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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ     ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021  - 2022 

 

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. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, όπως όλοι γνωρίζετε λόγω της 

πανδημίας, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι όσο το δυνατόν προσεκτικότεροι και να τηρούμε με ευλάβεια όλα 

τα υγειονομικά μέτρα, για να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό της υγείας και της ζωής. 

Εμείς, ως καθηγητές σας, είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε γνώσεις και αγάπη και 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 προχωρήσετε τη ζωή σας προς το καλύτερο. 
Αποτελείτε μέρος μιας ζωντανής κοινότητας, της σχολικής, μέσα στη νέα σχολική κοινωνία μαζί με τους  γι’ αυτό 
θα πρέπει να μάθετε να συμβιώνετε αρμονικά με τους συμμαθητές σας και τους καθηγητές σας. Για να 

επιτευχθούν οι όποιοι στόχοι θα θέσετε στη ζωή σας, για να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και να 
βελτιώσετε την ποιότητα ζωής γύρω σας θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στους κανόνες λειτουργίας του 
σχολείου που θα καθορίσουν το πλαίσιο συμβίωσης και αρμονικής συνεργασίας με όλους όσοι αποτελούν τη 
σχολική κοινότητα.  

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:30π.μ. Πρέπει να έρχεστε έγκαιρα στο σχολείο από συγκεκριμένες εισόδους και 

αμέσως να κατευθύνεστε στις τάξεις σας χωρίς χρονοτριβή.  

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή να μένει στην τάξη. Όλοι θα κατευθύνεστε 
στο χώρο συγκέντρωσης που θα σας υποδειχθεί για να περιοριστεί –όσο είναι δυνατόν- ο συγχρωτισμός πολλών 
ατόμων ταυτόχρονα. 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. Να τηρείτε οπωσδήποτε τις αποστάσεις 
και να είστε σχολαστικοί με την καθαριότητα.  

Απαγορεύεται αυστηρά να συνομιλείτε ή να συναναστρέφεστε με εξωσχολικούς, που τυχόν εισέρχονται 

παράνομα στο σχολείο. Αντιθέτως θα πρέπει με την εμφάνισή τους να ενημερώνετε τους εφημερεύοντες 

καθηγητές.  

Πρέπει να προσέξετε πολύ το θέμα της τακτικής φοίτησής σας, ώστε να μη βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να 

μην μπορείτε να παρακαθίσετε στις εξετάσεις Ιουνίου ή να παραμείνετε στάσιμοι λόγω απουσιών. Σε περίπτωση 

απουσίας,  θα ενημερώνουν οι γονείς/κηδεμόνες σας το σχολείο και όταν επιστρέψετε στο  σχολείο, θα πρέπει να 

φέρετε δικαιολογητικό  (εντός 5 ημερών) για τις απουσίες σας από το γιατρό ή από τους γονείς σας και να το 

παραδώσετε στον/στην Υπεύθυνο Καθηγητή/τρια του τμήματός σας. Οι βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα 

δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2  συνεχόμενων ημερών. Σας προτρέπουμε να μην απουσιάζετε 

από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο.  

Στο σχολείο πρέπει να έρχεστε με την μαθητική σας στολή (σύμφωνα με την ανακοίνωση που σας έχει ήδη 
δοθεί). Εάν στο πρόγραμμά σας έχετε Γυμναστική θα πρέπει να φέρνετε μαζί σας τη στολή της Γυμναστικής. Δεν 
πρέπει όμως να προσέρχεστε στο σχολείο με αυτή ακόμα κι αν έχετε Γυμναστική την 1η περίοδο. 

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, εάν υπάρχει συγκεκριμένος και σοβαρός λόγος και αν είναι 
αδύνατη η τηλεφωνική συνεννόηση. Στην περίπτωση αυτή θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
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(αποστάσεις, μάσκα, αντισηπτικά, καταγραφή στοιχείων στο βιβλίο επισκέψεων κλπ).  

Απαγορεύεται η αποχώρηση από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου παραχωρείται 
γραπτή άδεια εξόδου από τον/ην Εφημερεύοντα Β. Διευθυντή/τρια, αφού προηγηθεί επικοινωνία του με τον 
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 γραπτή άδεια από τη 
Διεύθυνση συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.  

Σε περίπτωση αργοπορίας καθηγητή ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του Μαθητικού Συμβουλίου ειδοποιεί σχετικά τον 
Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή. Κανένας μαθητής δεν μένει έξω από την τάξη ούτε και φεύγει από το μάθημα 
χωρίς άδεια. 

Στις τάξεις πρέπει να τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων όπως έχει καθοριστεί σύμφωνα το υγειονομικό 

πρωτόκολλο. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και όλοι φροντίζουν να 
έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα, ώστε να μην χρειάζεται να τα δανείζονται από τους συμμαθητές 
τους. 

Η πειθαρχία, η ηρεμία και η σωστή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του μαθήματος δημιουργούν ένα ευχάριστο 
κλίμα μάθησης και οδηγούν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Στις ειδικές αίθουσες μαθημάτων, εργαστήρια – αποδυτήρια πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των 
καθηγητών για λόγους ασφάλειας και καθαριότητας.   

Τα δελτία ύλης και απουσιών και όλα τα έντυπα που βρίσκονται μέσα στο σχολικό χώρο αποτελούν επίσημα 
έγγραφα του σχολείου, γι’ αυτό και οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτά (διαγραφή ονομάτων απόντων μαθητών, 
παρατηρήσεων των καθηγητών κλπ.) ή σκόπιμη απώλειά τους αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσει το σχολείο (εκδρομές, 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. Στο σχολείο μας απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και παραβίαση αυτού του κανονισμού  
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.     

Για καλύτερη εξυπηρέτηση από το κυλικείο πρέπει να ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας και η τήρηση των 

αποστάσεων ασφαλείας.  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 πολύ αυστηρά. 

 

Λάρνακα, 7 Σεπτεμβρίου 2021       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


