
Συμβόλαιο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
για τη λειτουργία του σχολείου 

Ως μαθητής/μαθήτρια του 8ου ΓΕΛ Πειραιά είμαι 

ενήμερος/η και αποδέχομαι τα παρακάτω: 
 

1.  Καθημερινά προσέρχομαι νωρίς στην πρωινή συγκέντρωση των μαθητών και όταν 

χτυπήσει το κουδούνι βρίσκομαι ήδη στην αυλή του σχολείου. 

2.  Μπαίνω για μάθημα στην τάξη πριν από τον καθηγητή μου. 

3.  Σε περίπτωση που καθυστερήσω το πρωί (την 1η ώρα) δεν μπαίνω στην αίθουσα, αλλά 

περνώ από το γραφείο της Διεύθυνσης, παίρνω σημείωμα εισόδου και μπαίνω στην 

αίθουσα την 2η ώρα, δίνοντας το σημείωμα στον απουσιολόγο. 

4.  Δεν φεύγω από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Σε 

περίπτωση ανάγκης ζητώ άδεια από τη Διεύθυνση, ενημερώνεται τηλεφωνικά ο 

κηδεμόνας μου, παίρνω σημείωμα εξόδου από το σχολείο και ενημερώνω τον 

απουσιολόγο για την απουσία μου. 

5.  Παρακολουθώ με επιμέλεια τα μαθήματά μου και διεκδικώ την ποιότητα της διδακτικής 

διαδικασίας. 

6.  Συμμετέχω στις σχολικές δραστηριότητες και συνεργάζομαι με τους συμμαθητές και 

τους καθηγητές μου. 

7.  Στο διάλειμμα βγαίνω από την αίθουσα και κατεβαίνω στην αυλή του σχολείου. Δεν 

παραμένω στις σκάλες, ούτε στη ράμπα για τα αναπηρικά αμαξίδια (σαλίγκαρος) που 

βρίσκεται δίπλα στις βρύσες της αυλής. 

8.  Φροντίζω τον εαυτό μου και τα πράγματά μου καθώς και τα πράγματα του σχολείου που 

τώρα είναι και δικά μου. 

9.  Φέρομαι υπεύθυνα και απαιτώ από τους άλλους υπευθυνότητα. 

10.  Σέβομαι και απαιτώ να με σέβονται. 

11.  Δεν ασκώ βία και δεν την ανέχομαι από κανέναν. Αν χρειαστεί απευθύνομαι στον 

εκπαιδευτικό του σχολείου μου, που έχει οριστεί ως υπεύθυνος σχολικού εκφοβισμού. 

12.  Δεν φοβάμαι ποτέ να πω τη γνώμη μου και να συζητήσω οποιοδήποτε πρόβλημά μου με 

τους καθηγητές μου. 

13.  Προστατεύω τον εαυτό μου από κάθε κίνδυνο. 

14.  Φροντίζω η εμφάνισή μου να είναι κόσμια και ευπρεπής στο χώρο του σχολείου. 

15.  Για την τηλεφωνική μου επικοινωνία χρησιμοποιώ το τηλέφωνο του σχολείου. Γνωρίζω 

ότι δεν επιτρέπεται να έχω στην κατοχή μου, εντός του σχολικού χώρου, κινητό 

τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ήχου και εικόνας. Παρ' όλα αυτά, 

στην περίπτωση που έχω μαζί μου κινητό τηλέφωνο, το φυλάσσω  μέσα στη σχολική 

μου τσάντα, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, καθ' όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος 

και έχω την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη ή την τυχόν απώλειά του. 

16.  Γνωρίζω ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του σχολείου. 

17.  Κατανοώ ότι τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 
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