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Θέματα  Πειθαρχίας 

Με την εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας του σχολείου μας, επιθυμούμε να σας βοηθήσουμε να 
λειτουργήσετε ως υπεύθυνοι πολίτες μιας δημοκρατικής κοινότητας, της Σχολικής, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία 
που ζούμε. 

Αναφέρω ότι αποτελούν πολύ σοβαρά παραπτώματα τα ακόλουθα: 

1. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. 
2. Η απουσία από το μάθημα χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου Β.Δ. 
3. Η έξοδος χωρίς άδεια από το σχολικό χώρο. 
4. Η θρασύς, αναιδής ή προσβλητική συμπεριφορά, προφορική ή γραπτή σε καθηγητή ή 

καθηγήτρια και  σε οποιονδήποτε μέλος του προσωπικού του σχολείου. 
5. Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας. 
6. Οι κλοπές. 
7. Η χαρτοπαιξία μέσα στις τάξεις ,στη βιβλιοθήκη, στη σχολική αυλή ή κατά την διάρκεια της 

δημιουργικής απασχόλησης. 
8. Να κυκλοφορείτε με μοτοσικλέτες στο σχολικό χώρο θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

συμμαθητών σας. 
9. Η αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους. 
10. Το κάπνισμα. 
11. Εμφάνιση – παρουσία. 
12. Κινητά τηλέφωνα στην τάξη. 

Επεξηγήσεις: 

1. Αναφορικά για τη βία, είτε αυτή είναι σωματική είτε ψυχολογική θα δείξουμε πολύ λίγη ανεκτικότητα.  Αυτός 

που χρησιμοποιεί βία και όχι το νου για να επιλύει διαφορές είναι ένα κακοαναθρεμμένο ανθρωπάκι με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση.  Να μάθετε να επιλύετε τις διαφορές σας με το διάλογο και αν φτάσετε σε αδιέξοδο να ζητάτε τη 
βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή ή από τον υπεύθυνο Β.Δ. 

2. Κανένας μαθητής ΔΕΝ μένει έξω από την τάξη ή εγκαταλείπει το σχολείο χωρίς άδεια.  Δεν επιθυμούμε ούτε 

ένας μαθητής να χάσει τη χρονιά του ή να παραπεμφθεί στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου λόγω ανεπαρκούς ή 
ελλιπούς φοίτησης.  Πρέπει να βρίσκεστε στην τάξη μόλις κτυπήσει το κουδούνι. Μέσα στην τάξη υπάρχει 
σοβαρότητα και ελευθερία για δημιουργία.  Ελευθερία δεν σημαίνει να κάνετε ότι σας κατέβει.  Το να ενοχλείτε 
στην τάξη παραβιάζετε μια από τις βασικές ελευθερίες των συμμαθητών σας, τους στερείτε το δικαίωμα για 
μάθηση, που είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε μαθητή για ίσες ευκαιρίες μόρφωσης. 

3. Για τη δική σας ασφάλεια δεν  βγαίνει κανένας μαθητής  από το χώρο του σχολείου, ούτε καλεί οποιονδήποτε 

στο σχολείο  κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων . Για το σχολείο είναι εξωσχολικός και θα ειδοποιείται η 
αστυνομία .Αν κάποιος θέλει να σας δει , έστω και αν είναι ο πατέρας σας  ή ο αδελφός σας, θα πρέπει να  σας 
ζητήσει από τη γραμματεία και θα σας φωνάξουμε .  Στις περιπτώσεις αυτές ευθύνη θα έχει και ο μαθητής και 
θα τιμωρείται παραδειγματικά .  

4. Μετά τις καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών, απαγορεύεται 

αυστηρά η παρουσία, ενεργοποίηση και χρήση κινητών τηλεφώνων στην τάξη, σε συγκέντρωση ή εκδήλωση.  
Εξάλλου έρευνες έδειξαν πως η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων προκαλεί πονοκεφάλους και διάφορα 
προβλήματα υγείας, ίσως και καρκίνο στον εγκέφαλο.  

5. Εμφάνιση.  Ο σχολικός χώρος δεν επιτρέπει τις ακρότητες στην εμφάνισή σας, π.χ εξεζητημένο κούρεμα, 

χτένισμα, ανταύγειες, βαμμένα κόκκινα, κίτρινα μαλλιά, ή στην ενδυμασία, ντύσιμο ακραίο και τολμηρό.  
Υπάρχει η στολή.  Η απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη παρουσία. 

Δημοκρατία σημαίνει σεβασμός στους νόμους, άρα στους σχολικούς κανονισμούς.  Αποστολή του 
σχολείου είναι να σας προστατεύει και να σας καθοδηγεί σωστά για να γίνετε υπεύθυνα άτομα. Μη 
συγχύζετε τις έννοιες δημοκρατία και οχλοκρατία.  Έχετε, λοιπόν, το δικαίωμα για μια παραγωγική 
παιδεία, για μια πολύπλευρη μόρφωση και πνευματική αυτονομία.  

Έχετε το δικαίωμα να σκέφτεστε, να αμφιβάλλετε γόνιμα, να εκφράζεστε ελεύθερα, να δημιουργείτε και 
να συμμετέχετε ενεργά στα σχολικά δρώμενα. Επαναστατικότητα είναι να οραματίζεσθε και να αγωνίζεσθε 
για ένα κόσμο διαφορετικό από εκείνον που υπάρχει, και πάντα καλύτερο και δικαιότερο. 

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.  

Ο Διευθυντής  Δρ. Γεωργίου  Γεώργιος  


