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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν
προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η σχολική κοινότητα απαρτίζεται από
 τους μαθητές και τις μαθήτριες,
 τη Διεύθυνση,
 το διδακτικό προσωπικό,
 το βοηθητικό προσωπικό ( καθαρίστριες) καθώς και από
 το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Το Εσπερινό Σχολείο συντελεί στην άμβλυνση των ακραίων αρνητικών συνεπειών, κοινωνικών και
οικονομικών, του εκπαιδευτικού μας συστήματος, διότι:
- Δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές ενήλικους και ανήλικους εργαζόμενους να συνεχίσουν τις σπουδές
τους.
-Παρέχει τη δυνατότητα πρωινής επαγγελματικής απασχόλησης και ταυτόχρονης φοίτησης σ' αυτό.
-Το απολυτήριο είναι ισότιμο με το απολυτήριο του ημερησίου Λυκείου.
-Δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να εισαχθούν σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., με τη συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων.

Η φοίτηση στο Εσπερινό Λύκειο είναι τετραετής. Η πρώτη και η δεύτερη τάξη θεωρούνται ισοδύναμες με
την πρώτη τάξη του ημερησίου Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ). Δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ’ τάξη , έχουν οι
μαθητές που προήχθησαν από την Α’ τάξη ημερησίου Γενικού Λυκείου ή την Α’ τάξη Επαγγελματικού
Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού), ενώ στη Δ τάξη όσοι προήχθησαν από τη Β’ τάξη ημερησίου Γενικού
Λυκείου.
Το Εσπερινό Σχολείο, όπως κάθε σχολείο είναι χώρος συνεργασίας, αγωγής και μάθησης, στον οποίο
απαιτούνται όροι και κανόνες σαν απαραίτητες προϋποθέσεις, για να διαμορφωθεί το κατάλληλο
παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό κλίμα, που εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Κοινότητας. Για
το λόγο αυτό οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του κλίματος αυτού, αλλά και
των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Το σχολείο μας από το σχολικό έτος 2014-2015 αρχίζει τη λειτουργία του στις 6.40 μ.μ , ώρα που την
επέλεξαν οι μαθητές ύστερα από ψηφοφορία, και ολοκληρώνει τη λειτουργία του ,όταν υπάρχει εξάωρο,
στις 10.40 μ.μ.
Επειδή μερικοί μαθητές εσπερινών σχολείων εξαιτίας της εργασίας τους δεν προσέρχονται έγκαιρα στο
σχολείο κατά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, επιτρέπεται η είσοδός τους στην τάξη και κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της πρώτης διδακτικής ώρας.
Οι απουσίες των μαθητών κάθε τάξης κατά την πρώτη διδακτική ώρα θα σημειώνονται με κάποια
ελαστικότητα, ώστε να καλυφθεί η αδυναμία έγκαιρης προσέλευσης κατά την απόλυτη έναρξη των
μαθημάτων.

4. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

I.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στόχος του σχολείου εκτός από την πνευματική καλλιέργεια είναι και η σωστή αγωγή των μαθητών. Για το
λόγο αυτό τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες κόσμιας
συμπεριφοράς.

Οι μαθητές οφείλουν:
 να προσέρχονται έγκαιρα
 να μην παρενοχλούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τόσο τους συμμαθητές τους όσο και τους
καθηγητές τους
 να μην χυδαιολογούν, υβρίζουν, χειροδικούν
 να μην προκαλούν σκόπιμα φθορές
 να έχουν ευπρεπή εμφάνιση
 να τηρούν τον κανονισμό του σχολείου

Επίσης
 δεν επιτρέπονται φαγώσιμα στις αίθουσες
 δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου
 η χρήση των κινητών τηλεφώνων και η λειτουργίας τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά την ώρα του
μαθήματος
 κανένας μαθητής δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτός στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος
για ανακοινώσεις χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση.
 αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους του σχολείου κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
 Στα εργαστήρια (Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται
χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη
προσοχή και υπευθυνότητα όργανα, συσκευές και υπολογιστές, να τηρούν τις οδηγίες του
διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας του κάθε εργαστηρίου.

II.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Οι καθηγητές οφείλουν:
 να μην προσβάλλουν και να μην στιγματίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες είτε για λόγους
συμπεριφοράς είτε για λόγους απόδοσης (π.χ. καλοί - κακοί μαθητές)
 να είναι συνεπείς στην τήρηση των κανόνων, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα.
 να καλλιεργούν στα πλαίσια της διδακτικής πράξης το διάλογο, τη συνεργασία και την
ομαδικότητα και να διευκολύνουν την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων και αποριών κάθε
μαθητή / μαθήτριας μέσα στην τάξη.
 να σέβονται την προσωπικότητα κάθε μαθητή/ μαθήτριας.
 να μην συνδυάζουν την επιβολή ποινών με την προσβολή της αξιοπρέπειας.
 Οι κυρώσεις να χρησιμοποιούνται ως συμφωνημένες συνέπειες, όταν δεν τηρούνται οι όροι του
κανονισμού και όχι ως απειλές ή μέσα εκφοβισμού.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. προσερχόμαστε στην ώρα μας
2. προσερχόμαστε στην τάξη έγκαιρα
3. προσέχουμε τη συμπεριφορά μας στην τάξη και γενικά στους χώρους του σχολείου
4. τηρούμε το πρόγραμμα των εφημεριών
5. προσέχουμε για τυχόν προσωπικά προβλήματα μαθητών
6. συνεργαζόμαστε με τη Διεύθυνση, μεταξύ μας και με τους κηδεμόνες-μαθητές, όποτε
χρειαστεί.

5. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές πρέπει:
 να βγαίνουν από την τάξη και να αερίζεται η αίθουσα
 να μην απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου
 να μην παρενοχλούν, αλλά να επιδεικνύουν γενικότερα κόσμια συμπεριφορά
 να μην προκαλούν ζημιές-καταστροφές στη σχολική περιουσία (το Εσπερινό ΓΕΛ Αμπελοκήπων
συστεγάζεται με το 1ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων)
 να μην καπνίζουν μέσα στο χώρο του σχολείου
 να αποφεύγουν να φέρνουν μαζί τους αξιόλογα χρηματικά ποσά ή πολύτιμα αντικείμενα

6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΠΟΙΝΕΣ

•

Γενικότερα στο σχολείο μας σπανιότατα παρατηρούνται φαινόμενα που απαιτούν την επιβολή
πειθαρχικών ποινών. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
•

Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας

•

Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή

•

Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας

•

Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή

•

Το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου

Οι προβλεπόμενες ποινές από τη νομοθεσία είναι οι εξής:
1. Παρατήρηση
2. Επίπληξη
3. Ωριαία απομάκρυνση
4. Αποβολή έως τριών ημερών
5. Αποβολή έως πέντε ημερών
6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Οι τρεις πρώτες ποινές επιβάλλονται από καθηγητή και οι τέσσερις πρώτες από τον διευθυντή του
σχολείου, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων επιβάλλει όλες τις ποινές.
•

Η σχολική πειθαρχία και η τήρηση του σχολικού κανονισμό δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά παιδαγωγικό
μέσο.

•

Βασική αρχή κατά την επιβολή της ποινής είναι η τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή. Η τιμωρία
συνοδεύεται απαραίτητα με συζήτηση

7. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Ο μαθητής στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων
απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών υπάρχουν οι
ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής παίρνει μέρος στις
εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:
α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο
οφείλονται (δηλ. μέχρι 50 αδικαιολόγητες).

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), από τις οποίες, οι πάνω από τις
πενήντα (50) πρέπει να είναι δικαιολογημένες, (δηλ. μέχρι πενήντα (50) αδικαιολόγητες και ογδόντα (80)
δικαιολογημένες).
γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή με
απουσίες μέχρι εκατόν ογδόντα (180) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις
πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι πενήντα (50) αδικαιολόγητες και εκατό (130)
δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής
βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15).

Β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, και επομένως ο μαθητής απορρίπτεται, δηλαδή
υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:
α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50), (δηλ. πάνω από 50
αδικαιολόγητες).
β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180), από τις οποίες οι πάνω από τις
εκατόν τριάντα (130) είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας
προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι ενήλικοι μαθητές είναι κηδεμόνες του εαυτού τους. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος
ενημερώνει κάθε μήνα τον κηδεμόνα του μαθητή για τις απουσίες που έχει σημειώσει, ιδίως όταν έχει
ξεπεράσει τις 24 ωριαίες απουσίες, είτε επιδίδοντάς του το σημείωμα προσωπικά (εφόσον πρόκειται για
ενήλικα), είτε αποστέλλοντάς το ταχυδρομικά στην κατοικία του.
Για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών μας, πραγματοποιούνται στη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς δύο ενημερωτικές συναντήσεις, πριν την έναρξη του Ωρολογίου
Προγράμματος (στις 17.45). Επίσης, αποστέλλεται πρόγραμμα με τα κενά των εκπαιδευτικών, στη
διάρκεια των οποίων θα μπορούν οι γονείς να επισκέπτονται το σχολείο και να ενημερώνονται. Επιπλέον,
καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας του σχολείου, με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα που τους αφορούν.
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια των δράσεων που εκπονούνται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σημειώνουμε τις
εξής:
-

σχολικές εκδηλώσεις, όπως οι καθιερωμένες σχολικές γιορτές. Οι σχολικές γιορτές αποτελούν τμήμα
του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, είναι μια ευκαιρία για δημιουργική έκφραση

μαθητών και καθηγητών, αλλά και για μια διαφορετική συνεργασία που οικοδομεί δεσμούς
αμοιβαίας εκτίμησης. Επομένως, η συμμετοχή όλων στις γιορτές, ανεξάρτητα από την ειδικότητα,
είναι μια υποχρέωση που μετατρέπεται σε ευχάριστο καθήκον.
-

θεατρική παράσταση στο τέλος της χρονιάς

-

παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών Α’ και Β’ τετραμήνου και προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή/και Πολιτιστικών Προγραμμάτων.

-

πραγματοποίηση ομιλιών, διαλέξεων και προβολών που αφορούν γενικότερα θέματα ασφάλειας και
πρόληψης, καθώς και άλλα ευρύτερου ενδιαφέροντος ( πρώτες βοήθειες, διατροφή , πυρασφάλεια,
κάπνισμα, ναρκωτικά κ.τ.λ.)

-

ανάληψη, από τους μαθητές, πρωτοβουλιών – δραστηριοτήτων, όπως το μουσικό συγκρότημα και η
θεατρική ομάδα του σχολείου. Το μουσικό συγκρότημα συμμετέχει, τόσο στις σχολικές γιορτές, όσο
και σε έκτακτες εκδηλώσεις του σχολείου, όπως η τελετή λήξης στο τέλος της χρονιάς.

-

για την υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της διδασκόμενης
ύλης, συντάσσεται πρόγραμμα, στο οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δηλώνουν ποια μέρα
της εβδομάδας θα παρευρίσκονται στο σχολείο (από τις 18.00) για επίλυση αποριών των μαθητών.

-

λειτουργία FORUM του σχολείου για ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων.

-

ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων (με συγκέντρωση
τροφίμων ή χρηματικού ποσού).

-

συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και από το Ψ.Ν.Θ., όπου
παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές του σχολείου μας που θα
συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς.

-

συμμετοχή των μαθητών σε Πολιτιστικά Προγράμματα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, όποτε
αυτά διοργανωθούν, αφού κριθούν από το Σύλλογο Διδασκόντων για την προστιθέμενη διδακτική και
παιδαγωγική αξία τους.

-

επικοινωνία με το ΚΕΣΥΠ για πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων για το Νέο Λύκειο και τις
δυνατότητες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών του Εσπερινού Λυκείου.

-

προγραμματισμός επισκέψεων αντιπροσωπείας των καθηγητών του σχολείου (με επικεφαλή τη
Διευθύντρια) για ενημέρωση των μαθητών του Εσπ. Γυμνασίου Αμπελοκήπων και των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης και Ευόσμου, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους
στο Εσπερινό ΓΕΛ.

