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1.   Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο, ώστε να  παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση, 
σέβονται με το ύφος και τη στάση τους την πρωινή προσευχή και την έπαρση της σημαίας. 
2.   Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές αποχωρούν από τις αίθουσες και συγκεντρώνονται στην αυλή του 
σχολείου, εφόσον το επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες, διαφορετικά παραμένουν στους διαδρόμους. 
3.   Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές δεν απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου 
4.   Οι μαθητές παραμένουν στις τουαλέτες τον αναγκαίο μόνο χρόνο, δε σχηματίζουν πηγαδάκια έξω από τις καμπίνες και 
κυρίως δεν καπνίζουν  σ΄ αυτές.
5.   Δε γίνεται κατάχρηση της ολιγόλεπτης άδειας που δίνεται, για λόγους ανάγκης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
6.   Μεμονωμένες απουσίες πρωινές, ενδιάμεσες ή τελευταίων ωρών δε μπορούν να δικαιολογηθούν
7.   Η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών, διαδρόμων, κοινοχρήστων χώρων και  περίγυρου του σχολείου συνθημάτων, 
σχημάτων, συμβόλων, ασέμνων λέξεων ή φράσεων προσβάλουν την αισθητική  και  την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  
8.   Το 5μελές συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας σε συνεργασία με το Διευθυντή και τους διδάσκοντες καθηγητές 
παρεμβαίνει στις περιπτώσεις μαθητών που, επανειλημμένα, παρεκκλίνουν από την αρμόζουσα διαγωγή με αποτέλεσμα να 
προκαλούν ένταση και εκνευρισμό και να  διαταράσσουν την  ομαλή λειτουργία του τμήματος. 
9.   Οι μαθητές δεν ασκούν πιέσεις, λεκτική ή ψυχολογική ή σωματική βία στους απουσιολόγους  προκείμενου να αποφύγουν 
την καταχώρηση απουσιών τους. 
10.  Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κα�ιέργεια αρμονικών σχέσεων 
11.  Τα μέλη της σχολικής κοινότητας, επιδεικνύοντας διακριτικότητα και εχεμύθεια, καταβά�ουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
να στηρίξουν μαθητές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.
12.  Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου
13.  Με ευθύνη του 5μελούς συμβουλίου και του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος ορίζονται επιμελητές που φροντίζουν, 
σε συνεργασία με τις καθαρίστριες, για την καθαριότητα της τάξης  και ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων των 
συμμαθητών τους.
14.  Οι μαθητές δεν θα πρέπει να προμηθεύονται προϊόντα από ά�α καταστήματα και κυρίως αυτά που διατίθενται στο 
κυλικείο του Σχολείου.
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