
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι ΚΟ Σ  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1. Αποδέχομαι ότι η συμπεριφορά μου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές
που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

2. Αναγνωρίζω  ότι  ανήκω  σε  μια  οργανωμένη  σχολική  κοινότητα  και  φροντίζω  με  τη
συμπεριφορά μου να τιμώ την κοινότητα αυτή, προάγοντας τη συλλογική ζωή της.

3. Το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να με τιμά ως ανθρώπινη ύπαρξη, να με αποδέχεται
ανεξάρτητα  από την επίδοση ή την απόδοσή μου,  να  με  σέβεται  σε  προσωπικό και
συλλογικό επίπεδο, να με ακούει, να με υπολογίζει και σε καμία περίπτωση να μη με
προσβάλλει.

4. Αναγνωρίζω και σέβομαι τη διαφορετικότητα. Αναγνωρίζω και σέβομαι τους άλλους και
ιδιαίτερα  το  δικαίωμά  τους  να  έχουν  διαφορετικές  ιδέες  και  απόψεις,  διαφορετική
θρησκεία  από  εμένα.  Ο  σεβασμός  αυτός  και  η  αναγνώριση  αποτελούν  αναγκαία
προϋπόθεση για να μη θίγονται οι δικές μου ιδέες και τα δικά μου πιστεύω.

5. Όλα τα μαθήματα και τα προγράμματα του σχολείου,  υποχρεωτικά είτε  προαιρετικά,
έχουν την ίδια αξία.

6. Η καθημερινή μου προσέλευση στο σχολείο γίνεται στην καθορισμένη ώρα, ώστε να μου
επιτρέπει την καθημερινή παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Τηρώ τη
διάρκεια των διδακτικών ωρών. Αυτό σημαίνει ότι προσέρχομαι εγκαίρως στην αίθουσά
μου,  αφού  σέβομαι  το  δικαίωμα  των  συμμαθητών  μου  να  παρακολουθήσουν
απρόσκοπτοι το μάθημά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρώ υποχρέωση του καθηγητή
μου, προστατεύοντας αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου, να με
θεωρήσει απόντα. Παραμένω στο χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής
μου μέχρι την ώρα που θα σχολάσω. Αποχωρώ την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας
ιδιαίτερα, κατά την έξοδό μου από το σχολείο, την αποφυγή ατυχημάτων.

7. Συμμετέχω ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος, δίνοντας όλο το ενδιαφέρον και την
προσοχή  μου.  Αξιοποιώ  στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  μου  την  ώρα  διδασκαλίας,
παρεμβαίνοντας μονάχα όταν μου δοθεί ο λόγος.

8. Δείχνω  ιδιαίτερη  επιμέλεια  στη  μελέτη  των  μαθημάτων  μου  και  την  εκτέλεση  των
γραπτών εργασιών που μου ανατίθενται.

9. Η φοίτησή μου είναι ανελλιπής. Δεν απουσιάζω χωρίς λόγο από το σχολείο μου και, όταν
έχω λόγους να απουσιάσω, εγώ και οι γονείς μου ενημερώνουμε το σχολείο.

10. Αναγνωρίζω στο σχολείο μου το δικαίωμα να ενημερώνει τους γονείς  μου για τυχόν
απουσίες μου, για τη συμπεριφορά και την επίδοσή μου στα μαθήματα.

11. Το σχολείο μου έχει την υποχρέωση να αιτιολογεί και να τεκμηριώνει τη βαθμολογία
μου.

12. Συζητώ  με  τους  διδάσκοντες  ή  με  τους  αντίστοιχους  υπεύθυνους  οποιοδήποτε  θέμα
σχετικό με τη διαδικασία του μαθήματος. Συζητώ επίσης όσα προβλήματα κρίνω ότι
πρέπει να συζητηθούν με τους καθηγητές μου, προσωπικά ή συλλογικά, με τη διεύθυνση
του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων και με τη μαθητική κοινότητα.



13. Εάν κάποια συμμαθήτριά μου ή κάποιος συμμαθητής μου παρενοχλεί συστηματικά με τη
συμπεριφορά του τη διεξαγωγή του μαθήματος, έχω την υποχρέωση να συζητήσω φιλικά
το θέμα και, σε περίπτωση που δεν έχω αποτέλεσμα, αναμένω να επιλυθεί το πρόβλημα
από τη διδάσκουσα ή τον διδάσκοντα.

14. Μεταφέρω στους  γονείς  μου όλα τα  στοιχεία  που εξυπηρετούν  την επικοινωνία  του
σχολείου με την οικογένεια.

15. Προσέχω τη συμπεριφορά μου σε κάθε σχολικό χώρο έτσι ώστε να αποφεύγονται τα
ατυχήματα και οι ζημιές. Συμβάλλω με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας σε
κάθε χώρο του σχολείου μου, εσωτερικό και εξωτερικό, ιδιαίτερα στους χώρους που η
καθαριότητά  τους  έχει  μεγάλη  σημασία  για  την  υγεία  μου.  Φροντίζω  ιδιαίτερα  την
καθαριότητα της σχολικής μου αίθουσας. Προστατεύω τα θρανία, τους τοίχους και τον
εξοπλισμό της, γιατί όχι μόνο οι γονείς μου που έχουν πληρώσει γι’ αυτά, αλλά κυρίως
εγώ, θεωρώ αναφαίρετο δικαίωμά μου, στάση ζωής και αξιοπρέπειας να εργάζομαι σε
καθαρό  περιβάλλον.  Γνωρίζω  επίσης  ότι  στην  περίπτωση  όπου,  από  δική  μου
υπαιτιότητα, καταστραφεί οτιδήποτε, θα φροντίσω σε συνεργασία με τους γονείς μου για
την αντικατάστασή του.

16. Χρησιμοποιώ προσεκτικά τον εξοπλισμό του σχολείου μου, με τη σκέψη πάντα ότι αυτός
ανήκει σε όλους, αποτελεί δημόσια περιουσία, η οποία αποκτήθηκε με τον κόπο των
γονιών μου και  την  καλή του κατάσταση δικαιούνται  να  την απολαμβάνουν όλοι  οι
συμμαθητές μου. Το ίδιο προσέχω και τα σχολικά βιβλία μου. Δεν προβαίνω σε πράξεις
που τα απαξιώνουν και τα διατηρώ σε καλή κατάσταση, γνωρίζοντας ότι στο τέλος του
σχολικού  έτους  θα  τα  παραδώσω  στο  σχολείο,  ώστε  να  περάσουν  στα  χέρια  των
μικρότερων συμμαθητών μου.

17. Αξιοποιώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, τις ευκαιρίες που δίνει το σχολείο μου για
εξωδιδακτικές δραστηριότητες.

18. Γνωρίζω ότι στο σχολείο μου απαγορεύεται αυστηρά (με ποινή αποβολής μιας ημέρας
και προσωρινή κατάσχεση) η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

19. Αποφεύγω την ακραία έκφραση στην ενδυματολογική μου συμπεριφορά.
20. Προσέρχομαι πάντοτε στο μάθημα της φυσικής αγωγής με το κατάλληλο ντύσιμο.
21. Ενδιαφέρομαι  για  την  καλή  ποιότητα  της  παρεχόμενης  τροφής  από  το  κυλικείο  του

σχολείου μου. Είναι υποχρέωσή μου και θέμα τιμής για μένα και τους συμμαθητές μου
να τηρώ τη σειρά προτεραιότητας στο κυλικείο και όπου αλλού χρειαστεί.

22. Έχω  ένα  μερίδιο  ευθύνης  να  υπερασπίζομαι  το  κύρος  του  Σχολείου  μου,  όταν
διαπιστώνω ότι όσα λέγονται, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

23. Θέλω  με  τις  πράξεις  και  τις  αποφάσεις  μου  να  νιώθουν  για  μένα  υπερήφανοι  η
οικογένειά μου, οι φίλοι μου, το σχολείο μου.

24. Είναι απαίτηση του σχολείου μου και υποχρέωση δική μου να τηρώ τις αρχές που
ρυθμίζουν  τη  λειτουργία  του.  Είναι,  τέλος  και  πάνω απ’ όλα,  δικαίωμά  μου  να
συμμετέχω  και  να  συμβάλλω με  προτάσεις  μου  στην  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη
λειτουργία του σχολείου μου.


