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Βασική αποστολή του Σχολείου μας είναι η πνευµατική καλλιέργεια και η αγωγή των μαθητριών και των 

μαθητών του. To Σχολείο φροντίζει ώστε όλοι και όλες ανεξαιρέτως να αισθάνονται ασφαλείς και 

χαρούμενοι σε αυτό. Σκοπός του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής μας Ζωής δεν είναι ο περιορισμός ή 

η καταστολή της ελευθερίας μας, αλλά η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, της 

αρμονικής και δημιουργικής συνύπαρξής μας, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που θα 

αντιλαμβάνονται και θα σέβονται τα όρια της ελευθερίας της δικής τους και των άλλων. 

 

Α. Υποχρεώσεις  των καθηγητών προς τους μαθητές και τις μαθήτριες 

Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών και καθηγητριών προς τους μαθητές και τις μαθήτριές τους 

περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές και οι καθηγήτριες οφείλουν: 

 να οργανώνουν τη διδασκαλία του μαθήματός τους εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες 

μεθόδους διδασκαλίας 

 να συμπεριφέρονται στους μαθητές και τις μαθήτριές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό 

 να συμβάλλουν στην πρόοδο και καλλιέργειά τους, υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο τη γνωστική, 

διανοητική, ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη   

 να αντιμετωπίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια 

χωρίς καμία διάκριση 

 να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών τους μέσα στο 

σχολείο 

 να εμπνέουν στους μαθητές και τις μαθήτριές τους αισθήματα εμπιστοσύνης και να είναι πρόθυμοι 

να μοιραστούν και να αντιμετωπίσουν από κοινού οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί 

 να σέβονται το ωράριο διδασκαλίας και την ανάγκη των παιδιών για διάλειμμα. 

 

Β. Υποχρεώσεις των μαθητών και των μαθητριών 

Οι γενικές υποχρεώσεις των μαθητριών και των μαθητών περιγράφονται και εξειδικεύονται στις 

Υπουργικές Αποφάσεις και στον Κανονισμό Λειτουργίας Λυκείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Σε 

κάθε περίπτωση οφείλουν κι αυτοί/ές με τη σειρά τους να είναι συνεπείς, ώστε να υποστηρίζουν 

έμπρακτα το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής μας Ζωής. 

1. Προσέλευση και παραμονή στην τάξη 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν: 

 να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης 

των μαθημάτων, όπως και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης, και να μπαίνουν στην τάξη αμέσως μόλις 

χτυπήσει το κουδούνι.  

 να βρίσκονται στο Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και μέσα στην αίθουσά τους, όταν 

χτυπάει το κουδούνι. Η αναιτιολόγητη απουσία από διδακτική ώρα ελέγχεται από τη Διεύθυνση του 

Σχολείου και τον Σύλλογο των Διδασκόντων.  

 Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας, να παραµένουν ήσυχα στην αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς να 

ενοχλούν τις διπλανές αίθουσες.  



 Σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, να μετακινούνται χωρίς 

αργοπορία και θορυβώδη συμπεριφορά στους διαδρόμους του Σχολείου.  

 Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης που προκύπτει σε ώρα μαθήματος, να μεταβαίνουν στο Ιατρείο 

ενημερώνοντας οπωσδήποτε τη Διεύθυνση του Σχολείου.  

 

2. Συμπεριφορά - Πειθαρχία 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν: 

 να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, καθώς επίσης και να µην ενοχλούν ή 

παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή του, σεβόμενοι το δικαίωµα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για 

μάθηση. 

 να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών/τριών τους, να μη προκαλούν φθορές σε 

αυτά και να µη τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους.  

 να συμπεριφέρονται µε σεβασµό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, προς τους 

συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου 

(συνοδούς, προσωπικό καθαριότητας, εργατοτεχνικό προσωπικό). Η απρεπής συµπεριφορά, η 

χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση λεκτικής, σωµατικής ή ψυχολογικής βίας από άτοµα ή οµάδες 

ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται σοβαρές παρεκκλίσεις και σε καμία περίπτωση δεν έχουν θέση στο 

Σχολείο μας. Τα παραπάνω ισχύουν και κατά τη διάρκεια της µετακίνησης µε τα σχολικά λεωφορεία.  

 να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να 

μη προκαλούνται ατυχήματα.  

 να σέβονται τον Κανονισµό Λειτουργίας των γυµναστηρίων και των γηπέδων.  

 να προσέρχονται στο Σχολείο με απλή, ευπρεπή, καθαρή κι ανεπιτήδευτη εµφάνιση, συμβατή µε τη 

μαθητική τους ιδιότητα. 

 Κατά τις εξόδους τους (διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.) από το Σχολείο, να υπακούουν στους 

συνοδούς καθηγητές και να συμπεριφέρονται µε ευγένεια και ευπρέπεια. 

 

3. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον 

Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν: 

 να σέβονται τον σχολικό χώρο, το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου και την 

περιουσία των άλλων. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να µη 

γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να µη προκαλούν φθορές στον σχολικό χώρο. Κάθε μαθητής και 

μαθήτρια είναι υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και, παράλληλα, 

οι γονείς  του/της οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζηµιά που τυχόν θα προκαλέσουν. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες καλούνται να συμβάλλουν στο πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης των 

βιβλίων στο τέλος του σχολικού έτους. 

 να εισέρχονται στα εργαστήρια (Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών και 

Τεχνολογίας) μόνο με τη συνοδεία καθηγητή/τριας. Πρέπει να χρησιμοποιούν µε ιδιαίτερη προσοχή και 

υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές και να τηρούν µε σχολαστικότητα τις 

οδηγίες του διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας. 

 να διατηρούν καθαρούς τους βοηθητικούς χώρους (τουαλέτες), προστατεύοντας έτσι τη δημόσια και 

την προσωπική τους υγεία. 

 

 

 



 

4. Άλλες υποχρεώσεις των μαθητών και των μαθητριών 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, τέλος, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους παρακάτω κανόνες, όπως 

άλλωστε προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Σχολείου: 

 Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, συσκευές επεξεργασίας εικόνας και ήχου 

ή/και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αν, παρόλα αυτά, κατ’ εξαίρεση, κάποιοι γονείς έχουν ενημερώσει 

εγγράφως τη Διεύθυνση ότι το τηλέφωνο είναι απαραίτητο για το παιδί τους μετά την έξοδό του από τον 

σχολικό χώρο, ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να το θέτει εκτός λειτουργίας και να το φυλάσσει 

μέσα στην τσάντα του/της καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολικό χώρο. 

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο σχολικό χώρο ή να έχουν µαζί τους έντυπα και άλλου είδους 

υλικό που δεν έχει σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και είδη αξίας, περιττά χρήµατα, 

αιχμηρά και παντός είδους επικίνδυνα αντικείµενα, που η χρήση τους µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

υγεία και τη σωµατική ακεραιότητα των µαθητών και των μαθητριών.  

 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία και το έµβληµα των Αρσακείων-Τοσιτσείων 

Σχολείων σε οποιαδήποτε εκδήλωση εκτός Σχολείου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του 

Σχολείου τους. 

 Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των µαθητών και να καταπολεµά µε 

αποφασιστικότητα την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, γι’ αυτό απαγορεύει αυστηρά το κάπνισµα 

στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου, όπως και σε κάθε άλλη σχολική 

εκδήλωση εντός και εκτός του Σχολείου.  

 

Γ. Παιδαγωγικές ενέργειες και παιδαγωγικά μέτρα 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι µαθητές/τριες με πράξεις ή παραλείψεις τους παραβαίνουν 

τους κανόνες που διέπουν το Πλαίσιο Οργάνωσης της σχολικής ζωής μας, παρακωλύουν το έργο του 

Σχολείου ή έχουν βλαπτική προς τους συµµαθητές και τις συμμαθήτριές τους συμπεριφορά, τότε είναι 

αναγκαία η επιβολή παιδαγωγικών μέτρων, σύµφωνα πάντοτε µε τη σχολική νοµοθεσία και µε τις αρχές 

της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. Βέβαια, η σχέση αυτή (κανόνας - παρέκκλιση - παιδαγωγικό 

μέτρο) εφαρμόζεται με διάκριση στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου και ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή/τριας. Τα παιδαγωγικά μέτρα κλιµακώνονται σύμφωνα με τη σχολική 

νομοθεσία ως εξής:  

 προφορική παρατήρηση,  

 επίπληξη,  

 ωριαία αποµάκρυνση από το µάθηµα,  

 αποβολή από τα µαθήµατα μίας μέρας,  

 αποβολή από τα µαθήµατα δύο ημερών και  

 απομάκρυνση από το Σχολείο (αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος).  

Οι μαθητές  που αποβάλλονται, παραμένουν την ώρα και τις ημέρες της αποβολής τους στο Σχολείο, οι 

ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο και κατά τη διάρκειά τους 

απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του Σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων 

απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε 

συνολικά, το Σχολείο εξετάζει τους ενδεδειγμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς. Η επιβολή παιδαγωγικών 

μέτρων συνδέεται με τον χαρακτηρισµό της διαγωγής του μαθητή, η οποία µπορεί να διαβαθμίζεται από 

«εξαιρετική», «καλή» έως «μεμπτή». Οι γονείς ενηµερώνονται από το Σχολείο για την όποια 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων. 



Η συνέπεια στην τήρηση του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής μας Ζωής και των καθιερωμένων από το 

Υπουργείο Παιδείας κανόνων, η εξαίρετη συµπεριφορά και η ενεργός συμμετοχή στις κοινωνικές και 

άλλες δράσεις του Σχολείου -τόσο η ατοµική των µαθητών όσο και η οµαδική των µαθητικών 

κοινοτήτων- εκτιμούνται αναλόγως και επαινούνται κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων του 

Σχολείου. 

 

Η συνειδητή τήρηση του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής από όλους μας, σε θεσμικό και ατομικό 

επίπεδο, δηλαδή τόσο από τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τις Μαθητικές Κοινότητες, όσο 

και από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, τους μαθητές και τις μαθήτριες, εξασφαλίζει τις συνθήκες 

της εύρυθμης και δημιουργικής λειτουργίας του Σχολείου, την επίτευξη του συνόλου των παιδαγωγικών 

του στόχων, την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της δημοκρατικής συνείδησης όλων μας. 

Παράλληλα, διαμορφώνει ένα υγιές και θετικό κλίμα στο Σχολείο, ώστε η πρόσληψη της γνώσης και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων να συνοδεύονται αλλά και να ενισχύονται από αισθήματα χαράς και 

ασφάλειας, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους. 

 

Οι Μαθητικές Κοινότητες, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια 

του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης 


