
Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Ε……
τα σχολεία ειναια και… απ… αι µαΒ|πές περνούν Πολλές ώρες, µαθαιναυν, 6ηµιαναναον,ωκεανών… παιζω… και…"… αλλά ανιιµ……αααν και δυσκολίες. τα αχαλεια θαΜε… να λειιααανιι ως µια καινό…α αγαπάς. Κοινός πάχος όλων νων Με"… ….πολική και……" ειναι αχι µόνο η πρόοδος :… μαθηκών, αλλα κι " υ……………Μαξιών, και… η αανερνααια κι η αλληλιννύη, ο ανω"… αν… η παω… 1ηςιδιαιικρα…αε ναν «…αν», " …νναιαοπαη, α "να… όλων αε κοινούς
συμφωνηµένο… κανόνες, η πρψ…ική συνείδηση, η αγωγή …… κλπ.… τηνοµαλή και …… λκικανρνια καν αχαλειαα ειναι κανω"… να πια…… (ψωμιά,σοβαρά και υπεύθυνα πως "Μπανκς: ια παλεια, … κανει: και αι "….
Το όραμα ναν σχολείου µας είναι η αννειαιιιαπαιηαη και αν…… από όλα"; καιµαθητές καει πλευράς νωνΜ…… τους: ψυχ…µαωών, "νοµών, ια…ώνέ…… να νινανν αλακληρωµιναι και απο…… παλι…. κ ανάπτυξη :… µαναααακη…ων κάθε µαθητή γι…… µέσα από την καλλιέργεια ως αιαεηαπς ναν ιανήκειν- και …"Με.…. 6……η ενός και…". ανακήµαιας αξιών.

ο εσωπµικός καναν… υπουργίας … σχολείων "πρωι στο νοµαΘαικα πλακα…
απο…… της ……αμαεμιας επιαι5ειιαης στη χώµα µας και περιέχει διατάξεις παναπαακαπαι'ιν στην …ανε…µακικη και αμαλη λαικαιιανιαως "ολικής …. Μι εύΜγες,γενικα Μπες κακαναη… και α…μαα…ς διατάξεις ενθαρνύν=ι την εΜύΜηανάπτυξη 1ης ……ικα……ναι. µαθηκή, …αν…… αυλΜγαή πια…"… παραλληλα
µε την ωρική πα…… και κην εννοια της πουλιά Ευθύνης, ε……… ένα
ννιεκ σχολικό και µαθησιακΔ περι…… και …ΕΙΜν(ας 5η…κρ…ό περιεχόµενα ….τα…" ζωή-

1. Τα σχολεία µας
τα 20 και τα ΖΩ Δηµ…ό Σχολεία "πάγου Μπάζα"… στα ίδια σχολικό πιο… και
λειιαιιργαύν από το σχολικό ένας 2016-17 µε τα νέο Ενια1ο Αν…µΦωµένσ Εκπαιδευτικό
πραγοαµµα …αυ6ώνων Υπουργών Παι5εΚπς



Ζ. Λειτουργίαων σχολεία;

. Ε…": Ν αν… των µαΘη!ύν γι…… από τσιπ "για από την 1η έωκ κι; Ζ!|σιιν[υυ. Για την εγγραφή ανιψιού"… δικαιοΜνηι'ικά που παιζει … Υποι1µνιΙα
Παιδείας και αναρτώνται εγκαίρως στον πινακααν…υινΜι…του σχολείου.

. &……: Η…. η λήξη, " διάρκεια των µαθημάτων :… τα πω……καθαριψπαι από σχετική…… Ιου "ψυγείου Παιδείας. Το σχολικό έτος ορια…… την 1η απ…… έως τις 11 ιαυνιι…, ενώ τα µαθήµατα υχίων στις ::Σπα"… καιη…" στις 15 Ιουνίου.
[ ……0 "ΑΠΟ Π…ΜΥΠΡΟΓΡ…"λΥΟΣ

ο…
7: 00 - 7. 15 "και…" μαθητών

7' 15 - 8: 00 ΠαωινήΜ…ή ζώνη

,: 00 - |: 10 …ή µαθητών

&. ιο - Ε;15 πρωινή "µου"…

5:15- 9.40 π…5ιι…6…
9: ια -1σ:σσ Διάλειµµα

΄1ο: να - 11: π µε"… διδακτικό &…
11:30 -11:ι5 Διά"…
11: 45 - 12: 25 πω…. διδακτική ώς…

12: 25 - 12: 35 Διάλειµµα

12: 35 -13: |5 Έκτη δώ…ή ώρα (Λήξη πρωινού φανών…)
13: 15 - 13: 20 ΑΝ…"…

ΔΙΔΑΚΤ|ΚΌΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

; 13' 20- 14: σα …να" -Χπλωωση
ιπου - 14:15 Διάλειµµα

": 15 … 15 αν Έβδοµη Δώ…ήώρα
( 15-00 - 15:05 Ώρα…σχώσπσηΐ

1΄1΄Ξοο- ι5.15΄ Διάλειµµα
* 15* 15 - 16-00 …… δι6πκιαή ώρα ………η…΄µ3ι "Μο……" *



3. Σχολική και κοινωνική ζωή

Μην":
το σχολείο αποτελει το Φυσικό χώρο πνωνής και µάθησης, γιατι εξασφαλίζει τιςΜαύποθέυεις συνιιωψένης κι οαγπνωµένηε πρπσπάΘε… για την επιτευξη τωνστόχων της αγωγής. Γι' …το ως… η συµµετοχή των μαθητών να είναι τακτική,ενεργή και συστηµατική. Η ελλιπής σαιτ"… των µα…… και μάλιστα χωρίς"µαμα λογο, υπονοµεύει το σχολικό ο… και δυσχεραινει την …δα τους. ΗΦαίη… τωνΜπιν"… σύμφωναμε την ισχύουσα πο…"… είναι νπο……η.οι µαθητές σέβονται καιτηααιιντα ωάριο ταν κααηµιαιναν προγράµµατος … ια…τηρούν την ώμο ένωξ'κ των Μ…… και κάθε αλλη; σχολικής εκδήλωσηςιπαωινη προσευχή, καρτα"… εκδηλώσεις εκπαιδευτικές εξορμήσεις "ο"…κ.α.).
Η "Με από τα µααηματα Διααισλαν:ιιαι µόνον οταν συνταέχει σοβαρός λόγος[ασθένεια, έκτακτα οικογενιιακα γεγονότα κ.α.). Σι περι…… που ένα; μαντικήςαπουσιάζει, αν Μέι… να ενημερώνεται η Διεύθυνση για το λόγο της απαυα|ας,ιδιαιτερα οταν η …να… είναι των……
Σε …αιπτωση που…… να………ι, για ειδικό Μγο, να πάρει το παιδι τουπριν τη λήξη των µαθηµάτ…, χρειάζεται να ενηµεΜει "και…; τονεκπαιδευτικό της τάξης και να υπσγµάψει σχετικη υπεύθυνη δήλωση.Δεν επιτρέπεται σε καµια περιπτωση η έξοδος µαθητή από τα Μία χωραενηµέρωση του "εναν… δασκάλα" η της Διεύθυνσης.
Για τη συµµετοχή των µαθητών στα µαεηυα της Φυσικής Αγωγής καθώς και …ααλη…ς διασηµότητα; ταν σχολι|ου, είναι ΜΜΜΜτε απαραιτητη ησυµπλήρωση ατοµικού Δελτιον για… (ΜΜΜ…) για τους µαΒ||τές των/Α' καιΔ' τάξεων. ΥπενθυμΙΙουµι την υποχρέωση έγκωτιι προσκόµισης του ΝοµικούΔελτίου ΥγιΙαζ.Ππ να απαλλαγι'ι ένας µαθητής …ο το µάθηµα της ΦυσικήςΑγωγής γιαων… Μιας, παει… α γονέας τον να υποβάλειαιτηση απαλλαγήςμισχετική καιρική Βεβαίωση, στα σχολειο.

η… στα σχολεία:
Η… "θα"… των μαθητών ειναι: &" - &… π.µ. "αν…"Με". [10 π.…κατά την…να… πι µαθητές κάµψη… νάνο από την …ή :… (να…πόστα)ως… "αλλα…… Όταν τα σχολεία διαθέτει σχολικό ψαχανομα µπορούννα ανέρχονται και από την εννοια της οδούΜαώ…"οι μαθητές πα… να πµοσέρχανται στο σχολειο των πα τις πιο που χτυπάει τοκουδούνι Εάν Φτάνουν υγάαρα, κατά την ώς… της …ευχΛ( ή της άνωση; ωςαηµαιας, καλό ειναι να επιδεικνύεται ο απαααιτητσς σεβασµός ιοι µαθητές ναπασα.ιένανν στη θέση που µυ……αι χωρίς να Μναινσέρχανται). Για το λογο αυτακλείνουν οι που… την ώρα της …υΧή€ … ανοίγουν νι! άλλα 5&… προκειµένουνα µπουν οι µαθητές που έχουν καθυσπμήπι. οι γπνε[ς αφήνουν τους µαθητές στηνοι… ταν στα…… και αποχωρούν. την ώρα της ηµΜΕυχής οι γονείς δεν βρισκονται……αν… τον σχολειο… εισέρχονται στα σχολιίπ µανα για .… των…" τη"…για το απαια Θα παει… να ενημιµώσσυν τους διευθυντές. Καθ' όλη τη διάρκεια τουσχολικού πουνράµµα… οι τα»… του σχολείου παααυΔναυν κλειστές.οι αυγοπορηµένοι µαθητές πριν µπουν στην τάξη τους περνούν … τη γραφειο τωνδιευθυντών. Αν έχουν κιλΘΜπµησει περισσότερο από δέκα λεπτα µπαίνουν τη 1"ώρα στην τάξη ώστε να µη διακοψουν το μαθημα



Αποχώρηση από πιο σχολειο;
οι µαθητές &: …ο… σε …ο περι…… "ο… πιο πι Μ… των μαθηµα"…χωρίς άδεια. Αν πωουσ…εΙ ανάγκη αναχώρησης κατά ιη διάρκεια Ιου σχολικούμου… …. απ……) γινει… πάνω… µε … ουνοοειο γονέα η κηδεµονα καιο"… ο… ενημεμωσει γι' …ο ο εκπαιδευτικός … τάξης ή :» ΒιευΒω…΄κ.οι μοειιιεε που συνοδεύουν… "ΕΜΕΝΑ…ο … απών"… ιους σε φεύγουνπ… από ια "ο… οι…… ιν ο ιηΒΨΜ( τους … µε……… ποιµένων …… ουν Μύλων µε… ην……"αν…… ι….
οι ενήλικοι που συνοδεύουν ιουε µαθητές να… :… αποχώρησή τους 0ο…να…… ένα… Μ την… κους. οι γονείς. πεοιυενουν καιποοαιαμιονουν τους …… έξω από τικ ε…οοουε ιου οχολειου. κάθε
καωοιερηοη δηµ…υμγι[ κινδύνους…ων ασφάλειαουν "Βοιών.
ο… οι µαθητές "ο"… ειιε από ιο ποωινο ειιε από ιο α…… "µόνο…ωιοχωοουν απο… .… οεν……ν… προαύλιο. Η ευθυνη για την ου……… Με… …'; το ο…… Μ…… "ή… αποκλειστικά ο… να… ηφωνα οι γσνΗς-κη&µάνις ειναι υ……ι να γνωρίζουν ια …… πουπιο… πως…. να…µε…ι… τις αν…… :… πο…. οι µαθητέςαποχωρούν … Μ…… &… . … η παραµονή τους … …αν…6νπεΜνιι… λαών"… νου…ή… σχολεία".
Η ώµπ παχώσησης… µαθητών ε…: μας . :;:1ωμ(κονΔοι'ινιλήξης 13.15 ο…το µεοηµέρι οι γονείς πω…άνπυννα και… τους ως εξήςοι…η; Α' και της ι'ως…ο πιο…… ει… (µ…… Με…) … οδού……α…ΚπκΓ "που" ……αφυ…ιι………:α……αν…"πι: Ε', κι…" από…ο… της…ήΜ……να ο"… και η έξοδος …ως"… κου ολοήµεναιι …ο… (15:00 … 15:00)γίνεται µονο απο τη …… επι…… οδού :…λοοιου.

Διπλά…
. κ…… Β…"……. διπλώματος οι μαθητες Βγαλνσυν … "ακύλιο. ο κάθε

εκπαιδευτικόςΘαΜε… να φωνάζει… ιον …οιοµο και «ην κοΘορ…ια :…ια… …. Δεν Μανέ"… η "οι…… που µου…… στις αιθουοεε κε
περίπτωση κ…κπψ[ας οι µαΜκές πω…"… Μας…µε… χ……κου αχαλεωυ.Κα…( ναι για να… …ο &: µενει µι… σπιν πω……
µόνο: κου.
οι μοεηιεε παει… και για αιωιο6ήποι-ε πρόβλημα που ……ο…ωιιιοουν, απευθύνονται "ουςεωµ…ς επ…… πουΒρίσκονται……ο…
Με… χτυπήσει ιο ιουοουνι για µάθηµα, προσέρχονται Μ…… στην οίοουοο
μου: να τρέχουν ή να απο…… ή πυθμένα… οι γραµμές … προαύλιο
σε περ|πι…η που έχουν τυµνο…η.

Επισκέψεις - Μπες:
- Αποτελούν µέρος της "πλοκής ως και βσηΘπΩν στην ……λεοµ…ή

υλππο[ηση του σχολικαύ εαν… γι από οι µοοηιε'ς Μαυσιάζουν από ……µόνο ον έχουνσοβιωόΜα Η ουμιιε…φοαα πως κι οι υππχρεώσιι: τους ειναιανάλογες …ο … διάρκεια ουν εκδηλώσεων, οι… και … σχολικό
πρόγραµµα Σε πω…… επίσκεψης …επι… το σχολικό ωράρια, "ώ αεπου…… γιαµτής ιο ωµά… διαμσµΦών…ι Για παράδειγµα ο… που…γισμιέςαοειοουε τη διάρκεια … νιοντής



ηλε…ανικάπαιχνωια.
. Η…ιαιι…ιι……Μων,Μ…Μ…Μ…Μιω"Μ…… Μιας δεν Μι…ι για πως μαθητές. κάθε κινητό που"Μπαρτ… Θα κα παραλαµβάνει σ||| Διευθυντής/ψ… και Θα το παραδίδει… ιηδεµόνα του µαθητή.

"η… γονέων… "Με"…. π……χική μέριµνα του που… µας είναι η επικαινωνια και " εποικοδοµητική

. οι γονείςπου…" ναΜΜΜ"…… σχολειο στις "αραιά… "επ……5 Μια Φοµά το µήνα για να "Μουριά"…για ην πρόοδο :… µαθητών.ο [να τέλος κάθε τριµήνου για…ΜΜΜ…(: Όσα Φορές κληθούν επ… απόψΔιευΘυπή ή Ε………όο Στις πολι…ςεκδηλΜιις"|: Σχολείον:… Στις ειδικέςπυγιεν|πΜις Γονέωνκαι Κηδεµόνωνο Σια τέλος κάθε Διδακτικού έπινς για τανκ «να… προόδου - σπουδώνενώ"… των Γ……µπορεί "γίνανε χρόνο που έχουνο…" οιο ΕκπαιΔε…κοι και έχουν…… "κώµα γνωστάο Για σπ…6ή…έ…… περίπτωση οι κανεις επικαιν…οι'ιντηλ;φω…αµε το σχολειο και υσνπ…νατίωννσυνάπηση με…διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό
. σι γονείς-κηδεµόνας διαβάζουν προσεκτικά ο… τις ανακοινώσεις που πια…»…οι μαθητές στο πιο η ανασ(4ι'Μαι ο… κεντρική εισοδο … πολικού κτιρίου.οφείλω… ακόµη να γν…πσωύν πιο ΕΦ"… της Κάξηζ και… διευθυντήκαι:ιδιαιπΜυ|πκαι α… ……… και ψυχική "µια…Μιμή.
Μ…ςµσΒητών|ψιών:
. ΙΕ πμίπ…η απο…… µαθητή από … σχολεία Θα "µέν… ναενηµπώνΠαιψΆΕΩωναα και έγκαιρα ια σχολείο, όπως επίσης και τα σχολειοεπικοινωνεί µε την οικογένειασε "πια…… µακροχµονης η επαναλαµβανόµενης



πισω… - διάσωση "νέων:
. Χι πια…… διαζυγωυ ή διάστααηι των γονέων Θα πρέπει ο γονέας πι… έχειαναλάβει την κηδεμανια η (ην επιµέλεια του παω…) να προτιμω… πιο σχολείο… σχετικήΜαη που δικαστηρίου.

. οι γονεις και αι κηδεµόνα "πάψουν κα μαθητή … σχολείο, επικοινωνούνσυχνάµε να Διευθυντή και µε τους ι…=…καύς της τα… παρακαλον9αύν µεενδιαφέρον τη ΜΙιησι|, ιο η… και αι σχολική επ…… και ενηµερώναυνυπεύθυνα το πολύ: για όλα τα αιτήµατα… οποια πια…… µε τα μαΒηιή και…και……ω…µ…αωυ… σχολειο.. κάθε ωρα που δηµιουργείται ένα οι… … οποια πχ…. µε ένα συγκεκµιµένοµα…… και προ…… να απ…οΜσιι ιο "από… α για… που …κι ναινηµιμωΘεΙ σχετικά …… α τον… … κηδεµόνας ο οποίος µε τη σε… του θαπρέπει να συνεργ…Ιμε κα παλ….. Για τη συµµετοχή του µαθητή σε ορισµένες σχολικές "απλα…… είναι απαραιτητανα απ…… ε…… Ιου Μα…… αν… ορια… από την που… ν…οιαια.επι… ιο σκοπια µπορει να ζητήσει… γνώµη η ιπν αν"… :… Γυνέα … κηδεµόναγια καποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις απο… δεν υπάρχειαχ…ιι πρόβλεψη. Α…η ανναανααια εµπεριέχεισηµαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται µε προσοχή.

ι α…… ι…ςανήλικα ήΜΜΜΜ πρέπει να "Κ…… στο κύριο ή πιο…… το" …… χωρίς να έχει …κι Μπα (µε εξαίρεση "ιν "εµ…πιάνουν…πρωινής ενηµέρωσης εκπαιδευτικούαπό γονέα γιαε'… Θέµα].
5. οι εκπαιδευτικοί:
. οι εκπαιδιν…σΙ µε την εν γένει αν…εριφαρα κους οφείλουν να ανναιαωροαν ….δ……" ήπιων. "µία"… και συνεργατικσύ …… µέσα στα αυλαία.Ποέπει να ο…… αξιππμέπειπ ναι και… που συµβιβάζσν(αι µε το μύλο πως.Τις µεινω πως σχέσει: οι…Μπραιιηω να τις διέπει α αµοιβαίας σεβασµός καινα τις κααακ…ριω η ειλικρινής σν…6:λΦική και ανθρώπινη επικοινωνία. Αναλ….σχεση συνεργασια; και επικοινωνιας πρέπει επι… να καλλιεργείται ανάµεσα σεαυτούς και τον/πι Διενευνπι|ιρια του σχολείου.
- οι εκπαώει…κοι έχουν νπα…'…η να σέβονται τις απόψεις, … ιδέες και …προτάσεις (ων …αν. Όταν έχουν αλλη αποψη, πρέπει να την νπερααπιιαν…ι µαεπιχεψήµα(α και διάλογο. Σε κάθε περιπ…αη πρέπει να Θεωρώ… …και… πάποψη που αυγκενιρών:ι κην αποδοχή της …ιαψηοιαο και αυτή ισχύει νια …



σχολική µοναδα. Αυτή η δημακµ…η αρχή που… να οποτε… κανόνι: τηςσυλλπνικής λει…υµγως …. κάθε αποφαση Θα ιιοέπτι να Ημώ…… εντός τουνοµικού πλα…ου λειτουργια; των αγ…… πρωτπβάΒµιαζ εκπαίδευσης.σχολειο…
οι εκπαιδευτικά που αιοαοκονν ατο ιδιο τμηµα και "είναι που διδάσκουν στατμήµατα της Η… το… έχουν ένα να… κοινής ευθύνης. ειναι ανια…τητο νασυζητούν µεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποια ……ιιουν µέσα στηντοξο, ναπωΒΜ…ι…αι και να επιλέγω" κοινούς Μπους για την αντιμετώπισηΦαινσµέν… επιλήψ|µης συµπεριφορα; μπ8ηιών η οριαιιενιυν ειδικώνπεριπτώσεων που απαιτοιιν ιδιαίτερη Φωκιδα, εναιαοηαια και λεπτούςπιμωµως ικ µια… τους. Η συντοναοιο ολων ιιναι ότι µόνο …αν… αλλά καιεπιβεβληµένη. ο κωλο… Δτ6αακσντων …σε… και πρνανώνει τον τροποπνν=µγΜ|α των εκπαιαωττκών.
οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να ειπ6ιώΚουν τη συνερνααια και νααπ…… τα προβλήµατα που επάνω… στη ειεοακαλια των µαθηµατωνενόςκλάδου µέσα στα ακουω. καει µάθηµα έχει τις δικές του ιδιαιτεαατητετ πουαπαιτονν επιυεοουτ αντι…τιι…ιαη.
κάθε µαθητής πω…! µια ώισ(πρη προα…ικατητα και έχει τις οι… τουανάγκες' τα δικά του ποψληιιατα και οι αυτη τον ψυχΜύνθεσηι Αυτα καοιαταπου…" δύσκολο και πολυσύνθετοτα !µγο της ΕιππιδανώνηΜς……η… Γι'αυτο ο|η εκπαιδευτικός "τα… να ιιααατηααι να …αν… και να ερµηνεύειο… καστ προβληµα "αποπομπής των μαθητών και πω…… τωνκοινωνικών κανόνων εκ µια… κους. Ετσι ρα…κι να επιλέγει τους καταλληλο…τα… …να Ε…ούζ και ποιααγ…γικοιιτ των…… και να το… πα……"στα αναγκατ των µαθητών του.
Σημαντική οι»… του εκπαιδευτικού ειναι να …αωΘει να ι…νύνει κοι ναοργανώνειτόσο στα μαθηµαοσο και σε αλλος παλιάς δραστηµιόηπςτην ινεμνόαν…"… των ιιαεηττ.'ιν. Μος του είναι να αξ…π|ιί τη Φαντασια και τη5ηυ…µνική!ηω των μαθητών, να διινµύνιιοι…… τα ότι… της συµμετοχής τοντ… διαφορες πρ…οιατηιας και να τους ωθεί να αναλαυρανουνπα…αιαιιλιοαοι εκπαιδευτικοί ενδιαωοοντοι για την …ο… του σχολικού χώρου και τηςπερναω… του σχολια… καθώς και για την εοκοσιιια της τα… µε… ατην οποιαΜα…… αλλα και τον σχολιιαυ γεναΜμα. Π…ηλιι προσπαθούν ναευαιασητοπαιηοουντους µπΘητές σε θέµατα που αφορούν την καθαριότητα, τηνυγιεινή και… αιαοηακη του χώρου μέσα στον οποιο Φοιωύν.
οι επταιεειιτικοι οµοντιιαυν για την "στα… των µαθητών κατα τη πια…… τηεπυαµπνής τους στο σχολείο και κατα την Μιγµατσπ=ίηση εκεηλιιιοεων πουγινονται µε ευθύνη του σχολείου. ιδιαιτερη ουσια… καταε…οται κατα τηνειαο6ο και την αποχώρηση των µαθητών από το σχολείο, κατα τη πια…… τωνδιαλειυιιατων καθώς και κατα την απομακρυνοη τους από την αίθουσαδιδασκαλίας.
οι τκπαιεευτικαι πρέπει να τηρούν που…… σε ο,τι πω… τικ απαΜοειτ τουσυλλόγου ιων δι…κό…γ, τις υυζηήσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε τη σχολικήπιο"… τη οτι…ρισοοα και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαΒμσΜγία και,γενικα, για ολα τα στοιχεια που σωµα… το "ο"… καθώς και τα προσωπικαδω…!" των µαθητών.



6. Οι

Η ενηµέρωση των γονέων και κηδεμόνων των µαθητών πρέπει να γίνεταισυστηµατικά προγραµµατισµένα και όπως Μα…"… από την κείµενηνομοθεσία κάθε εκπαιδευτικός αΦε|λ:ι να γνωστοποιήσει την ψέµα κατά τηνποια Θα μπορει να δέχεται πως Μα και να τους ενηµερώνει λεπτοµερώς και

Ο"! ΔιανΘνντή:|ταια έχει τακτική απαθή με πως γονείς επιδιώκονται τηνανάπτυξη …αν… αυνκανααιακ αν…" στα αυλαία και……ε'νιια Με …αν…ν…ια και την και… …αν… επιλύονται καλύτερα και…κΜα…όπααταΜΒΜ…… παρανσιΜανται.

&… …αα……… µα8||τών
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλιµα µέσα και έξω από την τάξη, "επικοινωνια αν…"… µέλη της σχολικής καινάτητας Μπουφάν"… … πλαισιο

&)…µε τη…επι…
;. Το ιππικό *… :… αχαλείων πµ…βααµιακ Μ…… και Ιδιωτικής Εκπ|σηκα…… την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει… :; Ανναύστου τον από…… ετους.;. τα διδακτικΩ έ… αρχιζει την ια Σεπτεμ8ωου και λήγει … 21 να…… κανεντόµων έτυυς.
:. κ Μ…… των μαθηµάτων…και… 11 Ιαπωνια" και λήγει στις ;;|αυνιαυ του επόµενου έτους. την ίδια η…ν…νια αποστέλλονται αι τα…σπουδών των …η… της 11" τάξης νια την αν…" τους στα γυµνά… καιχαΝΙναύ… πι «….Μώδαν.
ι. ταΜπηκα ένας χωραει…σε ιµια τρΙµηνα:
ατμίµηνα: από ιι Σι|ττιιψρίαυ µε… ια Δεκ:µΒρ|αν.
µια…… απόπ "καμια… µια… ιο Μα……
ν' ταιµηνα: από ιιΜ…α µέχρι 15 αιωνια…
Όταν η 15η ιων|αυ ειναι "µε… η κναιακιι … µαθήµατα λήγουν την…ηγπι΄|µενη παραακενη. την ηµέρα αυτή χψηνού… και…………υ….Στις κ' και Β' τάξικ. δεν"Μα……η…" ατο τέλος τωνταψι'|νων, αλλαγι…… προφορική ενηµέαωση των να…… µε βάση τα…ιχεια της ωιγµαΦιιής

χααηνεικαι τα…" Για…" μια µια… την κλίµακαµαµα"… που περιλαμβάνειτη για τις κάνει: Γ΄ και Δ΄ τους χαοαΧτηαιπµούς Άριστα Μ], Πολύ καλά |!) καικαλα…και Σχεδόν καλα ( Δ].
β) για τις τάξεις [' και ΣΤ' τους χ…μ…µού:Άριστα (9-10),ΠαΜ :… (ΡΕ),Καλά (Η) και από… καλα "αν
Φορείς
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων "πιει τη συλλογική άκαρπη της όπωςτων Γανέων και Κηδεµόνων των µαθητών. τα σχολεία χρειάζεται και επιδιώκιι τηαιωνα… του τα…… νια την …αν-ανα ων σχολικού αν… ειναι πρωπνΔ(ότι τα "παιδευτικό έργο ανήκω στην αµµαδώτητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών,του Συλλόγου των εκπαιδευτικώνκαι του Διευθυντή ται: κάθε παπών. … Θέµατααι… της παιδαγωγικής λειταυµνιας των εν6Μολικών και εεωαχαιικ…εκδηλώσεων και το νενικότιαυ κλίµα στο παλαιό χώμα επηµεαζονται από την καλή



συνεμγασλα των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και :… Συλλόγου Γονέων …Κηδεµόνων.

….…. … "ρωτησω"… σχολια…) …… ….… "μουνί… του…… είναι

…να…… σχολείο, "επιµένω α……η.. ο… µ…… το κουδούνι, …σε… …. σειρά :… …ή… .… για ……… "Με… … :……… σ… και…ι Ειµαι σιωπηλά θα!) 5…ιελ " "Με"… Κι ακούω προσεκτικά τυχόν
- Περνά… ": πι σειρά του …ή… που. χωρίς … καλά… τη να… |… στηντάξη µου χωµα καΕυ…ρήπις.:… πω……

Αν δεν καταλαβαίνω καπ, ι…. …… ευγενικά να: να µου…… η απο…ΣιινεµνΘΙρµαι µι :… συµμαθητές µου, Σέξυ"… και "ωμό… ηνπροσπάθεια :… συµµαθητών .… … γενικά "Μωαβ"……… άλλουςόπωςΘέλω να .… σ……ιφέµ……κι "είναι.. Αν έχω σπβψο΄….» να Β… έξω, η…» διακριτικά την άδεια.. … διάλειµµα
. …… κτυπά το κανόνι… για διάλειµµα, Βγαίνω ήµεµα εξω παίρνοντας .… µουμεινω… ι…µ…. φ…… …… και η αίθουσα αδειάζει… να πω….. [το "Μακίθ φωνα… "ΜΜΕ…"; ", παπά µε η……… "πω…,



. Την ώρα του δι…[µµ… κιναι'…αι και παιζω στους χάπια που έχσυναοιατει Στα δπσάκι ειµαστε …εκτικαι προστατεύουµε τα δέντρα και δενπαιζουµε µι πετ… και χώµατα.
- Παπ… Με… πω…… πως Κανόνες. λα… τις όποιες 6ιααοαες µου µι"οι"… και για απαιοδήπατε σοβαρό πρόβληµα α…υωναµαι στουςεΦη…μωα…:ε…ωειπικαύς.

Δεν µπαίνω ατα γραψε… των δασκάλων χωρίς αοµαααλΔνο. Με… κτύπηματαν καιι&οανιαιλ για µαθηµα, επιστρέψω……στην τα… µου.Μαζι με τον; εκπαιδευτικούς αναλαμβάνουµε αν"… για την καθαριότητατων χώρων τον αχαλειαυ.
. τα µεγαλύτερα σε ηλικια παιδια φωνάζω… για την ααφαλεια και τωνΜάτια… µαθητών.
- Ι:…. ετοιµάζω την τσάντα μου και πΦήνω τα Θρανίαµοα καοααα.. πια…… τα προσωπικα µου :…" (µπουφάν, µπλούζες) για τα οποία είµαι…ι'ιΘιινος.

περιµενω… άδεια τον σαμαλι… για να ατιαχωαηαω.. Αν δεν έχει έρθει κάποιος να µι πα…. πηγαινω ατα γρααενο΄ ειδσπσιώ ταν;διευθυντές η τους απει'ιαιιναυε…άλσυς και παοαµΔνιιι ε… ωσότου έμβιωννα µε παραλαβαιιν.

ι. λ…ώπωη σε………αιαο…
Βασικός στόχος πι: παλι… κοινατητας για την ιιααωηοη τον παιδαγωγικούτης ……είναι η αναπτυξη αε κάθε µαθητή της "αν…τα της αυτοπεωααχιας ατην τήρηση τωνκανανων. Όλα τα µέρη της αχαλαής κοινότητα: πρέπει να σέβονται και να ηµουν τονκανυγωω λιιταυ…ας τον σχολεία".Όλοι …… να γνωνίζοι|ν ποια συµπεριφορά ειναιανεκτή και ποια αµ από τα σχολιΙπ.Ώταν ένας µαθητής παραβιάζει συνειδητά καισ……ά τον των…… ταν σχολεία" πμοβλ1ππνκψµέτρα αναλαγαµε τις πράξεις καιτη αν…οιααοα τον.

Μάνα α……σησ
. τω…"… µόνο όταν οΜ…… έχει εξαντλήσει ολα τα παιδαγωγικάµένα που Β…"… ατον&… και την πειθώ με τον µαθητή και τουςγανεις.

. Δεν προσβάλλουντην αξιοπρέπεια και την παοαωπικατητα τον μαΘηκή.. Δε χρησι…τωωύ…ι ως απειλές η ικΦοβψµύ, αλλα ως συνέπεια.. επιααλλανται πρωτίστως για την πααα…ικη νονυεαια και ζω… τονµαθητή, αλλα και για να εξασΦαλι…1 η ασΦι΄ιλεια των µαθητών κ… ηΕύµυΒµη λειτοναγιατον σχολείου.
. τα τα… των µέτρων επιβάλλπ…ι ατα µαθητή ανάλογα με την ανεπιει'…ητηαντιπεριααοα τον από πο πανκαλο, τον "μου… και το ΣύλλογοΔιοαακοντων.

Συνοπτικά τα ατα… που ακολουθούµε αταν εν… µαεητήτ παμψαιει ανατηµατινα τανκανανιαµα του σχολείου:
" ΙΜΟ
. παταω…" απο τα Μακ…
. Επίπληξη απ: τα ααακαλο.
. Παρατήρηση απο τον διευθυντή και τηλεαω…η ενη με…… του γονέα.ια Η"…
Η]



. και; … σχολικό σι)µ80νλρ … σε συνεργασία µε :… γονείς η "µια…;
!. Δικαιώματα των μαθητών

Τα κυριότερα δικαιώµαταενός παιδια!)… σχολεία είναι:

οι "πω…… και… Διδακτικό προσωπικό
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