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ΣΦΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
1) Η ζρνιηθή κέξα μεθηλάεη κε ηελ παξνπζία όισλ καο ζην ζρνιείν όηαλ αθνπζηεί ην
πξώην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ. Σε πεξίπησζε πνπ αξγήζνπκε παίξλνπκε γξαπηή
άδεηα από ηνλ Δηεπζπληή γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηα καζήκαηα.
2) Σεβόκαζηε ην δηθαίσκα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο θαζώο θαη ην δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο
ησλ ζπκκαζεηώλ καο ηελ ώξα ησλ αλαθνηλώζεσλ, γη’ απηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύληαμεο
ζηε γξακκή είκαζηε ήζπρνη.
3) Παίξλνπκε πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη σθεινύκαζηε πεξηζζόηεξν όηαλ θαηά ηελ ώξα
ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε είκαζηε ήζπρνη θαη πξνζεθηηθνί.
4) Όηαλ ρηππάεη ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα θαη κεηά ηελ άδεηα ηνπ θαζεγεηή
βγαίλνπκε από ηελ ηάμε.
5) Η ζπκπεξηθνξά καο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ πξέπεη λα
δεκηνπξγεί θηλδύλνπο ζηνλ εαπηό καο ή ζηνπο άιινπο καζεηέο. Γη’ απηό
είκαζηε πξνζεθηηθνί ηόζν ζηηο ζθάιεο όζν θαη ζηα παηρλίδηα καο ζηελ απιή.
6) Επηζηξέθνπκε ζηελ ηάμε κόλν όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα κάζεκα, πεξηκέλνληαο
ηνλ θαζεγεηή.
7) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο όινη νη καζεηέο παξακέλνπλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα νπνηαλδήπνηε απνκάθξπλζε από απηόλ ρξεηάδεηαη άδεηα από ηνλ
Δηεπζπληή.
8) Φξνληίδνπκε ώζηε ε εκθάληζή καο λα είλαη επηκειεκέλε. Τν ζρνιείν δελ είλαη
θαηάιιεινο ρώξνο γηα αθξόηεηεο.
9) Εθηόο από ηνπο θεδεκόλεο καο θαλέλαλ άιιν δελ θαινύκε ζην ζρνιείν εθηόο αλ έρνπκε ηελ
έγθξηζε ηνπ Δηεπζπληή.
10) Τα πεληακειή ζπκβνύιηα ησλ ηάμεσλ θαη ην 15κειέο ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην
Δηεπζπληή θαη ηνπο θαζεγεηέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ.
11) Σε όιεο ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο (εθδξνκέο - επηζθέςεηο ζε
κνπζεία θ.ι.π.) είλαη απηνλόεηνο ν ζεβαζκόο θαη ε πεηζαξρία ζηηο νδεγίεο
ησλ θαζεγεηώλ.
12) Φξνληίδνπκε ηελ πεξηνπζία θαη θαζαξηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο.
Έλαο θαζαξόο θαη όκνξθνο ρώξνο θάλεη ηελ παξακνλή καο ζ’ απηόλ πην επράξηζηε.
13) Αθήλνπκε ην θηλεηό καο ζην ζπίηη. Όρη κόλν γηαηί απαγνξεύεηαη. Η αθηηλνβνιία ηνπ
είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία όισλ καο. Σηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ην έρνπκε
καδί καο, ην παξαδίδνπκε ζηνλ Δηεπζπληή θαη ην παίξλνπκε κεηά ηε ιήμε ησλ
καζεκάησλ.
14) Τν θάπληζκα απαγνξεύεηαη.

