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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-5015335 / 210-5059998 FAX: 210-5015335 

E-MAIL: mail@1lyk-petroup.att.sch.gr 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

1. Για την τακτική παρακολούθηση των µαθητών ευθύνονται αποκλειστικά 

οι γονείς και οι κηδεµόνες , που οφείλουν να προσέρχονται για 

ενηµέρωση σύµφωνα µε το πρόγραµµα επισκέψεων, το οποίο 

ανακοινώνεται µετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράµµατος. 

2. Μετά τη συµπλήρωση 24 αδικαιολόγητων απουσιών θα ειδοποιούνται 

οι κηδεµόνες από τον υπεύθυνο του τµήµατος ταχυδροµικά. 

3. Οι κηδεµόνες προσκοµίζουν στη γραµµατεία οι ίδιοι τα δικαιολογητικά 

απουσιών µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την  επιστροφή του 

µαθητή στο σχολείο, υποβάλλοντας αίτηση που παραλαµβάνουν από τη 

Γραµµατεία. Μετά την προθεσµία αυτή κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται 

δεκτό. 

4. Απουσίες 1-2 ηµερών για ασθένεια ή σοβαρό αιτιολογηµένο 

οικογενειακό λόγο δικαιολογούνται µε βεβαίωση γιατρού ή κηδεµόνα. 

Απουσίες πάνω από 2 ηµέρες δικαιολογούνται µόνο µε αίτηση 

κηδεµόνα και βεβαίωση γιατρού. 

5. Οι κηδεµόνες δεν µπορούν να δικαιολογήσουν περισσότερες των 10 

ηµερών αθροιστικά για όλο το έτος. 
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6. Τα δικαιολογητικά εγκρίνονται από το σύλλογο, ο οποίος δε δεσµεύεται 

όταν οι καθηγητές γνωρίζουν τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του 

µαθητή. 

7. ∆ε δικαιολογούνται απουσίες που πραγµατοποιούνται την πρώτη, την 

τελευταία ή τις ενδιάµεσες ώρες, παρά µόνο µε βεβαίωση γιατρού. ∆ε 

δικαιολογούνται επίσης οι απουσίες που οφείλονται σε οµαδική 

αποµάκρυνση των µαθητών από το σχολείο, η οποία µπορεί να 

προκαλέσει και διακοπή των µαθηµάτων. 

8. Σε εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου διαγωνίζονται γραπτά όσοι σηµείωσαν:  

Α) Από 1 µέχρι 50 απουσίες ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο 

οφείλονται.  

Β) Από 1 µέχρι 114 απουσίες εφόσον δικαιολογούνται οι πάνω από τις 

50. Ειδικές περιπτώσεις από 115 έως 164 χαρακτηρίζουν τη φοίτηση 

επαρκή από το σύλλογο, εφόσον οι πάνω από τις 50 είναι 

δικαιολογηµένες και οφείλονται σε βεβαιωµένη από γιατρό ιδιώτη ή 

δηµόσιο ασθένεια και η επίδοση κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. 

τουλάχιστον 15 πλήρες και διαγωγή κοσµιοτάτη). 

9. Απορρίπτονται µε ανεπαρκή φοίτηση και δεν µετέχουν στις εξετάσεις 

όσοι µαθητές σηµείωσαν περισσότερες από 50 απουσίες και δεν 

δικαιολογούνται οι πάνω από τις 50. 

10. Οι εκδηλώσεις του σχολείου εκτός του ωραρίου των µαθηµάτων 

είναι ενταγµένες µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

νοµοθεσίας και αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε αυτή. 
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11. Οι πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές, επιστηµονικές 

κλπ πρωτοβουλίες µαθητών, γονέων, φορέων και καθηγητών καθώς 

και οι εκδροµές, περίπατοι και εκπαιδευτικές επισκέψεις 

πραγµατοποιούνται µε απόφαση του συλλόγου καθηγητών και εφόσον 

βρίσκονται υπεύθυνοι ή  συνοδοί καθηγητές µε τη συµµετοχή των ¾ του 

συνόλου των µαθητών. Ουδεµία πρωτοβουλία αναλαµβάνουν οι µαθητές 

ή οι γονείς τους για εκδροµές (µονοήµερες ή πολυήµερες) χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεση του συλλόγου καθηγητών.  

12. Στην πρωινή καθηµερινή συγκέντρωση παρευρίσκονται 

υποχρεωτικά όλοι οι µαθητές στο προαύλιο. 

13. Το ωράριο είναι καθορισµένο και οι µαθητές θα πρέπει να 

βρίσκονται στην τάξη πριν την είσοδο του καθηγητή. Η 

παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και δεν 

επιτρέπεται ένας µαθητής που βρίσκεται στο Σχολείο να είναι έξω από 

την τάξη χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή ή του διδάσκοντα καθηγητή.  

14. Οι τυχόν φθορές και η ρύπανση στο σχολείο από µαθητές θα 

αποκαθίστανται αµέσως από του ίδιους και εφόσον δεν αποκαθίστανται 

αµέσως τότε θα παρεµβαίνει ο σύλλογος των καθηγητών µε πειθαρχικά 

µέτρα, εφόσον πρόκειται για εσκεµµένη ενέργεια. 

15. Το κάπνισµα από του µαθητές είναι προσωπική υπόθεση των 

ιδίων και των γονέων τους, αλλά δεν επιτρέπεται  µέσα στους χώρους 

του σχολείου (κτίριο , προαύλιο) καθώς και στις οπουδήποτε 
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εκδηλώσεις του, για λόγους υγείας, καθαριότητας, ασφάλειας αλλά και 

λόγω της κείµενης νοµοθεσίας. 

16. Η προσωπική συµπεριφορά καθώς και ατοµικές πεποιθήσεις 

είναι επίσης υπόθεση των ιδίων των µαθητών και των γονέως τους, 

όµως στη σχολική κοινότητα οφείλει να είναι µέσα στα πλαίσια την 

συνεργασίας και του σεβασµού του συνόλου καθώς και της 

προσωπικότητας των υπολοίπων και προπάντων του αυτοσεβασµού µε 

προτεραιότητα τη σχολική και µόνη διαδικασία. 

17. Στα διαλείµµατα οι µαθητές βγαίνουν από την αίθουσα, ενώ οι 

ορισµένοι από τους υπευθύνους επιµελητές φροντίζουν για την 

ανανέωση, ασφάλεια και λειτουργικότητα του µαθήµατος της επόµενης 

ώρας. Οι επιµελητές έχουν τα ίδια καθήκοντα και σε περίπτωση 

«κενής»  ώρας. 

18. ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά µέσα στην τάξη ειδών από το 

κυλικείο και κατά την ώρα του µαθήµατος. 

19. Απαγορεύεται η χρήση κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου 

κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών. Ευθύνη για οποιαδήποτε 

απώλεια έχουν οι κάτοχοι. 

20. Κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται, για 

λόγους ασφαλείας, η αποµάκρυνση των µαθητών από το κτίριο, καθώς 

και η είσοδος εξωσχολικών, παρά µόνο µε την άδεια του ∆ιευθυντή. 

21. Οι επιµελητές, οι απουσιολόγοι, τα µαθητικά πενταµελή 

συµβούλια και το δεκαπενταµελές είναι µαθητικά υπεύθυνα όργανα για 
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την πιστή τήρηση του µαθητικού κανονισµού του Γενικού Λυκείου και 

λογοδοτούν στον εφηµερεύοντα, τον υπεύθυνο του τµήµατος, τη 

διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών 

22. Οι µαθητές οφείλουν να ενηµερώσουν τη ∆ιεύθυνση και τους 

εφηµερεύοντες σε περίπτωση που αντιληφθούν µέσα ή έξω από το 

σχολείο οτιδήποτε µπορεί να διαταράξει την ασφαλή λειτουργία του. 

23. Τέλος εφόσον γονείς και µαθητές επέλεξαν να ανήκουν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου ΓΕΛ Πετρούπολης οφείλουν να 

συνεργασθούν µε αυτό για καλύτερα αποτελέσµατα. 
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