
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Σχολική Χρονιά 2020-2021                                              

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Προτρέπονται οι μαθητές/τριες  να ακολουθούν πιστά τους πιο κάτω κανονισμούς του 

Σχολείου που αποβλέπουν στη δική τους πρόοδο και συμβάλουν στην ομαλή και  

εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας. 

1. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο να γίνεται έγκαιρα και πριν κτυπήσει 

το κουδούνι για την πρώτη περίοδο. 

2. Όταν μαθητής/τρια καθυστερήσει να μπει στην αίθουσα διδασκαλίας πέραν των 

10΄λεπτών ο εκπαιδευτικός σημειώνει την καθυστέρηση στο απουσιολόγιο. Ο ΥΤ θα 

καταγράφει τις καθυστερήσεις σε ειδικό έντυπο για να συνυπολογίζει την απουσία 

στο συγκεκριμένο μάθημα. 

3. Η έξοδος μαθητή/τριας  από το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς την άδεια 

ΒΔ., αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης  του εκπαιδευτικού, ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του 

Μαθητικού Συμβουλίου ειδοποιεί τον εφημερεύοντα Β.Δ. που θα βρίσκεται στην 

αίθουσα 3. 

5. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών  πρέπει να είναι κόσμια.  Οι μαθητές/τριές πρέπει να 

αποφεύγουν το εξεζητημένο ντύσιμο. 

6. Οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα της τάξης.  (Να μην 

αφήνουν χαρτιά, ποτήρια, μπουκάλες κάτω από τα θρανία, στα παράθυρα ή 

οπουδήποτε αλλού). Φεύγοντας συγυρίζουμε το θρανίο και την καρέκλα μας.  

7. Στη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι πρέπει να βγαίνουν από τις αίθουσες 

διδασκαλίας. 

8. Με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΠ(ημ.:29/08/2017/21.108.3 με θέμα: Απαγόρευση του 

καπνίσματος), απαγορεύεται το κάπνισμα στο σχολικό χώρο.  

9. Απαγορεύεται η είσοδος εξωσχολικών στο Σχολείο.   

10. Απαγορεύεται η ενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων (λήψη και αποστολή μηνυμάτων, 

και χρήση αυτών ) μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων. 

11. Η φωτογράφιση, οπτικογράφηση, ηχογράφηση ή η χρήση άλλων τεχνολογικών 

μέσων επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου. 

12. Οι μαθητές/τριες  αναφέρουν στον υπεύθυνο Β.Δ. οποιαδήποτε φθορά παρατηρούν 

και αποφεύγουν να προκαλούν ζημιά στη σχολική περιουσία. 

13. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική. 

14. Η παρουσία όλων στις κοινές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.  Οι 

μαθητές/τριες παρακολουθούν τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις με προσοχή και με τον 

απαιτούμενο σεβασμό. 

15. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών  τόσο προς τους συμμαθητές/τριες  τους όσο και 

προς τους καθηγητές/τριες  πρέπει να είναι η αρμόζουσα και να υπάρχει κλίμα 

αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. 

16. Άδεια εισόδου θα παίρνουν όλοι/ες οι ανήλικοι μαθητές/τριές από τον εφημερεύοντα 

ΒΔ. που θα βρίσκεται στην αίθουσα αρ. Κ.Σ. Θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία 

με τον κηδεμόνα τους. 

17. Άδειες εξόδου παραχωρούνται σε όλους/ες από τον εφημερεύοντα Β.Δ στην αίθουσα 

113 (καθηγητικός σύλλογος).Στους/ις ανήλικους/ες μαθητές/τριες θα προηγείται και 

πάλι τηλεφωνική επικοινωνία με τον κηδεμόνα του/της. Η άδεια εξόδου θα 

επιστρέφεται στον /στην οικείο Β.Δ. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Οκτώβριος  2020 


