαθημάτων ), μία την ημέρα και όχι πάνω από 

τρεις την εβδομάδα 

12.3. τα ολιγόλεπτα τεστ, κατά τη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή 

12.4. τις εργασίες που τους ανατίθενται στο σπίτι προς εμπέδωση της ύλης 

12.5. την προφορική τους συμμετοχή, εξέταση και εν γένει παρουσία τους στην τάξη 

12.6. τη συμμετοχή τους σε προαιρετικές εργασίες και πρωτοβουλίες τους    

12.7. Υπενθύμιση: Οι μαθητές οφείλουν να μην απουσιάζουν από προειδοποιημένα επαναληπτικά 

διαγωνίσματα παρά μόνο για πολύ σημαντικούς λόγους. Ωστόσο, μαθητής που απουσιάσει, θα 

εξετάζεται στο αμέσως επόμενο μάθημα, στην ίδια ύλη και σε διαφορετικά θέματα και δεν εμπίπει 

στον παραπάνω περιορισμό που αφορά στον αριθμό των διαγωνισμάτων κατά ημέρα ή εβδομάδα. 

Το ίδιο ισχύει για όλα τα test ή διαγωνίσματα που αναβλήθηκαν λόγω εκτάκτων συνθηκών ή 

γεγονότων (π.χ. έντονων καιρικών φαινομένων, απεργιών, κλπ). 

13. ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

13.1. Είναι τιμή και υποχρέωση για τους μαθητές μας να εκπροσωπούν το σχολείο στις 

εκδηλώσεις που διοργανώνει (παρελάσεις, γιορτές, επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές, θέατρα).  

13.2. Οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο, υπακούοντας στις οδηγίες των 

εκπαιδευτικών και να μην λησμονούν ότι εκπροσωπούν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα το σχολείο.  

13.3. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε βίαιη, ρατσιστική, οπαδική ή κομματική δραστηριότητα 

και συμπεριφορά κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου ή κατά την προετοιμασία εορτών ή 

παρελάσεων ή άλλων εκδηλώσεων εντός και εκτός του σχολείου. 

13.4. Για τις μετακινήσεις με σχολικά λεωφορεία είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεμόνα, ο οποίος 

υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Εάν ο γονέας δεν δώσει την άδειά του, ο μαθητής είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει στο σχολείο. Διαφορετικά χρεώνεται με τις απουσίες της ημέρας. 

14. ΦΟΙΤΗΣΗ 

14.1. Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή είναι υπεύθυνος για τη φοίτηση του μαθητή. Οφείλει να 

προσέρχεται τακτικά στο σχολείο και να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. 

14.2. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή όλες τις ώρες της ημέρας κρίνεται απαραίτητο ο γονιός 

να ενημερώνει το σχολείο. 

14.3. Όταν ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τον 

κηδεμόνα με επιστολή, η οποία επιστρέφεται υπογεγραμμένη. 

14.4. Κάθε εβδομάδα υπάρχει ενημέρωση από το σύστημα myschool στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο των κηδεμόνων 

15. Χαρακτηρισμός φοίτησης 

15.1. Επαρκής: Ο μαθητής προσέρχεται στις εξετάσεις   Μαΐου - Ιουνίου εφόσον: Το σύνολο των 

απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114.  

15.2. Σημείωση: Για μαθητές–πρωταθλητές ή πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες ή υποβάλλονται 

σε μακρόχρονες θεραπείες  κ.τ.λ. ισχύουν ειδικές διατάξεις. 

15.3. Ανεπαρκής: Ο μαθητής απορρίπτεται εφόσον σημείωσε πάνω από 114  απουσίες και δεν 

εμπίπτει σε καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια 

τάξη. 

 

Αγαπώ το σχολείο μου, γιατί σ’ αυτό μορφώνομαι, καλλιεργούμαι, μαθαίνω να συμπεριφέρομαι, να 

σέβομαι, να συνεργάζομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. 


