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ΠΛΑΘΘΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΥΟΛΘΚΗ ΖΩΗ  2
νπ

  ΓΕΝΘΚΟΤ ΛΤΚΕΘΟΤ ΕΤΟΜΟΤ ρ. Έηνο 2018-2019 

Τα κέιε ηεο Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, δεζκεύνληαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ εύξπζκε, νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, ηνπ αιιεινζεβαζκνύ, ηεο επγέλεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο.  

1. Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζην ζρνιείν, ώζηε λα  παξεπξίζθνληαη ζηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε. έβνληαη κε ην ύθνο θαη ηε ζηάζε ηνπο ηελ πξσηλή πξνζεπρή.  

 Με δεδνκέλν όηη ε πξσηλή είζνδνο ζηηο ηάμεηο ήδε θαζπζηεξεί, ιόγσ ηεο πξνζεπρήο θαη ησλ αλαθνηλώζεσλ, 

θαλείο καζεηήο δελ πξέπεη λα κπαίλεη ζηελ αίζνπζα κεηά ηελ είζνδν ηνπ θαζεγεηή ηεο πξώηεο ώξαο. 

2.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ νη καζεηέο απνρσξνύλ θαη νη θαζεγεηέο θιεηδώλνπλ ηηο αίζνπζεο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ καζεηώλ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο αηκόζθαηξαο.  

 Οη κεηαθηλήζεηο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη θπξίσο ζηα θιηκαθνζηάζηα γίλεηαη ήζπρα κε πξνζνρή θαη 

ηάμε πξνο απνθπγή ζνξύβνπ θαη αηπρεκάησλ. Οη εθεκεξεύνληεο θαζεγεηέο βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ 

έρνπλ νξηζζεί θαη επηηεξνύλ ηνπο καζεηέο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

3. Οη καζεηέο παξακέλνπλ ζηηο ηνπαιέηεο ηνλ αλαγθαίν κόλν ρξόλν θαη δε ζρεκαηίδνπλ «πεγαδάθηα» έμσ 

από ηηο θακπίλεο. 

 Η παξαηεηακέλε παξακνλή καζεηώλ ζηηο ηνπαιέηεο  θέξλεη ζε δύζθνιή ζέζε ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηηθή αλάγθε. Όινη θαηαλννύλ όηη ε ζσζηή ρξήζε θαη θξνληίδα ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είλαη 

ζέκα πνιηηηζκνύ θαη ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ.   

4.  Δε γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο νιηγόιεπηεο άδεηαο πνπ δίλεηαη, γηα ιόγνπο αλάγθεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Οη καζεηέο κε ππεπζπλόηεηα θαη εηιηθξίλεηα δεηνύλ άδεηα εμόδνπ κόλν όηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε. 

Παξαηεηακέλε παξακνλή εθηόο αίζνπζαο ή ρξήζε ηεο άδεηαο γηα άιιν ζθνπό ζεκαίλεη έιιεηςε εηιηθξίλεηαο 

θαη θαζηζηά ηνπο θαζεγεηέο επηθπιαθηηθνύο κε απνηέιεζκα λα δηζηάδνπλ λα ρνξεγήζνπλ άδεηα αθόκε θαη ζε 

καζεηέο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε. 

5.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ νη καζεηέο δελ απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 Η απνρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, πξηλ ηε ιήμε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη κόλν γηα 

ζνβαξνύο ιόγνπο θαη κόλν κεηά από άδεηα ηνπ Δηεπζπληή.   

6.  Η αλαγξαθή ζηνπο ηνίρνπο ησλ αηζνπζώλ, δηαδξόκσλ, θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη ηνπ πεξίγπξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ζπλζεκάησλ, ζρεκάησλ, ζπκβόισλ, αζέκλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ πξνζβάινπλ ηελ αηζζεηηθή  θαη  

ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα.   

 Η ηάμε, ε θαζαξηόηεηα, ε πξνζηαζία θαη ε πεξηθξνύξεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ είλαη επζύλε όισλ. Η 

έιιεηςε ζεβαζκνύ πξνο ην δεκόζην ρώξν, ε πξόθιεζε δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ ζπληζηνύλ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά. Με ηε  ζησπή, ηελ αλνρή θαη ηε ζπγθάιπςε, ιόγσ καζεηηθήο αιιειεγγύεο, ησλ καζεηώλ 

πνπ πξνθαινύλ θζνξέο θαη θαηαζηξνθέο ρεηξνηεξεύεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Τα 5κειή ζπκβνύιηα ησλ 

καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ζπδεηνύλ κε καζεηέο πνπ γξάθνπλ ή δσγξαθίδνπλ ζηνπο ηνίρνπο ή πξνθαινύλ θζνξέο, 

βιάβεο θαη θαηαζηξνθέο επηδηώθνληαο  λα ηνπο επεξεάζνπλ ώζηε λα αιιάμνπλ ηελ αληηθνηλσληθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Με επζύλε ησλ 5κειώλ ζπκβνπιίσλ θαη ηνπ 15κεινύο ζπκβνπιίνπ νη καζεηέο πνπ, 

απνδεδεηγκέλα γξάθνπλ ή δσγξαθίδνπλ ζηνπο ηνίρνπο ή πξνθαινύλ ζθόπηκα θζνξέο θαη βιάβεο, 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε θαη ην θόζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο.   

7.  Σν 5κειέο ζπκβνύιην ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηεπζπληή θαη ηνπο δηδάζθνληεο 

θαζεγεηέο παξεκβαίλεη ζηηο πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ, επαλεηιεκκέλα, παξεθθιίλνπλ από ηελ αξκόδνπζα 

δηαγσγή κε απνηέιεζκα λα πξνθαινύλ έληαζε  θαη λα  δηαηαξάζζνπλ ηελ  νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.  

 Ιδηαίηεξα ζνξπβώδεηο καζεηέο δεκηνπξγνύλ ζηελ ηάμε δπζάξεζην θιίκα εληάζεσλ, ζνξύβσλ θαη 

δηαπιεθηηζκώλ. Η αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ απηώλ εληζρύεηαη θαη ιόγσ ηεο αλνρήο  θαη 

«επηβξάβεπζεο» από ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο.  Η δηαηήξεζε θιίκαηνο εξεκίαο ζηελ ηάμε είλαη επζύλε 

όισλ. Τν Σπκβνύιην Τκήκαηνο πνπ απνηειείηαη από όινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην ηκήκα θαη ζην 

νπνίν κπνξεί λα κεηέρεη θαη ην πξνεδξείν ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ζπλεδξηάδεη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ.  
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8.  Οη καζεηέο δελ αζθνύλ πηέζεηο, ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή βία ζηνπο απνπζηνιόγνπο  

πξνθείκελνπ λα απνθύγνπλ ηελ θαηαρώξεζε απνπζηώλ ηνπο. 

 Δελ είλαη  δίθαην θαη έληηκν λα απνθεύγεη θαλείο ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπ κε απεηιέο, εθβηαζκνύο 

θαη δόιηνπο ηξόπνπο.  

9.  Όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

αξκνληθώλ ζρέζεσλ. 

 Καζεγεηέο θαη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη αιιεινζεβαζκό. Δηεπζπληήο θαη θαζεγεηέο 

αθνύλε κε πξνζπκία ηα αηηήκαηα θαη ηα παξάπνλα ησλ καζεηώλ. Οη θαζεγεηέο θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα 

γηα ηε δηακόξθσζε επλντθνύ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. 

10. Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, επηδεηθλύνληαο δηαθξηηηθόηεηα θαη ερεκύζεηα, θαηαβάιινπλ θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα λα ζηεξίμνπλ καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.  

 Δεδνκέλνπ όηη, πεξηζζόηεξν από όινπο, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, 

ην 5κειέο ζπκβνύιην ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, ην πξνεδξείν θαη ηα κέιε ηνπ 15κεινύο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

Δηεπζπληή θαη θαζεγεηώλ παξεκβαίλνπλ κε ηνπο πξνζθνξόηεξνπο ηξόπνπο ώζηε λα βνεζήζνπλ καζεηέο πνπ 

γηα δηάθνξνπο ιόγνπο βξίζθνληαη ζε δύζθνιε ζέζε.   

11.  Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σύκθσλα κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ε ρξήζε θηλεηώλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ 

απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά. 

12.  Καζαξηόηεηα ησλ αηζνπζώλ θαη ησλ άιισλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Η θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη πξσηίζησο έξγν ησλ θαζαξηζηξηώλ, γηα ην ηειηθό όκσο 

αηζζεηηθό απνηέιεζκα έρνπλ επζύλε όια ησλ κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Αλ ζηακαηήζνπλ θάπνηεο θαθέο 

ζπλήζεηεο όπσο ην λα πεηηνύληαη  ηα πεξηηπιίγκαηα ησλ ζπζθεπαζηώλ ζην πάησκα θαη όρη ζηα θαιάζηα 

απνξξηκκάησλ  ηόηε νη αίζνπζεο, νη δηάδξνκνη θαη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ  ζα είλαη πεξηζζόηεξν θαζαξά  θαη ην 

πεξηβάιινλ πην πνιηηηζκέλν. Οη θαθέο ζπλήζεηεο κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ είηε κε ην θαιό παξάδεηγκα όπσο 

λα ζεθώζεη θάπνηνο καζεηήο έλα ραξηί πνπ πέηαμε άιινο ή λα επηζεκάλεη ζην ζπκκαζεηή ηνπ όηη δελ είλαη 

ζσζηό λα πεηά ραξηηά ή άιια ζθνππίδηα. 

13.  Οη καζεηέο δελ ζα πξέπεη λα πξνκεζεύνληαη πξντόληα από άιια θαηαζηήκαηα αιιά θπξίσο απηά πνπ 

δηαηίζεληαη ζην θπιηθείν ηνπ ρνιείνπ. 

 Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ, κε βάζεη ζρεηηθή ζύκβαζε, θαηαβάιεη ζην ζρνιείν εηεζίσο ην πνζό ησλ 

8000 επξώ πεξίπνπ ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ (θαζαξηόηεηα, επηζθεπέο, έληππα, 

γξαθηθή ύιε, θ.ιπ.). Τα είδε πνπ έρεη δηθαίσκα λα δηαζέηεη ην θπιηθείν νξίδνληαη από ην Υπνπξγείν κε 

εγθπθιίνπο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Είλαη πξνθαλέο όηη ππάξρνπλ ζε εμσηεξηθά θαηαζηήκαηα είδε πνύ 

πξνηηκνύλ νη καζεηέο αιιά, ζύκθσλα κε απνθάζεηο ησλ θξαηηθώλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, απαγνξεύεηαη λα 

δηαηίζεληαη ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο πξέπεη κε θαηαλόεζε λα ζηεξίδνπλ ηελ αγνξά ηνπ θπιηθείνπ. 

14.  Αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ 

 Εθθνβηζκόο είλαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθαιεί ελόριεζε θαη πόλν. Μπνξεί λα είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθόο-ιεθηηθόο (απεηιεηηθέο ρεηξνλνκίεο, ραξαθηεξηζκνί, πεηξάγκαηα, ζαξθαζκόο, δηάδνζε 

θεκώλ), ζσκαηηθόο (ζπξώμηκν, ρηύπεκα, θισηζηά ή άιιε ρξήζε βίαο), ξαηζηζηηθόο (θπιεηηθέο πξνζβνιέο) 

ζεμνπαιηθόο  (αλεπηζύκεηε ζσκαηηθή επαθή, πξνζβιεηηθά ζεμνπαιηθά ζρόιηα), νκνθνβηθόο (όηαλ έρεη 

ζηόρν ηε ζεμνπαιηθόηεηα).  

 Μαζεηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί εθθνβηζκό ζα πξέπεη λα  αλαθέξνπλ ηα πεξηζηαηηθά ζην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

ή ζε  θάπνην θαζεγεηή θαη αλ  δηζηάδνπλ λα ην θάλνπλ ζην Πξνεδξείν ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.   

 Ο εθθνβηζκόο ή ε απεηιή εθθνβηζκνύ πξέπεη λα εξεπλεζεί θαη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ακέζσο. 

Μαζεηέο πνπ θάλνπλ πξάμεηο εθθνβηζκνύ πξέπεη λα βνεζεζνύλ ώζηε λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα 

δεηήζνπλ ζπγγλώκε θαη αλ είλαη δπλαηόλ λα ζπκθηιησζνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

 Τν ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε βάζε γξαπηνύο λόκνπο, απνθάζεηο θαη ξπζκίζεηο ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο. Η 

θνπιηνύξα θαη ην θιίκα όκσο ηνπ ζρνιείνπ δηακνξθώλνληαη θπξίσο από άγξαθνπο «λόκνπο» θαη ξπζκίζεηο. 

 Να πξνζπαζνύκε όινη ώζηε ζην δηθό καο ζρνιείν λα θπξηαξρνύλ νη αξρέο θαη νη αμίεο ηεο αλαγλώξηζεο θαη 

ηνπ ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θαζελόο θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα ην θνηλό θαιό. 


