Κανονισμός Λειτουργίας ΓΕΛ Σούδας
1. Η σχολική μέρα αρχίζει με τη συγκέντρωση όλων μας για προσευχή. Στη συνέχεια
γίνονται οι ανακοινώσεις της ημέρας και η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.
2. Με το χτύπημα του κουδουνιού μπαίνουμε στην τάξη. ΑΝ αργήσουμε, δεν μπορούμε να
μπούμε στην τάξη χωρίς συζήτηση για τους λόγους αργοπορίας μας με τη Διεύθυνση του
σχολείου.
3. Δε φεύγουμε από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολόγιου προγράμματος χωρίς
άδεια (ακόμα και σε περίπτωση κενού). Αν αυτό συμβεί, ειδοποιείται ο κηδεμόνας.
4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι τάξεις παραμένουν κλειδωμένες. Ωστόσο κάθε
τμήμα ορίζει επιμελητές ανά ζευγάρια που εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι
επιμελητές φροντίζουν να είναι καθαρός ο πίνακας και να κλείνουν τα παράθυρα μετά τη
λήξη των μαθημάτων.
5. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων υπάρχουν εφημερεύοντες καθηγητές, στους οποίους
μπορούμε να απευθυνόμαστε για οποιοδήποτε ζήτημα.
6. Δεν μεταφέρουμε τρόφιμα μέσα στην τάξη.
7. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και καφεϊνούχων ροφημάτων από τους μαθητές
στο χώρο του σχολείου.
8. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου. Αν προκληθούν ζημιές,
θεωρείται υπεύθυνη όλη η τάξη, η οποία και αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους ή ο
συγκεκριμένος μαθητής που τις προκάλεσε.
9. Φροντίζουμε οι τουαλέτες να παραμένουν καθαρές για λόγους υγιεινής.
10. Η ΖΩΗ όλων είναι πολύτιμη, γι’ αυτό αποφεύγουμε να φερόμαστε επικίνδυνα.
11. Σεβόμαστε την ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ κάθε μαθητή και προσπαθούμε να θυμόμαστε ότι για
την αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας ομάδας χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας.
12. Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στους
χώρους του σχολείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
14. Οι καθηγητές είναι δίπλα μας για να μας στηρίζουν σε κάθε πρόβλημα. Για οτιδήποτε μας
απασχολεί μπορούμε να απευθυνόμαστε στον υπεύθυνο του τμήματός, στους καθηγητές
και στη διεύθυνση του σχολείου.

