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           Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

   Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου Γυμνασίου
Χαλκίδας θεωρούν πολύτιμη και αναγκαία τη δική σας συμβολή
στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς και στην προσπάθεια
που καταβάλλουν για τη συνεχή ανύψωση του επιπέδου της
παρεχόμενης σ’ αυτό εκπαίδευσης. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι
απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα που
αφορούν στην όσο το δυνατόν ομαλότερη φοίτηση των παιδιών
σας. Και καθώς το σχολείο είναι μια δημοκρατικά οργανωμένη
κοινότητα, ο Κανονισμός περιέχει όρους και κανόνες, δικαιώματα και
υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην
σχολική κοινότητα.

     

    ►  Διδακτικές περίοδοι

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη
περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20

Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21

Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου.   

Το ωράριο λειτουργίας του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας έχει ως
εξής:  



ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1 8.00 8.40

2 8.50 9.30

3 9.45 10.25

4 10.40 11.20

5 11.30 12.10

6 12.20 13.00

7 13.10 13.50



         

 

      ► Φοίτηση, απουσίες, καθυστερήσεις στην προσέλευση

Στο σχολείο, χώρο μάθησης αλλά και διαπαιδαγώγησης,  η
παρουσία των μαθητών σε όλες τις ώρες των μαθημάτων είναι
 υποχρεωτική. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε
διδακτική ώρα. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές, αθλητικές 

ή εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται
απουσία από τόσες διδακτικές ώρες όσες προβλέπει το ωρολόγιο
πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

 Το σχολείο μας δίνει πρωταρχική σημασία στην τακτική και
ανελλειπή φοίτηση των μαθητών/τριών του. Οι μαθητές
προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου κλείνει και
όταν ο διδάσκων εισέλθει στην αίθουσα δεν επιτρέπεται η είσοδος
σε κανέναν μαθητή. Και τούτο διότι οι πρωινές καθυστερήσεις
προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου
και γι’ αυτό θεωρούνται παράπτωμα και ελέγχονται. Όσοι
προσέρχονται με καθυστέρηση παρουσιάζονται στο Γραφείο
της Διεύθυνσης και ενημερώνονται οι γονείς.

Για να αποχωρήσει, σε περίπτωση ανάγκης, ο μαθητής από το
σχολείο απαιτείται η άδεια του Διευθυντή του Σχολείου. Έξοδος
μαθητή από τον σχολικό χώρο, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς άδεια
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση ανάγκης
έκτακτης αποχώρησης ο μαθητής προσέρχεται στην Γραμματεία
ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του
από το σχολείο ή να επιτρέψει την αποχώρηση του παιδιού του



δηλώνοντας το με e-mail. Εάν κάποιος γονέας χρειαστεί να πάρει το
παιδί του από το σχολείο πριν την λήξη των μαθημάτων, ενημερώνει
την Διεύθυνση του σχολείου. Αυτές οι διαδικασίες καταγράφονται
στο Βιβλίο Απουσιών της Γραμματείας.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου
για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του παιδιού
του. Οφείλει συνεπώς να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και
συνεργασία με το σχολείο και δικαιούται να έχει λεπτομερή
ενημέρωση από τη Διεύθυνση και τους υπεύθυνους καθηγητές.

Οι αποφάσεις και οι διατάξεις του νόμου (Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-01-2018)

που διέπουν τη φοίτηση των μαθητών-τριών,περιλαμβάνονται στο
ΦΕΚ Τεύχος Β’ 120/23.01.2018. Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α ο
κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο
οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας
άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει
δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας
σε αυτό (τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS,

επιστολή). Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που
προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των
αποτελεσμάτων φοίτησης (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 120/23.01.2018, άρθρο
24). Με τον Έλεγχο Επίδοσης του μαθητή γνωστοποιείται στους
γονείς και κηδεμόνες ο αριθμός των απουσιών.

► Ενημέρωση μαθητών και γονέων

Η ενημέρωση των μαθητών και γονέων για διάφορα θέματα που
τους αφορούν γίνονται μέσω:

● Της Ιστοσελίδας του σχολείου
● Ενημερωτικών σημειωμάτων
● Τηλεφωνικά σε περιπτώσεις έκτακτες
● Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου



● Επίσκεψης των γονέων σε καθορισμένες ημέρες και ώρες
από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

  ►Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το
γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση
μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής
χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω
από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των
οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι
υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια
τάξη.

  Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και
της Διευθύντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους
κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών καθώς και της
υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο
σχετικά με  τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών για τον
χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (ΦΕΚ Τεύχος Β’

120/23.01.2018, άρθρο 29).

 ► Εμφάνιση μαθητών-τριών

Η εμφάνιση των μαθητών και των μαθητριών, η οποία είναι και
φροντίδα των γονέων τους, αποτελεί βασικό στοιχείο της
καθημερινής παρουσίας τους στο Σχολείο και γι’ αυτό πρέπει να
χαρακτηρίζεται από κοσμιότητα, ευπρέπεια και απλότητα. Θα
πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές και φαινόμενα
επίδειξης που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μαθητή και της
μαθήτριας.



Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων
εξαρτησιογόνων ουσιών απαγορεύονται.

    ►Σεβασμός των χώρων του Σχολείου

Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες διδασκαλίας,

τα θρανία, τους χώρους υγιεινής, τους διαδρόμους, τα
κλιμακοστάσια και την αυλή του σχολείου. Δεν γράφουν σε τοίχους
και θρανία, τα οποία διατηρούν καθαρά και σε άριστη κατάσταση και
χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων. Μαθητής που δεν
σέβεται την περιουσία του σχολείου και προξενεί ζημιές ή φθορές σ’

αυτήν ελέγχεται πειθαρχικά και είναι υποχρεωμένος να
επανορθώσει τη ζημιά αναλαμβάνοντας ο κηδεμόνας του το κόστος
αποκατάστασης.

      

      ► Απαγόρευση κατοχής κινητών τηλεφώνων και άλλων
συμπεριφορών

Η κατοχή (και συνεπώς η χρήση) κινητών τηλεφώνων για
συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός του
σχολικού χώρου  απαγορεύεται αυστηρά βάσει σχετικής
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση ανάγκης, στη
Γραμματεία του σχολείου υπάρχει τηλέφωνο το οποίο μπορούν να
χρησιμοποιούν οι μαθητές, καθιστώντας έτσι περιττή την κατοχή
κινητού τηλεφώνου. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην
κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε
άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα
επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την
επιβολή αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων.

► Άλλα θέματα       



Το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή άλλων
αντικειμένων αξίας που οι μαθητές φέρουν πιθανόν μαζί τους.

Στα διαλείμματα ο καθηγητής της ώρας βγαίνει τελευταίος από την
αίθουσα και κλειδώνει την πόρτα. Όλοι οι μαθητές είναι
υποχρεωμένοι να κατεβαίνουν στον αύλειο χώρο του σχολείου. Σε
περίπτωση προβλήματος απευθύνονται στον εφημερεύοντα
καθηγητή που βρίσκεται εκεί.

► Συμπεριφορά μαθητών

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το εκπαιδευτικό, διοικητικό και
βοηθητικό προσωπικό του σχολείου καθώς επίσης και όλους τους
συμμαθητές τους.

Η βία λεκτική, σωματική ψυχολογική απαγορεύεται.

Αναγνωρίζουν ότι κάθε μάθημα έχει την δική του παιδευτική αξία και
δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή.

Προσπαθούν και λύνουν τις τυχόν αντιθέσεις με τους συμμαθητές
τους με συζήτηση και ήρεμο τρόπο και εάν αυτό δεν είναι εφικτό
απευθύνονται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή στον
Διευθυντή.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων συμμετέχουν ενεργά και δεν
εμποδίζουν την διδακτική διαδικασία.

Απευθύνονται στους καθηγητές ή στην Διεύθυνση του σχολείου για
κάποιο πρόβλημα που τους απασχολεί.

Στις σχολικές εκδηλώσεις ή διδακτικές επισκέψεις ακολουθούν τους
συνοδούς καθηγητές και συμπεριφέρονται με ευγένεια και
ευπρέπεια.

Η κατανάλωση φαγητού, καφέ ή αναψυκτικού δεν επιτρέπεται στην
αίθουσα διδασκαλίας.

Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν στους μαθητές και δεν πρέπει
να τα καταστρέφουν αφού είναι πνευματικά δημιουργήματα.



► Παιδαγωγικός έλεγχος

Η μη αποδεκτή συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο αποτελεί
αντικείμενο συνεργασίας των γονέων με τον υπεύθυνο καθηγητή,

τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων προκειμένου να βρεθεί
η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση,

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή της προσωπικότητας και των
δικαιωμάτων του παιδιού και συνεπώς οι σωματικές ποινές δεν
επιτρέπονται.

► Επικοινωνία και συνεργασία σχολείου –

γονέων/κηδεμόνων.

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο για να επιτύχει
την αποστολή του χρειάζεται την συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων σε αυτό μελών, δηλαδή των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, του Διευθυντή, του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να συνεργάζονται
στενά με το σχολείο για την παρακολούθηση της επίδοσης και της
αγωγής των παιδιών τους, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές
συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο.

Ευελπιστώντας σε μια εποικοδομητική συνεργασία σχολείου και
κηδεμόνων παρακαλούμε να μην διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί
μας για οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τα παιδιά σας και
εμποδίζει την ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.

► Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένας μαθητής/τρια δεν
αποχωρεί από το Σχολείο μόνος/η του/της. Ενημερώνονται οι
γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές αποχωρούν μετά από υπόδειξη
των γονέων τους ή παραδίδονται προσωπικά σε αυτούς.

Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα,

επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη



Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του
Σχολείου(https://www.oasp.gr › )

με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Επίσης, η Διευθύντρια ενημερώνει τους/τις
μαθητές/τριες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης
κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Ως χώρος συγκέντρωσης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, σε
περίπτωση ανάγκης, έχει ορισθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων ο
αύλειος χώρος και συγκεκριμένα κοντά στο εκκλησάκι του Οσίου
Δαυίδ, μακριά από το σχολικό κτίριο, καθώς επίσης έχει καταρτιστεί
ειδικό σχέδιο αποχώρησης και διαφυγής από το εσωτερικό του
κτιρίου.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας όπως βιώνουμε στις μέρες μας με
τον Covid-19 έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν
ενημερωθεί επανειλημμένως εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες,

γονείς/κηδεμόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την
εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια της σχολικής μονάδας

10 Μαΐου 2021

Η Διευθύντρια

Όλγα Παπαναγνώστου

Εγκρίνεται

https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_1610_6-9_2012.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/OASP_1610_6-9_2012.pdf
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