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Αγαπητά μου παιδιά,  
 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, επιθυμώ να εκ-

φράσω τις θερμότερες ευχές μου για μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρο-

νιά μέσα στις δύσκολες και ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας 

της πανδημίας της νόσου Covid-19.  

Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές, που διανύουμε, η ευθύνη και η συνεργασία 

όλης της κοινότητας του Σχολείου μας, είναι το όπλο για τη στήριξη της προ-

σπάθειας για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και την πραγματοποίηση των ο-

νείρων όλων μας για μια καλύτερη ζωή. 

Όλοι εργαζόμαστε με ζήλο για να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα, που 

επιβάλλει η έκτακτη κατάσταση της Πανδημίας, που αντιμετωπίζουμε. 

Με καλή διάθεση και αίσθημα υπευθυνότητας από όλους μας, θα ξεπερά-

σουμε τις δύσκολες συνθήκες της εποχής. 

Είμαστε μαθημένοι στους αγώνες και θα βγούμε νικητές. 

Καλή χρονιά! 

 
Με πίστη 

 #θατακαταφερουμε 
 

Μαρία Λοϊζίδου - Δαπόλα 

 

 

Διευθύντρια 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19  
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

● Με την είσοδό σας στο Σχολείο πηγαίνετε κατευθείαν στην αίθουσα διδα-
σκαλίας σας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην είσοδο και έξοδο 
από το Σχολείο. 

● Ο διδάσκων καθηγητής σας θα βρίσκεται ήδη στην αίθουσα και θα φρο-
ντίζει για το άνοιγμα των παραθύρων. 

● Από τη στιγμή που εισέρχεστε στην αίθουσα θα απολυμαίνετε τα χέρια 
σας με αντισηπτικό.  

● Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και η μη χρήση της αποτελεί πειθαρ-
χικό παράπτωμα. 

● Ο/Η κάθε μαθητής/τρια στην κάθε αίθουσα που θα πηγαίνει θα έχει το 
δικό του θρανίο, το οποίο θα χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη τη διάρ-
κεια των μαθημάτων.  Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 
θρανίο άλλου/άλλης συμμαθητή/τριας. 

● Αν ένας μαθητής/τρια παρουσιάζει οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα θα 
πρέπει να το αναφέρει στον διδάσκοντα καθηγητή/τρια. 

● Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και 
το στόμα για μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

● Σε βήχα ή φτέρνισμα, θα πρέπει να γίνεται κάλυψη της μύτης και του στό-
ματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.  Το χρησιμο-
ποιημένο χαρτομάντιλο θα πρέπει να απορρίπτεται στον κάδο απορριμ-
μάτων, που βρίσκεται εκτός τμήματος και να απολυμαίνετε τα χέρια σας 
με αντισηπτικό.  

● Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντικειμένων, όπως μολύβια, στυλό, 
μαρκαδόροι και άλλα προσωπικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από 
άλλους.  

● Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν απο-
στάσεις. 
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● Θα πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και 
νερό, για τουλάχιστον 20”, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη 
στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χαρτί μιας χρήσης και 
απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. 

● Να κρατάτε αποστάσεις στο κυλικείο όπου κάθε τάξη θα εξυπηρετείται 
από διαφορετικό παράθυρο. 

● Μετά το τέλος του διαλείμματος, με την είσοδό σας στην αίθουσα διδα-
σκαλίας να γίνεται απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό.  

● Πριν την προσέλευσή σας στο Σχολείο, αν παρουσιάσετε συμπτώματα 
λοίμωξης αναπνευστικού στο σπίτι, τότε πρέπει να παραμείνετε στο σπίτι 
και να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό. 

● Αν κατά τη διάρκεια παρουσίας σας στο Σχολείο εμφανίσετε συμπτώματα, 
τότε να ενημερώσετε αμέσως τον/την διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια. 

● Να ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες σας ότι οι επισκέψεις στο Σχολείο 
πρέπει να αποφεύγονται και, μόνο, εάν είναι απαραίτητες να γίνονται, τη-
ρώντας πιστά τις διαδικασίες. 

 

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ 
ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ 

Επιστρέφουμε στην κανονικότητα,  
αλλάζονται συνήθειες και προστατεύουμε ο ένας τον άλλο.  

Ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα. 

«Χέρια (πλένουμε) - Αποστάσεις (τηρούμε) -  
Μάσκες (φοράμε υποχρεωτικά σε εσωτερικούς χώρους)» 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ο μαθητής/τρια έχει τη μαθητική ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος 
του σχολικού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών. Η μα-
θητική ιδιότητα χαρακτηρίζει τον/τη μαθητή/τρια τόσο μέσα στο Σχολείο 
όσο και έξω από αυτό. Ο κανονισμός 5 (10) των Κανονισμών Λειτουρ-
γίας των Δημόσιων Σχολείων αναφέρει ότι: 

Τα παιδαγωγικά μέτρα λαμβάνονται για παραπτώματα που διαπράττονται: 

α) εντός ή εκτός του Σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχο-
λείου 

β) σε μη εργάσιμο για το Σχολείο χρόνο και αφορούν περιουσιακά στοι-
χεία του Σχολείου ή των μαθητών/τριών ή του προσωπικού ή πλήττουν 
την αξιοπρέπεια των μαθητών/τριών ή του προσωπικού του Σχολείου 

γ) κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά 
τη μεταφορά με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο.  

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Η προσέλευση των μαθητών/τριων στο Σχολείου με τη στολή τους είναι υ-
ποχρεωτική. 

Παρακαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμορφώνονται με τους σχε-
τικούς κανονισμούς, όπως επίσης και οι γονείς/κηδεμόνες τους να συνεργά-
ζονται με το Σχολείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουρ-
γία του Σχολείου, εφόσον η ευπρεπής και η ομοιόμορφη ενδυμασία των μα-
θητών και μαθητριών συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση.  

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ  

● Γκρίζο μαθητικό παντελόνι/φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα 
και σκουρόχρωμα παπούτσια.  

● Πουλόβερ μπλε με μανίκια και με άνοιγμα στον λαιμό σε σχήμα V. 

● Η επίσημη στολή θα χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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● Αντιπροσώπευση του Σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις/δραστηριό-
τητες 

● Παρελάσεις 

● Εορτασμοί 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου, 1ης Απριλίου 

● Φωτογραφίσεις 

● Τελετή Αποφοίτησης και άλλες επίσημες εκδηλώσεις του Σχολείου 

Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ  

● Παντελόνι/φούστα γκρίζο ή μπλουτζίν κλασικής γραμμής, χωρίς σκισί-
ματα ή κεντήματα. 

● Πουκάμισο άσπρο ή μπλούζα/φανέλα με γιακά ή χωρίς γιακά, μονό-
χρωμη άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη χωρίς γράμματα ή παραστάσεις. 

● Πουλόβερ ή φούτερ ή μπουφάν μονόχρωμο μπλε (σκούρο), ή μαύρο, 
ή γκρίζο χωρίς γράμματα ή παραστάσεις. 

● Παπούτσια δερμάτινα ή αθλητικά στα χρώματα του Σχολείου (μαύρο, 
μπλε, γκρίζο, άσπρο).  

Γ. ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  

● Παντελονάκι μονόχρωμο μπλε ή μαύρο γκρίζο. 

● Φανέλα άσπρη, μαύρη, μπλε, ή γκρίζα (μονόχρωμη), με μανίκι κοντό, 
χωρίς γράμματα, σχέδια ή λογότυπα. 

● Παπούτσια αθλητικά. 

● Φόρμα μπλε, μαύρη ή γκρίζα (μονόχρωμη), χωρίς γράμματα ή λογό-
τυπα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φόρμα επιτρέπεται μόνο στο μάθημα της Γυμναστι-
κής 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο Σχολείο με τη φόρμα της 
Γυμναστικής μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουν την ΠΡΩΤΗ 
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περίοδο Γυμναστική. Αποχωρούν από το Σχολείο με αυτή, μόνο στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία έχουν Γυμναστική την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ περίοδο. 
Κατά τις υπόλοιπες περιόδους φορούν την καθημερινή τους στολή.  

Δ. Ευπρεπής Εμφάνιση 

Δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση των μαθητών/τριων, γιατί 
αυτές δεν συνάδουν προς την αξιοπρεπή και καλαίσθητη παρουσία τους. 
Η εμφάνισή τους στο Σχολείο πρέπει απαραίτητα να συνάδει με τη μαθη-
τική τους ιδιότητα.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε με σχετική εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δεν επιτρέπονται στο Σχολείο τα 
ακόλουθα: 

● Για τους μαθητές: Βαμμένα μαλλιά, ιδιόρρυθμο κούρεμα, το αξύριστο 
πρόσωπο, γένια ή υπογένειο, σκουλαρίκια (στη μύτη, στα αυτιά, στα 
φρύδια, στη γλώσσα κ.α.), διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια. 

● Για τις μαθήτριες: Ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά ή εξεζητη-
μένες ανταύγειες), μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα μακριά ή/και βαμμένα 
νύχια, χαμηλόμεσο παντελόνι, παντελόνι κολάν, πολύ κοντή και στενή 
φούστα. Επιτρέπονται τα δακτυλίδια, βραχιόλια και σκουλαρίκια μικρά 
σε λελογισμένο αριθμό αλλά όχι στη 
μύτη, φρύδια ή γλώσσα. 

Για τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται ο 
σκούφος (όχι μέσα στην τάξη) και το κα-
σκόλ σε χρώματα στολής (όχι αθλητικών 
ομάδων). 

Γενικά, τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθή-
τριες θα πρέπει να αποφεύγουν το προ-
κλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα 
και την ευπρεπή εμφάνιση, όπως έχει καθοριστεί πιο πάνω. 

 

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ  

ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΟΥΣ  
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ  

ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ 
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Σημειώσεις 

● Μαθητής/τρια που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονι-
σμού για τη στολή, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενημερώνει έγκαιρα το 
Σχολείο, το οποίο θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα με εμπιστευτικότητα και 
διακριτικότητα. 

● Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή και προστα-
τευτική μάσκα αποτελεί παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή 
αντίστοιχων παιδαγωγικών μέτρων. 

● Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μαθητής/τρια να προσέλθει στο Σχο-
λείο χωρίς την προβλεπόμενη στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, 
πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη περίοδος των μαθημάτων (ή και από την 
προηγούμενη ημέρα), σχετική γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

Η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος είναι σημαντικός στόχος 
της λειτουργίας του Σχολείου. Δυστυχώς, όμως, ο στόχος αυτός δεν επιτυγ-
χάνεται στον απαιτούμενο βαθμό, εξαιτίας της αργοπορημένης προσέλευσης 
μαθητών/τριών στην τάξη. Το μάθημα διακόπτεται συχνά με άκρως αρνητικές 
επιπτώσεις ως προς την κατανόησή του, για τους/τις παρόντες/ούσες μαθη-
τές/τριες. Επιπλέον, το πρόβλημα παρακολούθησης αντιμετωπίζει και ο/η 
μαθητής/τρια που αργοπορεί. 

● Η προσέλευση στο Σχολείο γίνεται έγκαιρα και πριν κτυπήσει το κουδούνι 
για την πρώτη περίοδο.  

● Όταν μαθητής/τρια δεν προσέρχεται στο Σχολείο κατά την 1η περίοδο ή 
μετά την παρέλευση 20 λεπτών, ο εφημερεύων Βοηθός Διευθυντής επι-
κοινωνεί τηλεφωνικώς με τον γονέα ή κηδεμόνα. 

● Μαθητής/τρια που αργοπορεί να μπει στην τάξη την πρώτη περίοδο ή 
μετά από διάλειμμα ή αλλαγή περιόδου, γίνεται δεκτός/ή στο μάθημα (χω-
ρίς άδεια εισόδου) και ο διδάσκων/ουσα σημειώνει στο απουσιολόγιο τον 
χρόνο αργοπορίας του/της. 
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Συστηματικές αργοπορίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα 
και αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλει ο/η  
πεύθυνος/η Β.Δ. 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η τακτική και ανελλιπής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων αποτελεί 
βασική προϋπόθεση μάθησης και προόδου. Δηλώνει, παράλληλα, προσή-
λωση στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων, εργατικότητα και συνέπεια, 
αρετές που διακρίνουν κάθε επιτυχημένο άνθρωπο. Για αυτό και το Σχολείο 
προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των σχετικών κανονισμών φοίτη-
σης, οι οποίοι διασφαλίζουν τον σεβασμό προς όλα τα μέλη της μαθητικής 
κοινότητας και την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 

Οι αποφάσεις και οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη φοίτηση των 
μαθητών/τριών, καθώς και τον τρόπο δικαιολόγησης των απουσιών τους α-
ναφέρονται παρακάτω:  

1. Πλήρης φοίτηση και ανταμοιβές 

 Πλήρης χαρακτηρίζεται η φοίτηση όσων μαθητών/τριών σημείωσαν λι-
γότερες από 24 απουσίες, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. 
Στους/στις μαθητές/τριες με πλήρη φοίτηση απονέμονται τιμητικά δι-
πλώματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πριμοδότηση 2 μονά-
δων στην αξιολόγηση της συμμετοχής τους στη δράση «Δράση, Δη-
μιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά» (Δ.Δ.Κ.). 

2. Παραπέμπονται σε Ανεξετάσεις τον Ιούνιο: 

α) οι μαθητές/τριες που σημειώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά αριθμό 
απουσιών από 120 – 134, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, 
όπως και 

β) όσοι/ες σημειώνουν αριθμό απουσιών από 60 – 67 στο β΄ τετρά-
μηνο, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων. 
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3. Μαθητές/τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα 
από ένα μαθήματα απουσίες, συνολικά περισσότερες του επταπλα-
σίου των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος, παρα-
πέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα 
αυτά. Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοί-
τησης εξετάζονται μόνο γραπτά, χωρίς να διατηρούν την προφορική 
βαθμολογία των τετραμήνων. Απαιτείται, δηλαδή, να γράψουν τουλάχι-
στον 10 (δέκα), για να επιτύχουν στο μάθημα.  

4. Παραμένουν στάσιμοι: 

α) οι μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά α-
ριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού συ-
μπεριλαμβανομένου, όπως και  

β) όσοι/ες σημειώνουν στο β΄ τετράμηνο αριθμό απουσιών μεγα-
λύτερο των 68, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου. 

 Οι μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου που δεν απολύονται λόγω μη πλήρους 
φοίτησης είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τα μαθήματα της 
τάξης την επόμενη σχολική χρονιά. 

5. Δικαιολόγηση απουσίας 

 Μαθητές/τριες που απουσίασαν και για μια έστω περίοδο διδασκα-
λίας οφείλουν με την επάνοδό τους στο Σχολείο και εν πάση περιπτώσει 
όχι αργότερα από πέντε εργάσιμες ημέρες να φέρουν βεβαίωση του 
γονέα ή του κηδεμόνα τους ή πιστοποιητικό του θεράποντος ια-
τρού υπογραμμένο από τους γονείς για τον λόγο της απουσίας τους, 
εκτός και αν τους δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να 
προσκομίσουν το πιστοποιητικό όχι αργότερα από δύο εργάσιμες 
ημέρες.  
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 Η αδικαιολόγητη απουσία του/της μαθητή/μαθήτριας από το Σχο-
λείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αφού διερευνηθεί, τιμω-
ρείται με την επιβολή των σχετικών παιδαγωγικών μέτρων.  

 Όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια προτίθεται να απουσιάσει από το Σχολείο, 
οι γονείς ή οι κηδεμόνες του/της οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και 
εγγράφως το Σχολείο. Για οποιαδήποτε θέματα απουσίας του/της μα-
θητή/μαθήτριας, το Σχολείο ενημερώνει τους γονείς ή τους νόμιμους κη-
δεμόνες ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του/της τουλάχι-
στον μέχρι την επόμενη μέρα της απουσίας του/της. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνουν (με τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο ή γραπτό σημείωμα) για τυχόν προγραμματισμένη απου-
σία του παιδιού τους. 

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η έξοδος μαθητή/τριας από το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια 
εξόδου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά. Άδειες εξό-
δου παραχωρούνται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις από Β.Δ. ή Β.Δ. Α΄ ή 
τον Διευθυντή και κατόπιν συνεννόησης με τον γονέα/κηδεμόνα του/της μα-
θητή/μαθήτριας. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια επανερχόμενος/η στο Σχολείο, πα-
ρουσιάζει στον Υπεύθυνο του Τμήματός του/της την άδεια εξόδου, υπογραμ-
μένη από τους γονείς, τον κηδεμόνα ή τον/τη γιατρό. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

Οι μαθητές/τριες πρέπει: 

• Να κάθονται μόνιμα στη θέση που τους έχει υποδείξει ο/η ΥΤ και είναι 
καταγραμμένη στο σχεδιάγραμμα της τάξης, λόγους υγείας. 

• Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα της τάξης 
και διαταράσσει την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. 

• Να παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να ενοχλούν. Νοείται ότι μαθη-
τής/τρια που κοιμάται στο θρανίο εν ώρα μαθήματος προσβάλλει 
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ανεπανόρθωτα τον ιερό σκοπό της παιδείας, τον διδάσκοντα καθηγητή 
και τον εαυτό του. Τέτοιου είδους πράξη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα 
και η παραπομπή του μαθητή στον οικείο Β.Δ. θεωρείται επιβεβλημένη. 

• Να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα. Δεν επιτρέπεται η κα-
τοχή αιχμηρών αντικειμένων, μαρκαδόρων, Tipp-ex σε υγρή μορφή, μα-
γνητοφώνων, head-phones, η χρήση ή κατοχή κινητού τηλεφώνου κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος. 

• Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής αργοπορεί να προσέλθει στην 
τάξη, να μένουν έξω από την αίθουσα χωρίς να προκαλούν οχληρία. Ο 
Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου της τάξης να ειδοποιεί τον εφημερεύ-
οντα Β.Δ. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές απασχολούνται 
υποχρεωτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. 
Η μη συμμόρφωση στις οποιεσδήποτε διευθετήσεις θεωρείται πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

• Να φροντίζουν, ώστε ο σχολικός χώρος να διατηρείται καθαρός χρησιμο-
ποιώντας τους κάδους απορριμμάτων.  

• Να σέβονται και προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση σκό-
πιμης πρόκλησης ζημιάς, είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την ε-
πανόρθωσή της και να υποστούν τις συνέπειες του παραπτώματος με 
παιδαγωγικά μέτρα. 

• Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα αποδυτήρια και τα αποχωρητήρια 
και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Το κάπνισμα στα αποχωρητήρια ή 
σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του Σχολείου θεωρείται πειθαρχικό παρά-
πτωμα. 

• Να προσέρχονται στο κυλικείο ΜΟΝΟ κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. 
Απαγορεύεται αυστηρά η προσέλευση στο κυλικείο κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων ή κατά τη μετάβαση στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης για συ-
γκέντρωση/γυμναστική. 

• Να προσέρχονται στον χώρο συγκέντρωσης, όταν κτυπήσει το κουδούνι 
για συγκέντρωση, και να καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες θέσεις 
τους, χωρίς να μετακινούνται από το τμήμα τους. 
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• Να παρακολουθούν με προσοχή τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις, χωρίς 
να μιλούν ή να σχολιάζουν ή να ασχολούνται με κινητά τηλέφωνα ή άλλες 
συσκευές. 

• Να μη φεύγουν από το χώρο συγκέντρωσης ούτε να εγκαταλείπουν το 
Σχολείο. 

Η παράβαση των πιο πάνω κανονισμών αποτελεί παράπτωμα και 
τιμωρείται αυστηρά. 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία, η ενεργοποίηση και χρήση κινη-
τού ή άλλης συσκευής μέσα στην τάξη, καθώς και σε εκδηλώσεις του 
Σχολείου. Τα κινητά τηλέφωνα τοποθετούνται απενεργοποιημένα στις 
τσάντες πριν την έναρξη του μαθήματος. Παράλειψη τοποθέτησης του 
κινητού ή απλή θέασή του στο θρανίο αποτελεί πειθαρχικό παρά-
πτωμα. 

Το Σχολείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια μη σχολικού 
εξοπλισμού. 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι, – κυρίως νεαροί/ές ή 
πρώην μαθητές/τριες του Σχολείου – χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ου-
σιαστική εργασία, εισέρχονται στο Σχολείο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης 
παραβιάζοντας ουσιαστικά τον σχολικό χώρο. 

Όσοι μαθητές/τριες υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχο-
λικού χώρου είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι και διαπράττουν σοβαρό πα-
ράπτωμα. 

Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο Σχολείο απευθύνονται στη 
Διεύθυνση για χορήγηση άδειας. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο Λύκειο πλέον οφείλουμε να αναλάβουμε ευθύνη για τον 
τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Τώρα που αρχίζει η σχολική 
χρονιά, θέσε τους στόχους σου για τη σχολική σου επιτυχία. 
Προσδιόρισε τον γενικό στόχο της χρονιάς (να περάσεις την 
τάξη, να πετύχεις συγκεκριμένο γενικό βαθμό κ.λπ.), αλλά και 
τον στόχο σου σε κάθε μάθημα. 

Οι στόχοι σου δεν πρέπει να είναι γενικοί και αφηρημένοι, αλλά συγκεκριμέ-
νοι και μετρήσιμοι. Παράδειγμα μετρήσιμου στόχου: θέλω να βελτιώσω τον 
βαθμό μου κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. 

Ο στόχος σου πρέπει να είναι  ΣΜΑΡΤ.  

Πώς θα καταφέρεις τελικά να υλοποιήσεις  
τους στόχους σου;  

Μα βέβαια, αναλαμβάνοντας δράση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Η σωστή διαχείριση χρόνου και η καλή οργάνωση είναι το μυστικό των επι-
τυχημένων μαθητών. Πιο κάτω σημειώνουμε κάποιες χρήσιμες  συμβουλές: 

● Κάθε Κυριακή, πριν από το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, ετοίμασε το 
εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα στο οποίο θα καταγράφεις τα εξής: 

− Το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων σου  

− Οτιδήποτε υπάρχει στο ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς και πρέπει 
να γίνει αυτή την εβδομάδα 

− Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχεις εκτός Σχολείου (π.χ. το πάρτι γενε-
θλίων της μητέρας σου κ.λπ.) 

− Πρόσθεσε οτιδήποτε δεν κατάφερες να ολοκληρώσεις την προηγού-
μενη εβδομάδα. 

− Τις ώρες που θα πρέπει να αφιερώσεις στη μελέτη. 

− Άφησε και λίγο χρόνο για συναντήσεις με φίλους! 

Συγκεκριμένος 
Μετρήσιμος 
Αποδεκτός 
Ρεαλιστικός 
Τοποθετημένος χρονικά. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

● Οργάνωσε τον χώρο μελέτης σου και τοποθέτησε με τάξη τα βιβλία, τα 
τετράδιά σου και τη γραφική σου ύλη. 

● Επίλεξε έναν χώρο που να έχει αρκετό φως, να είναι μακριά από περι-
σπασμούς και όπου δεν κάνει ούτε ζέστη ούτε κρύο. 

● Ό,τι μπορεί να γίνει σήμερα, κάνε το, δεν ξέρεις ποτέ τι νέες ευκαιρίες θα 
εμφανιστούν αύριο και εάν αφήσεις πράγματα πίσω, μπορεί να μην είσαι 
σε θέση να εκμεταλλευτείς τις νέες αυτές ευκαιρίες. 

● Να βάζεις μόνο μία εργασία κάθε φορά στο γραφείο σου. Αυτό θα συμβά-
λει και στη μείωση του άγχους και της πίεσης που προκαλείται από τον 
μεγάλο  όγκο διαβάσματος που έχεις στο Λύκειο.  

ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ 

Το διάβασμα δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο!  
Πιο κάτω διάβασε κάποιες χρήσιμες συμβουλές: 

● Μη διαβάζεις πολλές συνεχόμενες ώρες, αλλά συνδύασε το διάβασμα με 
μικρά ευχάριστα διαλείμματα. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο εγκέφαλος δεν 
μπορεί να συγκεντρωθεί για περισσότερο από 2 ώρες. 

● Επίλεξε να διαβάζεις την ώρα της ημέρας κατά την οποία πιστεύεις ότι 
αποδίδεις καλύτερα. 

● Απόφευγε να διαβάζεις, όταν είσαι πεινασμένος ή κουρασμένος, γιατί δεν 
θα έχεις την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται. 

● Η μελέτη πρέπει να είναι μια καθημερινή συνήθεια και όχι μόνο όταν έχεις 
διαγώνισμα/εξετάσεις. 

● Ασκήσου, γιατί όπως έλεγαν και οι Αρχαίοι Έλληνες, «Νους υγιής εν σώ-
ματι υγιεί». 

● Ετοίμασε την ομάδα υποστήριξής σου (καθηγητές, φίλους και γονείς που 
μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθειά σου, αν εσύ ζητήσεις τη βοή-
θειά τους) 



Μετά: 

● Αξιολόγησε τακτικά την πρόοδό σου. Μάθε από τα λάθη σου. Κάθε απο-
τέλεσμα που παρεκκλίνει από τον στόχο σου, σε βοηθά να καταλάβεις σε 
τι πρέπει να βελτιωθείς. Ενεργοποίησε την ομάδα υποστήριξης και ζήτησε 
συμβουλές, 

Αφού πετύχεις τους στόχους σου, γιόρτασε τις επιτυχίες σου. Επιβράβευσε 
τον εαυτό σου για τα καλά αποτελέσματα που πέτυχες! 

 

 

 

 

 

Λιβάδια, 4/09/2020  

Από τη Διεύθυνση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Σκεφτείτε ΣΜΑΡΤ ΣΤΟΧΟΥΣ 
που μπορείτε να θέσετε για 

τη νέα Σχολική Χρονιά. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 
Αγίου Σάββα 39, 7060 Λιβάδια, Λάρνακα - Kύπρος 

Τηλ.: 24 811898, 24 811899,  ΦΑΞ: 24 811897 
Email: lyk-livadia-lar@schools.ac.cy 

Ιστοσελίδα: http://lyk-livadia-lar.schools.ac.cy 


