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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος σας καλωσορίζουμε στο σχολείο και σας ευχόμαστε να περάσετε μια
δημιουργική και αποδοτική χρονιά.
Εμείς, ως καθηγητές σας, είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε και τις γνώσεις και την αγάπη μας και να σας
προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια, για να προσαρμοστείτε - ιδιαίτερα οι μαθητές της Α' τάξης - πιο εύκολα
στο σχολείο. Από σας ζητούμε να είστε φιλότιμοι, εργατικοί, συνεπείς και υπεύθυνοι, αποφασισμένοι να
ζήσετε με καλή διάθεση και εμπιστοσύνη μέσα στη νέα σχολική κοινωνία μαζί με τους συμμαθητές σας και
τους καθηγητές σας. Ιδιαίτερα θέλουμε να τονίσουμε τα πιο κάτω:
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:30π.μ. Πρέπει να έρχεστε έγκαιρα στο σχολείο, ώστε με το κτύπημα του
κουδουνιού να είστε έτοιμοι να μπείτε στις τάξεις χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε να
έρθετε στο σχολείο, θα πηγαίνετε αμέσως στην τάξη.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή να μένει στην τάξη. Στα διαλείμματα και
στις κενές ώρες να είστε προσεκτικοί. Να μην ενοχλείτε τους άλλους και να μην εκθέτετε τον εαυτό σας και
τους συμμαθητές σας σε κίνδυνο.
Ο χώρος για τα διαλείμματα των μαθητών/τριών του σχολείου είναι η αυλή του Σχολείου και όχι τα γήπεδα του
σχολείου, η αυλή της εκκλησίας ή ο χώρος στάθμευσης των καθηγητών.
Απαγορεύεται αυστηρά να συνομιλείτε ή να συναναστρέφεστε με εξωσχολικούς, όταν είστε στο σχολείο.
Πρέπει να προσέξετε πολύ το θέμα της τακτικής φοίτησής σας, ώστε να μη βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να
μην μπορείτε να παρακαθήσετε στις εξετάσεις Ιουνίου ή να παραμείνετε στάσιμοι λόγω απουσιών.
Ο σχετικός κανονισμός του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως εξής:
« Μαθητής που απουσίασε και για μια έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του στο σχολείο και
εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 5 μέρες να φέρει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή
πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού για το λόγο της απουσίας του, εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη
Διεύθυνση του Σχολείου» και να τα παραδώσει στον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματός του.
Βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2 συνεχόμενων
ημερών και όχι πέρα των δώδεκα ετησίως. Ο Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσμεύεται από τις βεβαιώσεις, όταν
έχει σχηματίσει δική του γνώμη για την αναλήθεια του προβαλλόμενου λόγου ασθενείας ή δε θεωρεί
δικαιολογημένους άλλους λόγους για απουσία.
Η προτροπή μας είναι να μην απουσιάζετε από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση απουσίας, θα
ενημερώνετε το σχολείο και όταν επιστρέψετε στο σχολείο, να φέρετε δικαιολογητικό για τις απουσίες σας από
το γιατρό ή από τους γονείς σας και να το παραδώσετε στον/στην υπεύθυνο καθηγητή/τρία του τμήματός σας.
Στο σχολείο πρέπει να έρχεστε με τη μαθητική σας στολή, όπως την έχουμε ορίσει, και να μην ξεχνάτε να
φέρνετε και τη στολή της Γυμναστικής, όταν έχετε στο πρόγραμμά σας το μάθημα αυτό. Κάθε φορά που έχετε
Γυμναστική την πρώτη περίοδο, δεν επιτρέπεται να προσέρχεστε στο σχολείο με τη στολή της Γυμναστικής.
Αν σας απασχολεί κάποιο πρόβλημα σχολικό, προσωπικό ή οικογενειακό μη διστάσετε να το εμπιστευθείτε
στους καθηγητές σας, τη Σύμβουλο καθηγήτρια ή τη Διεύθυνση του Σχολείου. Να είστε βέβαιοι ότι θα
προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην αντιμετώπισή του.
Οι γονείς σας είναι ευπρόσδεκτοι στο σχολείο, οποτεδήποτε επιθυμούν. Είναι όμως πολύ πιο πρακτικό να
έρχονται στις καθορισμένες μέρες και ώρες (που θα σας γνωστοποιηθούν αργότερα) ή στη διάρκεια του
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μεγάλου διαλείμματος. Η Διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να
συζητήσουμε μαζί τους οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
Απαγορεύεται η αποχώρηση από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου παραχωρείται
γραπτή άδεια εξόδου από τον/ην οικείο/α Β. Διευθυντή/τρια, αφού προηγηθεί επικοινωνία του με το γονιό ή
κηδεμόνα και ενημερώνεται ο καθηγητής της περιόδου κατά την οποία γίνεται η αποχώρηση.
Τονίζεται ότι η έξοδος των μαθητών από το σχολείο στη διάρκεια των διαλειμμάτων χωρίς τη γραπτή άδεια του
αρμόδιου Β.Δ. συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Απουσία από το διαγώνισμα, χωρίς σοβαρό λόγο είναι αδικαιολόγητη και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωμα. Τονίζεται ότι ο καθηγητής μπορεί να εξετάσει απόντες μαθητές με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο
ο ίδιος.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καθηγητή ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του Μαθητικού Συμβουλίου ειδοποιεί σχετικά
τη Διεύθυνση. Κανένας μαθητής δεν μένει έξω από την τάξη ούτε και φεύγει από το μάθημα χωρίς άδεια.
Στις τάξεις να τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων που έχει συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή, να
αποφεύγεται κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα και διαταράσσει την τάξη και ιδιαίτερα την
ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. Οι μαθητές φροντίζουν να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη
για το μάθημα, ώστε να μην χρειάζεται να τα δανείζονται από τους συμμαθητές τους.
Στις ειδικές αίθουσες μαθημάτων, εργαστήρια - αποδυτήρια, να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των
καθηγητών, τόσο για το θέμα ασφάλειας όσο και για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
Τα δελτία ύλης και απουσιών και όλα τα έντυπα που βρίσκονται μέσα στο σχολικό χώρο αποτελούν επίσημα
έγγραφα του σχολείου.
Οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτά (διαγραφή ονομάτων απόντων μαθητών, παρατηρήσεων των καθηγητών
κλπ.) ή σκόπιμη απώλειά τους αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου (εκδρομές, ομαδικοί εκκλησιασμοί κλπ.) είναι υποχρεωτική,
εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων να επιδεικνύετε τη συμπεριφορά που
αρμόζει στην κάθε περίπτωση.
Επισημαίνονται για μια ακόμα φορά οι αρνητικές συνέπειες της κακής συνήθειας του καπνίσματος, ιδιαίτερα
στα νεαρά άτομα. Το σχολείο σας προτρέπει να το αποφύγετε ακόμα και να δοκιμάσετε, τόσο για τη δική σας
υγεία όσο και για την υγεία των άλλων. Το κάπνισμα στο σχολείο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Για καλύτερη εξυπηρέτηση από το κυλικείο πρέπει να ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας. Δεν σπρώχνετε
και δεν προκαλείτε θόρυβο. Τα είδη που διαθέτει το κυλικείο έχουν εγκριθεί από αρμόδια επιτροπή και πρέπει
να περιορίζεστε σε αυτά.
Απαγορεύεται η ενεργοποίηση (λήψη και αποστολή μηνυμάτων ) και χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και
ηλεκτρονικών ρολογιών μέσα στην τάξη, στις εκδηλώσεις και στις κοινές συγκεντρώσεις.
Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στις τσάντες σας, τόσο κατά τη
διάρκεια του μαθήματος όσο και στις εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις.
Η φωτογράφηση, οπτικογράφηση, ηχογράφηση ή η χρήση των άλλων τεχνολογικών μέσων κατά τη διάρκεια
της παραμονής σας στο σχολείο απαγορεύεται. Η ανάρτησή τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί
παραβίαση προσωπικών δεδομένων, πράξη η οποία τιμωρείται αυστηρά.
Λάρνακα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
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