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Αγαπητέ μαθητή, μαθήτρια, 
Καλωσόρισες στο 8ο Γυμνάσιο Αθήνας! 
Με την εγγραφή και την φοίτησή σου στο Γυμνάσιο αποτελείς μέρος μιας άλ-
λης κοινότητας, διαφορετικής από αυτήν της οικογένειας ή της φιλικής σου 
παρέας. Η κοινότητα αυτή αποτελείται από πολλούς συνομηλίκους σου, δια-
φορετικής εθνικότητας και θρησκείας, διαφορετικών συνηθειών, νοοτροπίας 
και χαρακτήρα. Και όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα: έχουν δικαίωμα να μάθουν, 
έχουν δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς, έχουν δικαίωμα να έχουν φίλους, 
έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικοί, έχουν δικαίωμα να ζουν και να δραστη-
ριοποιούνται σε ένα σχολείο καθαρό και σε ένα κοινωνικό περιβάλλον πολιτι-
σμένης συμπεριφοράς. Όλοι καλούμαστε να συνυπάρξουμε με τρόπο αρμονι-
κό, με σεβασμό και αλληλεγγύη. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν και να 
τηρούνται καθημερινά στην πράξη, από όλους τους μαθητές, ορισμένοι κανό-
νες για την καλή λειτουργία του σχολείου. 
 

1. Όλοι οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν κτυπήσει το κουδούνι 
και παρακολουθούν ήσυχοι και σε γραμμές την πρωινή προσευχή, κα-
θώς και τις ανακοινώσεις από τη διευθύντρια ή τον υποδιευθυντή του 
σχολείου. 

2. Οι μαθητές δεν παραμένουν έξω από το χώρο του σχολείου πριν ή με-
τά την παρακολούθηση των μαθημάτων. Επίσης, δεν κάθονται στις ει-
σόδους των πολυκατοικιών που βρίσκονται κοντά στο σχολείο, γιατί οι 
γείτονες ενοχλούνται. 

3. Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου 
και παρακολουθούν όλα τους τα μαθήματα. Δεν απουσιάζουν τις εν-
διάμεσες διδακτικές ώρες. Εάν απαιτείται , για οποιοδήποτε λόγο, η έ-
ξοδος, αυτή γίνεται με γραπτή άδεια από τη διευθύντρια ή τον υποδιευ-
θυντή και μετά από ενημέρωση του κηδεμόνα. 

4. Δεν προσκαλούμε τους φίλους ή τους γνωστούς μας στο χώρο του 
σχολείου. Η περιφρούρηση του σχολικού χώρου είναι καθήκον μαθη-
τών και καθηγητών. 

5. Το σχολείο είναι για όλους χώρος δουλειάς. Ερχόμαστε όλοι καθαροί 
και με ευπρεπή ενδυμασία: δεν επιτρέπονται κουκούλες, καπέλα και 
πολύ κοντά σορτσάκια τους ζεστούς μήνες του χρόνου. 

6. Παράλληλα, φροντίζουμε να  διατηρούνται όλοι οι χώροι του καθαροί 
και σε καλή κατάσταση (τουαλέτες, διάδρομοι, τάξεις, αυλή)! Δεν τρώμε 
στην τάξη και δεν αφήνουμε τρόφιμα κάτω από τα θρανία. Δεν προκα-
λούμε καμία ζημιά στο κτίριο! Δεν γράφουμε στα θρανία ή τους τοίχους, 
δεν παίζουμε παιχνίδια που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές (σπάσι-
μο τζαμιών, καταστροφή θρανίων ή πινάκων)! Όσοι προκαλούν φθορά 
στο κτίριο τιμωρούνται και αναλαμβάνουν πλήρως το κόστος της επι-
σκευής. 



7. Δεν παίζουμε παιχνίδια με τους συμμαθητές μας που μπορούν να 
προκαλέσουν ατύχημα και τραυματισμό, των συμμαθητών μας ή δικό 
μας! Απαιτείται μεγάλη προσοχή. 

8. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία! Απαγορεύεται αυστηρά σε 
όλους τους χώρους του σχολείου, καθώς και έξω από αυτό σε κοντινή 
απόσταση. 

9. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου: τηλεφωνή-
ματα, αποστολή μηνυμάτων, παιχνίδια. Επίσης, απαγορεύεται οποιασ-
δήποτε μορφής και σε οποιοδήποτε χώρο κρυφή βιντεοσκόπηση. Οι 
παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά. 

10. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφή εκφοβισμού, επίδειξης ισχύος, 
παρενόχλησης ή επιθετικής συμπεριφοράς.  Κανένας μαθητής ή μαθή-
τρια δεν εκφοβίζει, δεν προσβάλλει ούτε εξυβρίζει κανένα  συμμαθητή 
ή συμμαθήτρια. Οι ποινές για τους παραβάτες θα είναι αυστηρές. Το ί-
διο απαγορεύεται και κάθε μορφή  ηλεκτρονικού εκφοβισμού με τη 
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) ή την προώθηση 
ανάρμοστων μηνυμάτων από κινητό τηλέφωνο. 

11. Εάν πέσει στην αντίληψή μας συμπεριφορά εκφοβισμού και επίθεσης 
εναντίον συμμαθητή ή συμμαθήτριάς μας δεν σιωπούμε! Η σιωπή εί-
ναι συνενοχή! Αντίθετα, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους καθηγητές μας 
ενημερώνοντάς τους αμέσως, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί 
στη ρίζα του. 

12. Σεβόμαστε όλους τους συμμαθητές μας, τον καθένα με τα δικά του χα-
ρακτηριστικά. Δεν απομονώνουμε κανέναν, δεν κοροϊδεύουμε κάποιον 
για κάποιο χαρακτηριστικό του, δεν προσβάλλουμε με λόγια, πράξεις ή 
χειρονομίες. Αντίθετα, συμπεριφερόμαστε με ευγένεια και φιλικότητα. 
Ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι μαθητές φροντίζουν τους μικρότερους και πιο 
αδύναμους και δίνουν το καλό παράδειγμα. Προσέχουμε περισσότερο 
τους μικρούς μαθητές του δημοτικού που φιλοξενούνται στο κτίριο και 
τους πιο αδύναμους συμμαθητές μας. 
 

 
Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! 

 
 
 

Η διευθύντρια   Ο υποδιευθυντής  
 

                       Ο σύλλογος διδασκόντων 


