3o ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ
Σχολικό έτος 2020-2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Με τον όρο «Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου» εννοούμε το
σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για
να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το
έργο του σχολείου.
Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα
τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους
να ενταχθούν ομαλά σ΄ αυτή. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής
οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα
και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.
Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει
κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της
ομάδας, όπου τα μέλη της προσέρχονται με ελεύθερη εκλογή, με
συναίνεση και συμμετοχή και αφήνουν περιθώρια διαφορών και
πλουραλισμού απόψεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω συνθέσαμε ως εκπαιδευτική
κοινότητα του 3 ου Λυκείου Υμηττού τα παρακάτω άρθρα:
1. Όλοι οι μαθητές προσέρχονται στην πρωινή συγκέντρωση με το
χτύπημα του κουδουνιού στις 8.15 π.μ. Μαθητής που προσέρχεται
καθυστερημένος την 1η ώρα γίνεται δεκτός μόνο με άδεια της
διευθύντριας μέχρι τις 8.25π.μ. Η εξωτερική κεντρική είσοδος του
σχολείου καθώς και οι υπόλοιπες είσοδοι παραμένουν κλειδωμένες
καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
2. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλα τα
μαθήματά τους και όχι επιλεκτικά, εκτός από αυτά που με νόμιμο
τρόπο έχουν απαλλαγεί. Κανείς μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει
από το σχολείο χωρίς ενημέρωση του κηδεμόνα και άδεια της
διευθύντριας. Υποχρεωτική είναι και η συμμετοχή των μαθητών στους
σχολικούς περιπάτους καθώς και στις σχολικές εορτές.

3. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική. Οι απουσίες
και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία (Ν.1566/1985, Π.Δ.420/1978, Π.Δ.104/1979, Γ2/2820/12-071988Υ.Α.,
Ν.3149/2003
ΦΕΚ141τ.Α.,
Γ2/3233/09-05-2001Υ.Α.,
Ε3/443/14-05-1984 Δ/γή, Γ/1301/27-03-1980 Υ.Α. και Γ2/4965/07-111991), είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού
από το σχολείο και την οικογένεια. Συγκεκριμένα η φοίτηση των
μαθητών ορίζεται ως επαρκής όταν οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν
ξεπερνούν τις 114.
4. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών
κατά τη ώρα λειτουργίας του σχολείου (137003/Δ1/25-08-2016
έγγραφο της Γεν. Δ. Π.& Δ. Ε. Α΄ Αθήνας). Οι μαθητές μπορούν να
επικοινωνούν με τους γονείς και κηδεμόνες κάνοντας χρήση των
τηλεπικοινωνιακών μέσων που διαθέτει το σχολείο (τηλέφωνο του
γραφείου Διεύθυνσης). Στον μαθητή που κάνει χρήση κινητού
τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, ιδιαίτερα μέσα στην τάξη, με
οποιοδήποτε σκοπό και κυρίως την παρακώλυση του μαθήματος και
την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες
κυρώσεις.
(Ν.2472/1997
ΦΕΚ
50
τ.Α΄,Ν.3471/2006Φεκ133τ.Α΄, Π.Δ.104/79).
5. Απαγορεύεται το κάπνισμα μαθητών – εκπαιδευτικών –
λοιπών εργαζομένων στο χώρο του σχολείου (Υ.Α.88202/25-06-2009
Β΄1286). Παραβίαση του ανωτέρω επισύρει κυρώσεις βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Δεν επιτρέπεται στο σχολείο η είσοδος μοτοποδηλάτων,
ποδηλάτων κλπ. Καθώς και η χρήση μπάλας στην διάρκεια του
διαλείμματος.
7. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή εξωσχολικών εντός
του σχολείου.
8. Η εμφάνιση των μαθητών-τριών πρέπει να είναι κόσμια και
ευπρεπής, χωρίς να προκαλεί την αισθητική του συνόλου της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τον ίδιο λόγο οι μαθητές δεν ρυπαίνουν
το σχολείο και όταν προκαλούν φθορές τις αποκαθιστούν αμέσως.

Οικονομικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των ζημιών είναι οι
γονείς και κηδεμόνες.
9. Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία (Π.Δ.109/79) προβλέπει
τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, των
υποκλοπών, καταστροφής σχολικών βιβλίων, κλπ. Το σχολείο έχει χρέος
να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα φαινόμενα αυτά, τόσο για λόγους
ουσιαστικούς, όσο και για παιδαγωγικούς.
10. Κάθε φορά που δημιουργείται οποιοδήποτε θέμα το οποίο
σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή, ενημερώνεται αμέσως ο γονέαςκηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να επικοινωνήσει με το
σχολείο.
11. Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται εγκαίρως στην τάξη και είναι
υπεύθυνοι για την τήρηση του ομαλού κλίματος, τόσο κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων όσο και των διαλειμμάτων τηρώντας το πρόγραμμα
καθημερινών εφημεριών όπως έχει ορισθεί κατά την ισχύουσα
νομοθεσία.
12. Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το
σχολείο για μαθησιακά προβλήματα των παιδιών τους, για προβλήματα
υγείας, συμπεριφοράς κτλ, ενώ η τακτική προσέλευσή τους στο σχολείο
για ενημέρωση θεωρείται επιθυμητή και απαραίτητη. Η τήρηση του
παραπάνω κανονισμού, σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει στην
ομαλή λειτουργία του σχολείου μας, να προάγει τις αρχές της
αυτοπειθαρχίας, συνεργασίας και του δημιουργικού διαλόγου
επαφίεται στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Για το Σχολικό Έτος 2020-2021 ισχύουν και όλα τα μέτρα που αποτυπώνονται στις
Υπουργικές Αποφάσεις τις σχετικές με την πρόληψη για τη διασπορά του covid-19.
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός επικυρώνεται και με την Πράξη 40η/17-5-2021
του Συλλόγου Διδασκόντων.
Υμηττός, 17/5/2021
H Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων
του 3ου ΓΕΛ Υμηττού

