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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗΡΙΑ ΚΑΙΑΡΗ A.E.
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε:
α) ηε Γξακκαηεία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ, ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ
Λάκπηξσλ θαη Λπζηκάρνπ 1, (θηίξην Νεπηαγσγείνπ – Γεκνηηθνχ)
Σειεθσληθφ θέληξν: 210-9656300-306, Fax:210-9656308
β) ηε Γξακκαηεία ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ
Λάκπηξσλ θαη Λπζηκάρνπ 1,(θηίξην Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ)
Σειεθσληθφ θέληξν: 210-9656300-306, Fax:210-9656308
www.kessaris.edu.gr
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ΕΙΑΓΧΓΙΚΑ
Με ηνλ φξν "ζρνιηθφο θαλνληζκφο" ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ
θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο, γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα,
κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη
λα απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην
νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο
εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε αλνρή θαη αλαγλψξηζε. ην
πιαίζην απηφ ν φξνο "ζρνιηθή πεηζαξρία" απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη
αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ
ρνιείνπ. Η ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο. Η εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο
νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο
αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Η δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη θαλφλεο, φξηα, θαηαλνκή ξφισλ θαη επζπλψλ. Κάζε
καζεηήο είλαη κηα μερσξηζηή θαη αλεπαλάιεπηε πξνζσπηθφηεηα πνπ δηθαηνχηαη
λα ηελ εθθξάδεη θαη λα ηελ αλαπηχζζεη ειεχζεξα κέζα ζηελ νκάδα. Παξάιιεια
φκσο ην ρνιείν νθείιεη λα πξνζέμεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ καζεηή σο
κέινο ηεο νκάδαο. Έηζη θαηαμηψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, απνθηά
θνηλσληθή ππφζηαζε θαη θαιιηεξγεί ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Σν άηνκν
θαηαμηψλεηαη σο κέινο ηεο νκάδαο. Σν ρνιείν ινηπφλ, κε ηελ αγσγή πνπ
πξνζθέξεη, έρεη ην δχζθνιν ξφιν λα ζπκβηβάζεη ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία. Σν
άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί ζεβαζκφ θαη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο. Γηθαηνχηαη δειαδή ειεπζεξίαο ε νπνία
γελλά αζθάιεηα θαη ππεπζπλφηεηα. Παξάιιεια φκσο ε θνηλσλία λνκηκνπνηείηαη
λα απαηηήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ
απνηειεί κία κεγάιε δπζθνιία ζηελ αγσγή ηελ νπνία αζθεί ην ρνιείν, γηαηί
νθείιεη λα ζπλδπάζεη ηελ ειεπζεξία κε ηελ θνηλσληθή επζχλε. Γη' απηφ ν
ζρνιηθφο θαλνληζκφο δελ πξέπεη λα έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε κνξθή ελφο
απινχ θαζεθνληνινγίνπ, αιιά λα ζπλδέεηαη δπλακηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
επνρή θαη λα ελζσκαηψλεη φρη κφλν ηελ νξγαλσηηθή άπνςε ηεο ζρνιηθήο
πεηζαξρίαο αιιά θαη ηελ παηδαγσγηθή. Δπνκέλσο, έλαο ζρνιηθφο θαλνληζκφο
πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη θάζε
θνξά απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή θάζε βαζκίδαο θαη ζρνιείνπ, λα είλαη
πξντφλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο,
λα πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη κέζα πεηζάξρεζεο, κε έκθαζε
ζηελ πξφιεςε θαη φρη ζηε ζεξαπεία, λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα απηφλνκε
ιεηηνπξγία ησλ καζεηψλ, λα πξνάγεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ ππεπζπλφηεηα θαη
ηέινο, λα πεξηέρεη ινγηθέο, γεληθά απνδεθηέο, θαηαλνήζηκεο θαη εθαξκφζηκεο
δηαηάμεηο.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η τολή Καίζαρη ηδξχζεθε ην 1960 ζην Παιαηφ Φάιεξν απφ ηνλ Αλδξέα
Καίζαξε. Κάιππηε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο
θαη αλέδεημε απνθνίηνπο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνλ επηζηεκνληθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη
πνιηηηθφ ηνκέα.
Απφ ην 1995 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Καίζαξε ζηε Βάξε
Αηηηθήο. ε κηα θαηαπξάζηλε ηδηφθηεηε έθηαζε 35 ζηξεκκάησλ θαη ζε
ππεξζχγρξνλα θηίξηα δεκηνπξγήζεθε έλα πξφηππν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην
νπνίν ιεηηνπξγνχλ Παηδηθφο ηαζκφο, Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη
Λχθεην. ηε δηνίθεζε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηα παηδηά ηνπ Ιδξπηή ησλ
Δθπαηδεπηεξίσλ. Γεληθφο δηεπζπληήο είλαη ν Ηιίαο Καίζαξεο, πηπρηνχρνο ηεο
Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη θάηνρνο Master of Education ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Sheffield.

ΚΟΠΟ
Η εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν κία καζεζηαθή αιιά θαη κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία.
Σα θίλεηξα θαη νη επηζπκίεο επεξεάδνπλ ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή. Η κάζεζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα,
φηαλ ζπληειείηαη ζε ρψξν φπνπ ππάξρνπλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
πγθεθξηκέλα ζηα Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε εθπιεξψλνληαη ηέζζεξηο ζηφρνη.
1) Γλσζηηθνί ζηφρνη: Απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο δεκηνπξγηθήο θαη αλψηεξεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε
απηνγλσζίαο θαη απηνθξηηηθήο.
2) Θπκηθνί ζηφρνη: Απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ είλαη ε χπαξμε θαινχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο πνπ ζα έρεη πξνζσπηθφ
λφεκα γηα ην καζεηή.
3) Φπρνθηλεηηθνί ζηφρνη: Απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ θαη
ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ.
4) Κνηλσληθνί ζηφρνη: Απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε εζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ
πνπ
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε.
Η αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθέληξσζε θαη ηελ
έκθαζε πνπ δίλεη ζην καζεηή, σο άηνκν κνλαδηθφ θαη μερσξηζηφ. ηφρνο ηεο
είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζθέςεο, ηεο θξίζεο θαη ηεο θαηαλφεζήο ηνπ.
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ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΤΠΟΙ ΥΟΛΕΙΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Σα Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε πεξηιακβάλνπλ Παηδηθφ ηαζκφ, Νεπηαγσγείν,
Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην πνπ ζηεγάδνληαη ζην Κνξσπί. Αληηζηνηρνχλ ζηηο
βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα
πξνγξάκκαηα θαη ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε βαζκίδαο, έρεη εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ηφζν ησλ
καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο φζν θαη ησλ μέλσλ γισζζψλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ έρνπλ εκπινπηηζηεί
κε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, κε ςπραγσγηθέο θαη κνξθσηηθέο εθδξνκέο θαη κε
εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηηο νπνίεο ην ρνιείν καο ζεσξεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη κνξθσηηθνχ έξγνπ ηνπ.
ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΣΟ
Η δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο θαζψο θαη νη αξγίεο φισλ ησλ
ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη απφ ηε
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην ζρνιηθφ έηνο γηα φια ηα ζρνιεία αξρίδεη
ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν
δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη γηα ην Γπκλάζην θαη ην
Λχθεην ζηηο 30 Ινπλίνπ.
Σα καζήκαηα θαη νη εμεηάζεηο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Σα
καζήκαηα φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο αξρίδνπλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ πεξίπνπ ζηηο 15 Ινπλίνπ
(θαζνξίδεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε).
εκείσζε: ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ
απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, νη γνλείο θαη νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε
ηνπ ρνιείνπ.

Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ρσξίδεηαη
ζηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο:
Γσμνάζιο
α) Α’ Σεηξάκελν: απφ 11 επηεκβξίνπ – 20 Ιαλνπαξίνπ
β) Β΄ Σεηξάκελν: απφ 21 Ιαλνπαξίνπ – 30 Μαΐνπ
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Λύκειο
α) Α' Σεηξάκελν: απφ 11 επηεκβξίνπ - 20 Ιαλνπαξίνπ
β) Β’ Σεηξάκελν: απφ 21 Ιαλνπαξίνπ - κέζα Μαΐνπ
ΧΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ είλαη δηακνξθσκέλν
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηηο νδεγίεο ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ηηο άδεηεο παξέθθιηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη ηα δεδνκέλα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.
Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο
εβδνκάδαο (ΓΔΤΣΔΡΑ-ΠΑΡΑΚΔΤΗ) εθηφο απφ νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο,
γηα ηηο νπνίεο νη γνλείο ελεκεξψλνληαη κε ζρεηηθή εγθχθιην.

ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΧΝ
Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ
έηνπο, ην ρνιείν ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ
καζεηψλ φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα. Γηα ην ιφγν απηφ νη γνλείο-θεδεκφλεο ησλ
καζεηψλ πνπ ήδε θνηηνχλ ζην ρνιείν είλαη απαξαίηεην:
1. Να ππνβάινπλ δήισζε επαλεγγξαθήο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο κέζα ζηηο
πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζε εηδηθή εγθχθιην ηνπ ρνιείνπ, ε νπνία απνζηέιιεηαη
ζηνπο γνλείο ην κήλα Μάξηην.
2. Να νξηζηηθνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή απφ ηελ 1ε έσο ηηο 31 Μαΐνπ.
Γηα ηελ εγγξαθή λέσλ καζεηψλ νη γνλείο-θεδεκφλεο ηνπο ζα πξέπεη:
1. Να θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ρνιείνπ αίηεζε εγγξαθήο ππνςεθίνπ
ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν.
2. Να γλσξίδνπλ φηη ν ππνςήθηνο καζεηήο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ ππάξρνπλ
θελέο ζέζεηο, είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ κε ζρνιηθφ ιεσθνξείν, εάλ απηφ
επηιέμνπλ νη γνλείο ηνπ, θαη ιάβνπλ ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
3. Αθνχ εηδνπνηεζνχλ φηη ν ππνςήθηνο καζεηήο γίλεηαη δεθηφο, λα
νξηζηηθνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαζέηνληαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ ρνιείνπ
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
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4. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α’ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ απαηηνχληαη: α) ην απνιπηήξην
ηεο η’ Γεκνηηθνχ ή ζεκείσκα κεηεγγξαθήο αλ έρεη γίλεη εγγξαθή ζε άιιν
Γπκλάζην, β) Αίηεζε Δγγξαθήο.
5. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α’ ηάμε ηνπ Λπθείνπ απαηηνχληαη: α) ην απνιπηήξην ηεο
Γ’ Γπκλαζίνπ ή ζεκείσκα κεηεγγξαθήο αλ έρεη γίλεη εγγξαθή ζε άιιν Λχθεην, β)
Αίηεζε Δγγξαθήο.
ΠΡΟΟΥΗ:
1. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ νξηζηηθνπνηεζεί ε εγγξαθή ησλ
παιαηψλ καζεηψλ απφ ηελ 1ε έσο ηηο 31 Μαΐνπ, ην ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα δηαζέζεη ηηο ζέζεηο ησλ κε εγγεγξακκέλσλ ζε λένπο καζεηέο.
2. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εγγξαθή ησλ λέσλ καζεηψλ κέζα
ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζα εηδνπνηεζνχλ φηη έγηλαλ δεθηνί, ην ρνιείν
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαζέζεη ηηο θελέο ζέζεηο ζηνπο επηιαρφληεο.
3. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο ζα εμεηαζηνχλ, εθφζνλ, κεηά ηελ εγγξαθή φισλ ησλ
καζεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί, ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο θαη δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο (βι. θεθ. Μεηαθνξά Μαζεηψλ).
4. Η εγγξαθή ησλ καζεηψλ αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηα
δηαιακβαλφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ.
ΦΟΙΣΗΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
Τπνρξεσηηθή είλαη ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Οη
γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ βαζκίδσλ απηψλ εηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε
ηνπο ηα εμήο:
Οη απνπζίεο θάζε καζεηή ζεκεηψλνληαη ζην απνπζηνιφγην ηεο ηάμεο θαη ζηε
ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην επίζεκν βηβιίν απνπζηψλ, κηα απνπζία γηα θάζε
δηδαθηηθή ψξα. ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο νη απνπζίεο αζξνίδνληαη θαη
βγαίλεη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε
λνκνζεζία.
ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
Η ζπκπεξηθνξά εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
επγέλεηα θαη ζχλεζε. Δπίζεο, ε επηθνηλσλία πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή γφληκνπ
δηαιφγνπ, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ κε γλψκνλα ηελ επηθξάηεζε
ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο.
Κπξίαξρν ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζην ρνιείν καο είλαη ν
αιιεινζεβαζκφο. Η δηαθνξεηηθφηεηα πνπ νξίδεηαη κε βάζε θπζηθά, θπιεηηθά,
ζξεζθεπηηθά, γισζζηθά, θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά θξηηήξηα δελ απνηειεί ζηνηρείν
δηάθξηζεο ζηηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζρέζεηο.
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πκπεξηθνξέο πνπ κεηψλνπλ, πξνζβάιινπλ ή πεξηζσξηνπνηνχλ άιιν άηνκν,
δελ είλαη απνδεθηέο. Δμίζνπ απαξάδεθηεο ζεσξνχληαη επηζεηηθέο ή απεηιεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ εθθξάδνληαη κε ιφγηα ή έξγα. Θα πξέπεη, επίζεο, νη καζεηέο
κέζα ζηα ζρνιηθά ιεσθνξεία λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα πξνο ηνπο
νδεγνχο, ηηο ζπλνδνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα θέξλνπλ δηάθνξα ειεθηξνληθά αληηθείκελα (mp3,
i-pod, ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.ιπ.). Δπηπιένλ, Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΚΙΝΗΣΧΝ
ΣΗΛΔΦΧΝΧΝ ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ δελ επηηξέπνληαη βάζε εγθπθιίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε αξ. πξση. 137003/Γ1/25-08-2016/ΤΠΠΔΘ.
Η εκθάληζε ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζαξηφηεηα, απιφηεηα
θαη εππξέπεηα.
Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ δελ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδνληαη κε
πξνθιεηηθή πεξηβνιή θαη θφκκσζε (θνληέο θνχζηεο, ζνξηο, γέληα, ζθνπιαξίθηα
θιπ.). Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε θνζκεκάησλ. Σν ρνιείν δε θέξεη
θακία επζχλε ζε πεξηπηψζεηο απψιεηαο ξνινγηψλ, θνζκεκάησλ θιπ.
ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ησλ καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ. Σν ζρνιείν
κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νθείιεη λα απνδνθηκάζεη απηήλ
ηελ επηβιαβή θαη επηθίλδπλε ζπλήζεηα, ε νπνία, δπζηπρψο, εδξαηψλεηαη ζ' απηή
ηελ ειηθία.
Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αθνχ κέζα ζ' απηέο δνπλ θαη εξγάδνληαη θαζεκεξηλά.
Καηαζηξνθή επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ ή εζειεκέλε θζνξά ησλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ κπνξνχλ λα επηζχξνπλ
πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαη νη γνλείο - θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ππνρξενχληαη λα
επαλνξζψζνπλ ηηο δεκηέο θαηαβάιινληαο ην αλάινγν ηίκεκα.
Σέινο ηα Δθπαηδεπηήξηα απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγηθή
πξσηνβνπιία θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΠΙΚΕΦΕΙ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΧΕΙ
ηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο, ην ζρνιείν καο
πξαγκαηνπνηεί ζρνιηθνχο πεξηπάηνπο, εκεξήζηεο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο ζε
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία θαζψο θαη δηάθνξα πνιηηηζηηθά δξψκελα.
ηφρνο καο είλαη λα δψζνπκε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνλ
πνιηηηζκφ καο θαη ηνπο ηφπνπο ηεο ρψξαο καο κέζα απφ ηελ δηαζθεδαζηηθή
εκπεηξία ησλ εθδξνκψλ. Οη εθδειψζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ είλαη
ππνρξεσηηθή, ελψ ζα ηεξείηαη θαηά ηα δένληα, απνπζηνιφγην.
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ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ
Η Γεληθή Γηεχζπλζε κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα πξνθεξχζζεη θαηά πεξίπησζε
δηαγσληζκνχο γηα ππνηξνθίεο ζε καζεηέο πνπ ζα θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην θαη ην
Λχθεην. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο ζα γλσζηνπνηνχληαη
εγθαίξσο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΥΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΓΟΝΕΧΝ
Η ζηελή ζπλεξγαζία ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ
καζεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζθνπψλ ζεσξείηαη
αλαγθαία. Γηα ην ιφγν απηφ ην ρνιείν, εθηφο ησλ αηνκηθψλ πξνζθιήζεσλ,
νξγαλψλεη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαηά
ηάμε ή βαζκίδα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο γηα
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αγσγή θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα,
εθηφο απφ ηηο ηαθηηθέο ζπγθεληξψζεηο γηα ηελ επίδνζε ησλ ειέγρσλ νη γνλείο ηεο
Α' Γπκλαζίνπ θαη ηεο Α' Λπθείνπ θαινχληαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ
ηάμεσλ απηψλ.
Δπηπξφζζεηα, νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ ηνπο
δηδάζθνληεο ησλ ηάμεσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο ζε νξηζκέλεο εκέξεο θαη
ψξεο ηεο εβδνκαδαο, πνπ γλσζηνπνηνχληαη κε ζρεηηθή εγθχθιην.
Γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ επθαηξηψλ επηθνηλσλίαο θαη ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ καο,
νη γνλείο θαη θεδεκφλεο παξαθαινχληαη:
1. Να αλαθέξνπλ ακέζσο ζηε Γξακκαηεία ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο θαη ζην
Γξαθείν Κίλεζεο ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ή ηειεθψλνπ.
2. Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ ρνιείνπ.
3. Να παξαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηνλ έιεγρν επίδνζεο θαη θνίηεζεο ησλ καζεηψλ
θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξφνδν θαη δηαγσγή ηνπο.
4. Να πξνζέξρνληαη θαηά ηηο νξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο εβδνκάδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζνπλ ηνπο δηδάζθνληεο ζηα δηάθνξα καζήκαηα.
5. Μέζα ζην πιαίζην ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηηο ζρέζεηο
ρνιείνπ θαη γνλέσλ, λα απεπζχλνληαη ζηνπο Γηεπζπληέο θάζε βαζκίδαο γηα
θάζε εηδηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε θαη
δηαγσγή ηνπ παηδηνχ ηνπο ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ.
6. Να είλαη ηδηαίηεξα απζηεξνί ζε φ, ηη αθνξά ηηο απνπζίεο, ηηο νπνίεο λα κελ
επηηξέπνπλ παξά κφλν ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ
Η πξνζέιεπζε θαη ε αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ρνιείν γίλεηαη είηε κε ηα
ζρνιηθά ιεσθνξεία είηε κε ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν ησλ θεδεκφλσλ ησλ
καζεηψλ.
ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπο κε ζρνιηθφ ιεσθνξείν, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα
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βξίζθνληαη ζην ζεκείν αλαρψξεζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα πνπ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ ρνιείνπ, θαζψο νη
κηθξνθαζπζηεξήζεηο απφ καζεηέο αζξνηδφκελεο πξνθαινχλ ζεκαληηθή
θαζπζηέξεζε ζην δξνκνιφγην. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ην ζρνιηθφ ζα
αλαγθάδεηαη λα ζπλερίζεη ην πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην θαη ν καζεηήο ζα
πξέπεη λα πξνζέιζεη ζην ρνιείν κε ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. Δπίζεο, ζε
πεξίπησζε πνπ καζεηήο, κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βάδεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά
ηνπ ή ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, ζα πξνζέξρεηαη κε δηθφ ηνπ
κεηαθνξηθφ κέζν.
ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπο κε ηδησηηθφ κέζν, νη καζεηέο πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζην ρνιείν ζηηο 8.15 ην πξσί, θαζψο ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα μεθηλάεη ζηηο 8.30.
Σν κεζεκέξη ζα πξέπεη λα αλαρσξνχλ απφ ην ρνιείν κεηά ηε ιήμε ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Οη αιιαγέο ζηα δξνκνιφγηα ησλ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ πξέπεη
λα
απνθεχγνληαη. Αλ σζηφζν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απηέο είλαη απαξαίηεηεο (ζε
πεξίπησζε αζζέλεηαο, έθηαθηεο αιιαγήο δηεχζπλζεο ή πεξηζηαζηαθήο
κεηαθνξάο ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο), ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη
εγθαίξσο ην γξαθείν θίλεζεο ζην ηει. 2109656300-5 εζση.5. Γηα αιιαγή ζηνλ
ηξφπν αλαρψξεζεο ή ζηε δηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ παηδηνχ ε ελεκέξσζε ζα
πξέπεη λα γίλεηαη κέρξη ηηο 12:30 ην κεζεκέξη.
ΚΤΛΙΚΕΙΟ
Γηα ηνπο καζεηέο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ιεηηνπξγεί θπιηθείν, ην νπνίν είλαη
εθνδηαζκέλν κε ηα επηηξεπφκελα είδε , ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ησλ
αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Σα είδε απηα κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη νη καζεηέο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ.

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΥΟΛΕΙΧΝ
χκθσλα κε ην λφκν, ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ βαζκίδσλ είλαη ν/ε
Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Λπθείνπ.
Οη Γηεπζπληέο ζπληνλίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή, θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
λφκσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ησλ εληνιψλ ησλ πξντζηακέλσλ
αξρψλ, είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε, εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ.
Ο χιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε βαζκίδαο ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο.
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ΑΛΛΕ ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Γραθείο Επαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού
ηα
Δθπαηδεπηήξηα
Καίζαξε
ιεηηνπξγεί
Γξαθείν
Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΔ.Π). Ο ζθνπφο ηνπ Γξαθείνπ απηνχ είλαη λα βνεζήζεη ηφζν
ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, φζν θαη ηνπο απφθνηηνπο ηνπ ρνιείνπ καο, ζηελ
απφθαζε ηεο επηινγήο ησλ κεηαιπθεηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο

ζπγθεθξηκέλεο ζπνπδέο. Σν Πξφγξακκα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ
πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο πξνζσπηθφηεηαο, εξσηεκαηνιφγηα επαγγεικαηηθψλ
ελδηαθεξφλησλ, δνθηκαζίεο ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ, ζπλεληεχμεηο, δηαιέμεηο
θ.α. Αθφκε ην Γξαθείν παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε γνλείο γηα ηε δπλαηφηεηα
κεηαιπθεηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Οη δηνηθεηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο είλαη ε Γξακκαηεία, ην Λνγηζηήξην, ε
Βηβιηνζήθε, ε Τπεξεζία πληήξεζεο ησλ Κηηξίσλ, ην Κπιηθείν, ην Θπξσξείν, ε
Τπεξεζία Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ην Γξαθείν Κίλεζεο.
Ο θάζε ηνκέαο έρεη νξγαλσζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φινπ ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ.

