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39o ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

 
  

 ΕΙΑΓΩΓΗ 
Το ςχολείο αποτελεί μία κοινότθτα, όπου ςυνυπάρχουμε κακθμερινά και για πολλζσ ϊρεσ διδάςκοντεσ και διδαςκόμενοι. 

Γιϋ αυτό κα πρζπει θ ςυνφπαρξι μασ αυτι να διζπεται από κανόνεσ που αποτελοφν τθν προχπόκεςθ για να πραγματοποιείται 
ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. 

Η αποδοχι του Σχολικοφ Κανονιςμοφ από τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κεωρείται δεδομζνθ.  
 

  ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 
Προςζλευςθ των μακθτϊν 
 Οι μακθτζσ οφείλουν να προςζρχονται ςτο ςχολείο εγκαίρωσ και να παρίςτανται ςτθν πρωινι ςυγκζντρωςθ (8:15 π.μ.), κακϊσ και 
να ειςζρχονται ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ για κάκε διδακτικι ϊρα χωρίσ κακυςτζρθςθ αμζςωσ μετά το χτφπθμα του κουδουνιοφ 
και ςε καμιά περίπτωςθ μετά τθν είςοδο του κακθγθτι τουσ. Ειδικότερα, οι μακθτζσ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ πρζπει να 
φοροφν ειδικι ακλθτικι περιβολι.  
 
υμπεριφορά μζςα ςτθν αίκουςα και ςτον προαφλιο χϊρο 

 Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά τροφίμων και ποτϊν μζςα ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Ακόμθ, απαγορεφεται ρθτά 
οποιαδιποτε ςυναλλαγι μακθτϊν με εξωςχολικοφσ κατά τα διαλείμματα (π.χ. αγορά τροφίμων και ποτϊν εκτόσ του 
ςχολικοφ κυλικείου).  

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ είςοδοσ ι ζξοδοσ των μακθτϊν επιτρζπεται μόνο για ςοβαροφσ λόγουσ και μετά από 
άδεια του διδάςκοντοσ. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ απομάκρυνςθ από το χϊρο του ςχολείου χωρίσ ςχετικι άδεια τθσ 
Δ/νςθσ και αφοφ προθγθκεί ενθμζρωςθ του κθδεμόνα προσ το Σχολείο. 

 Οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται κόςμια και να μθν παρεμποδίηουν με οποιοδιποτε τρόπο τθν ομαλι 
διεξαγωγι του μακιματοσ. Επιπλζον, κα πρζπει να ςζβονται τθν προςωπικότθτα των κακθγθτϊν, των ςυμμακθτϊν 
τουσ, τθν ξζνθ περιουςία και τον περιβάλλοντα χϊρο. 

 Οι μακθτζσ διευκολφνουν το ζργο των εφθμερευόντων εκπαιδευτικϊν κατεβαίνοντασ αμζςωσ ςτο προαφλιο. Oι 
αςκενείσ μακθτζσ μποροφν να παραμζνουν ςτθν αίκουςα μόνο με ςχετικι άδεια του εφθμερεφοντοσ κακθγθτι. 

 Οι αίκουςεσ κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων παραμζνουν κλειδωμζνεσ. 

 Το παιχνίδι εντόσ του ςχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλεσ του ςχολείου και υπό τθν επίβλεψθ και ευκφνθ των 
κακθγθτϊν τθσ Φυςικισ Αγωγισ χωρίσ κορφβουσ και φωνζσ που ενοχλοφν αυτοφσ που παρακολουκοφν μακιματα 
μζςα ςτισ αίκουςεσ. 

 Δεν επιτρζπεται θ πρόςκλθςθ ςτο ςχολείο φίλων και γνωςτϊν. Η περιφροφρθςθ των ςχολικϊν χϊρων από τουσ 
εξωςχολικοφσ είναι βαςικό κακικον όλων των μακθτϊν που πρζπει ςϋ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ νϋ αναφζρονται ςχετικά 
ςτο γραφείο.  

 Απαγορεφεται αυςτθρά θ κατοχι και χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων ςτον ςχολικό χϊρο κακϊσ επίςθσ και μθχανθμά-
των ιχου (mp3 players κ.λπ.). ε διαφορετικι περίπτωςθ οι μακθτζσ υφίςτανται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

 υνιςτάται οι μακθτζσ να μθν ζχουν μαηί τουσ ςτο ςχολείο επικίνδυνα ι μεγάλθσ αξίασ αντικείμενα κακϊσ επίςθσ 
και μεγάλα χρθματικά ποςά. ε κάκε περίπτωςθ οι μακθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των προςωπικϊν 
τουσ αντικειμζνων. 

 Δεν επιτρζπεται θ χωρίσ λόγο είςοδοσ και παραμονι μακθτϊν ςτο γραφείο κακθγθτϊν χωρίσ τθ ςχετικι άδεια. 

 Απαγορεφεται ρθτά το κάπνιςμα ςε οποιονδιποτε χϊρο του ςχολείου. Επιπλζον τονίηουμε ότι αποτελεί μια 
βλαβερι ςυνικεια για τθν υγεία, ενϊ παράλλθλα απαγορεφεται από τθ νομοκεςία. υνεπϊσ, οι μακθτζσ που 
καπνίηουν ςτο χϊρο του χολείου, κα υφίςτανται τισ προβλεπόμενεσ παιδαγωγικζσ κυρϊςεισ. 

 
Φοίτθςθ των μακθτϊν  

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχικι ςθμαςία ςτθν τακτικι και ανελλιπι φοίτθςθ των μακθτϊν του. 
Η φοίτθςθ των μακθτϊν πρζπει να είναι τακτικι και θ παρακολοφκθςθ όλων των μακθμάτων ανελλιπισ και όχι επιλεκτικι. Οι 
απουςίεσ των μακθτϊν και οι ςυνζπειεσ αυτϊν, όπωσ προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι ζνα ςοβαρότατο κζμα το 
οποίο πρζπει να αντιμετωπίηεται από κοινοφ από το ςχολείο και τθν οικογζνεια.  

Ειδικότερα:  

 Οι γονείσ οφείλουν να φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ προςζλευςθ των παιδιϊν τουσ ςτο χολείο το πρωί.  

 Οι απουςίεσ των μακθτϊν από μάκθμα ενδιάμεςθσ ι τελευταίασ ϊρασ ελζγχονται πεικαρχικά και ενθμερϊνονται οι 
γονείσ.  

 Οι απουςίεσ από ςυγκεντρϊςεισ και άλλεσ υποχρεωτικζσ εξωδιδακτικζσ εκδθλϊςεισ του Σχολείου αποτελοφν πεικαρχικό 
παράπτωμα.  

 Ολιγόωρεσ άδειεσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του Σχολείου κα δίνονται μετά από ςυνεννόθςθ τθσ Διεφκυνςθσ του 
ςχολείου με το γονζα ι τον κθδεμόνα του μακθτι. Οι άδειεσ αυτζσ χρεϊνονται ωσ απουςίεσ. 

 Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν/τριϊν ευκφνονται εξ ολοκλιρου οι κθδεμόνεσ τουσ. Ο 
κθδεμόνασ κάκε μακθτι/τριασ που απουςίαςε από το χολείο οφείλει να γνωςτοποιεί ςτο χολείο τουσ λόγουσ τθσ 
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απουςίασ άμεςα με ζναν από τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ που ζχει δθλϊςει ςτο χολείο κατά τθν εγγραφι του–τθσ 
μακθτι/ τριασ ςε αυτό. 

 Οι γονείσ οφείλουν να ενθμερϊνουν το ςυντομότερο το Σχολείο για πικανζσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι για ςοβαρά 
προβλιματα υγείασ των μακθτϊν. 

Επίδοςθ των μακθτϊν 
Ο μακθτισ αξιολογείται από: 
1. τθν προφορικι εξζταςθ ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ. 
2. τθ ςυμμετοχι του ςτθν κακθμερινι εργαςία τθσ τάξθσ και τθ ςυνολικι δραςτθριότθτά του μζςα ςτο Σχολείο. 
3. τθν επιμζλεια και το ενδιαφζρον του για το μάκθμα. 
4. τα αποτελζςματα τθσ επίδοςισ του ςτισ ωριαίεσ και ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, κακϊσ και ςε άλλεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ 
που προγραμματίηει το Σχολείο. 
5. τα αποτελζςματα τθσ επίδοςισ του ςτισ γραπτζσ προαγωγικζσ ι απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. 

Οι γονείσ ενθμερϊνονται από τουσ κακθγθτζσ, οι οποίοι δζχονται ςε τακτζσ ϊρεσ ι ςε ςυγκεντρϊςεισ, που ορίηονται μετά 
τθ λιξθ των τετραμινων, οπότε και παραδίδεται ςτουσ γονείσ το “Δελτίο Προόδου” του μακθτι.  

 
Εξαγωγι του βακμοφ ετιςιασ επίδοςθσ κατά μάκθμα: 

1.  Για όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου ο βακμόσ ετιςιασ επίδοςθσ του μακθτι ςε κάκε μάκθμα γραπτϊσ εξεταηόμενο είναι ο 
Μζςοσ Όροσ του ετιςιου προφορικοφ βακμοφ με τον αντίςτοιχο βακμό των γραπτϊν εξετάςεων και  εκφράηεται ωσ δεκαδικόσ με 
προςζγγιςθ δεκάτου. 

2. Για τα μακιματα που δεν εξετάηονται γραπτϊσ, βακμόσ ετιςιασ επίδοςθσ είναι ο ετιςιοσ προφορικόσ βακμόσ του 
μακιματοσ.  
Προαγωγι, απόλυςθ και απόρριψθ μακθτϊν: 

Για τθν προαγωγι των μακθτϊν Αϋ και Βϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου απαιτείται γενικόσ μζςοσ όροσ τουλάχιςτον εννζα και 
πζντε δζκατα (09,5) από το ςφνολο των βακμϊν των γραπτϊσ εξεταηομζνων μακθμάτων (ςυμπεριλαμβάνεται και το μάκθμα τθσ 
Ερευνθτικισ Εργαςίασ).  
 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΗ 
1. ΕΠΑΡΚΗ: Αν το ςφνολο των απουςιϊν, ανεξάρτθτα από το λόγο ςτον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τισ εκατόν-δεκατζς-                        
                         ςερισ (114).  
2. ΑΝΕΠΑΡΚΗ (Τποχρεοφται να φοιτιςει ςτθν ίδια τάξθ) : Αν το ςφνολο των απουςιϊν υπερβαίνει τισ εκατόν-δεκατζςςερισ (114) 
                          ςερισ (114).  
Δεν υπάρχει διάκριςθ των απουςιϊν ςε δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ.  
Σχετικά με τθ δυνατότθτα των μακθτϊν με ςοβαρά προβλιματα υγείασ για επιπλζον απουςίεσ, κα υπάρχει ενθμζρωςθ από τον 
Υπεφκυνο του τμιματοσ ι τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου. 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 Οι γονείσ μποροφν να ενθμερϊνονται για ηθτιματα που αφοροφν τθ φοίτθςθ των μακθτϊν (επίδοςθ, ςυμπεριφορά κτλ.) 

κακθμερινά κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων (κυρίωσ του 2
ου

 , 3
ου

 και 4
ου

). Για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των γονζων και κθδεμό-
νων το Σχολείο κα εκδϊςει ςχετικό πρόγραμμα υποδοχισ γονζων. Σε κάκε περίπτωςθ οι γονείσ και οι μακθτζσ μποροφν να  ενθμε-
ρϊνονται για ό, τι ςχετικό ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ του Σχολείου μασ : 39lyk-athin.att.sch.gr/ καθώς και ζηη ζελίδα ηου Σχολείου μας 

ζηο Facebook : 39ο ΓΕΛ Αθηνών 
  

Ο Διευκυντισ και ο φλλογοσ εκπαιδευτικϊν του 39
ου

 Γενικοφ Λυκείου Ακθνϊν, 
ςασ εφχονται Καλι και Δθμιουργικι Χρονιά  


