ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σ’ όλες
τις ενδοσχολικές δραστηριότητες, που εμπίπτουν ή όχι στο Δ.Δ.Κ., όπως:
(α) στις σχολικές εκδρομές, επισκέψεις και περιπάτους,
(β) στους ενδοσχολικούς εορτασμούς,
(γ) στους κοινούς εκκλησιασμούς,
(δ) στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
(ε) στις ελεύθερες δραστηριότητες,
(στ) στις αθλητικές ημερίδες και στους αθλητικούς αγώνες,
(ζ) σε κάθε μορφής άλλη σχολική δραστηριότητα π.χ. δενδροφύτευση, καθαριότητα κ.λπ.
Οι μαθητές μπορούν να μετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες (χορωδία, θέατρο, αθλητισμό, κ.λπ.),
που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και
να
ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους.
Μαθητής, που απουσιάζει από εκδήλωση του Σχολείου θεωρείται ότι σημειώνει τόσες
απουσίες όσες και οι περίοδοι της εκδήλωσης, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύνολο των
απουσιών του.
I. Eκδρομές
Οι μαθητές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προσέρχονται με την καθημερινή τους στολή.
Προσέρχονται έγκαιρα για αναχώρηση στον προκαθορισμένο τόπο και χρόνο.
Δεν επιτρέπεται η μετάβασή τους στον εκδρομικό χώρο με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο
(μοτοποδήλατο/αυτοκίνητο).
Συμπεριφέρονται κόσμια και πειθαρχούν στις εντολές και οδηγίες του συνοδού καθηγητή
τους, τόσο μέσα στο λεωφορείο όσο και έξω από αυτό.
Δεν απομακρύνονται από τον καθορισμένο χώρο της εκδρομής και δεν προκαλούν ζημιές σε
ξένη περιουσία.
Σέβονται το περιβάλλον και δεν επιδίδονται σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ατομική
τους ασφάλεια ή την ασφάλεια άλλων ατόμων.
Δεν καπνίζουν και δεν καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά.
Δεν προσκαλούν ούτε συναναστρέφονται εξωσχολικούς στη διάρκεια της εκδρομής.
Δεν χρησιμοποιούν μέσα θαλάσσιων αθλημάτων ούτε μπαίνουν στη θάλασσα.
Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκδρομή υποχρεωτικά με τους συμμαθητές του τμήματός τους.
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λεωφορείου.
Η αποβίβαση από το λεωφορείο στο τέλος της εκδρομής γίνεται μόνο στο Σχολείο.

ΙΙ. Κοινές Συγκεντρώσεις – Ενδοσχολικοί Εορτασμοί
Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.
Οι μαθητές:
• Προσέρχονται έγκαιρα μετά το χαρακτηριστικό κτύπημα του κουδουνιού και κάθονται στις
θέσεις που τους έχουν υποδειχθεί εκ των προτέρων.
• Δεν μετακινούνται άσκοπα ούτε κουβεντιάζουν μεταξύ τους αλλά παρακολουθούν με την
πρέπουσα σοβαρότητα τα συμβαίνοντα, σεβόμενοι έτσι την όλη προσπάθεια των καθηγητών ή
συμμαθητών τους.
• Με τη λήξη της κοινής συγκέντρωσης οι μαθητές μεταφέρουν στη θέση τους τα καθίσματα που
τυχόν μετέφεραν.
Η παράβαση των πιο πάνω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα με τις συνέπειες που
προβλέπονται.

ΙΙΙ. Κοινοί Εκκλησιασμοί
Κατά τη διάρκεια του Εκκλησιασμού, οι μαθητές οφείλουν να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό
στον χώρο, παρακολουθούν με ευλάβεια και αποφεύγουν κάθε θόρυβο και αταξία.
Νοείται ότι ο μαθητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε ομαδικό εκκλησιασμό, αν το
δηλώσουν από την έναρξη του σχολικού έτους οι γονείς/κηδεμόνες του ή ο ίδιος, αν είναι
ηλικίας πέραν των δεκαέξι ετών.
Σε τέτοια περίπτωση διευθετείται εναλλακτική
απασχόλησή του, κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού, από προσωπικό, που θα ορισθεί από
τη Διεύθυνση του Σχολείου.
IV. Eκπροσώπηση Σχολείου σε Εξωσχολικές Δραστηριότητες (Συνέδρια, Ευρωπαϊκά
Προγράμματα κ.ά.)
Στο πλαίσιο διαφόρων εξωσχολικών δραστηριοτήτων οι μαθητές που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν
το Σχολείο υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια και να πειθαρχούν στις εντολές και οδηγίες
των συνοδών καθηγητών τους.
V. Αθλητικοί Αγώνες
Μέσα στο πλαίσιο των ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων της μαθητικής κοινότητας, οι μαθητές
υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με αθλητοπρέπεια. Σε περίπτωση αγώνων με άλλες σχολικές
ομάδες δεν φανατίζονται, δεν βρίζουν, δεν χειρονομούν, δεν προκαλούν, αλλά υποστηρίζουν με
ευπρέπεια την ομάδα τους, χωρίς να εμπλέκονται σε καβγάδες με άλλους. Όσοι παρεκτρέπονται,
τιμωρούνται και αποκλείονται από άλλες αθλητικές συναντήσεις. Νοείται ότι η παρακολούθηση
αγώνων αθλοπαιδιών επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας.
Σημείωση:
Το Σχολείο δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο σε δραστηριότητες, που διοργανώνονται από
μαθητές, σε μη διδακτικό χρόνο, όπως εκδρομές, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, χορούς
κ.ά. Ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για όσους συμμετέχουν. Η χρήση του ονόματος
του Σχολείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από τους γονείς, θεωρείται
πειθαρχικό παράπτωμα.

