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1. Γενικά 
 
Μαθητές, καθηγητές και επισκέπτες της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
υποχρεούνται να δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό εντός του σχολικού χώρου  και 
να μεταχειρίζονται με προσοχή όλο τον εξοπλισμό του. Η συμπεριφορά του 
καθενός δεν πρέπει να βάζει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου 
και των άλλων ή να προκαλεί υλικές καταστροφές ή ζημιές στο χώρο. 
  
 
2. Πριν από την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας 
 
Μετά την άφιξη στο σχολείο οι μαθητές του Δημοτικού προσέρχονται στο 
προαύλιό τους και οι μαθητές των τάξεων 5 και άνω στο κεντρικό προαύλιο. Η 
επιτήρηση στο σχολείο αρχίζει 15 λεπτά πριν την έναρξη της 1ης ώρας.  
 
Με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή. 
Από όλους τους μαθητές απαιτείται η πρέπουσα συμπεριφορά κατά τη 
διάρκεια της προσευχής.  
 
Για το ρουχισμό των μαθητών (δεν ισχύει για τους μαθητές του Δημοτικού) 
υπάρχουν ειδικά ερμάρια (κλειδιά έναντι εγγύησης) στο διάδρομο, δίπλα από 
τις αίθουσες διδασκαλίας. Τιμαλφή και κυρίως χρήματα δεν πρέπει να 
φυλάσσονται στα ερμάρια.  
 
 
3. Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας 
 
Ο κάθε μαθητής φροντίζει για την καθαριότητα της αίθουσας διδασκαλίας και  
ιδιαίτερα του χώρου εργασίας του. Ο καθηγητής τάξης καταρτίζει ονομαστική 
κατάσταση των μαθητών για τον καθαρισμό του πίνακα. 
 
 Στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται διαχωρισμός απορριμμάτων: Για 
ανακυκλώσιμα απορρίμματα υπάρχει ένας κόκκινος κάδος. 
   
Οι αίθουσες διδασκαλίας και όλος ο εξοπλισμός τους πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προσεκτικά. Οι γονείς ευθύνονται για τις τυχόν ζημιές που 
θα προκληθούν από τα παιδιά τους. 
 
Μόνον οι καθηγητές χειρίζονται τα προστατευτικά ηλίου στα παράθυρα. 
  
Οι αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να διακοσμούνται μόνο με την άδεια του 
υπεύθυνου καθηγητή τάξης. Η διακόσμηση πρέπει να αρμόζει στο πνεύμα 
μιας αίθουσας διδασκαλίας. Διακοσμήσεις  που είναι δύσκολο να 
απομακρυνθούν πάλι, πρέπει να εγκρίνονται πρώτα από τη Διεύθυνση. 
 
Η είσοδος στα εργαστήρια και στους χώρους φύλαξης των οργάνων 
διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο με την παρουσία του καθηγητή που διδάσκει 
εκείνη την ώρα το μάθημα. 
 
Χωρίς την εντολή του καθηγητή δεν επιτρέπεται να αγγίξουν ή να χειριστούν οι 
μαθητές τις συσκευές.  
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Απαγορεύεται στους μαθητές να τρώνε ή να πίνουν (εξαιρείται το νερό) στην 
ώρα του μαθήματος, καθώς και να μασούν μαστίχα. 
 
4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
 
Κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν στο 
προαύλιο. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις εξόδους 
κινδύνου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Μαθητές οι οποίοι 
είχαν μάθημα σε ένα εργαστήριο, παίρνουν τα βιβλία  μαζί τους ή τα αφήνουν 
στο χώρο της κεντρικής εισόδου. Ο καθηγητής εγκαταλείπει την αίθουσα 
διδασκαλίας μετά τον τελευταίο μαθητή και κλειδώνει την αίθουσα. 
 
Μετά τα μεγάλα διαλείμματα οι μαθητές και οι καθηγητές μπαίνουν στις 
αίθουσες με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού.  
 
Τα παιχνίδια επιτρέπονται στο προαύλιο, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήματος. Γι’ αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους πατινιών 
(Rollerblades, Heelers) και Skateboards. Παιχνίδια με τη μπάλα επιτρέπονται 
μόνο στα γήπεδα βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού.  
 
Οι μαθητές είναι συνυπεύθυνοι για την καθαριότητα του προαυλίου του 
σχολείου. Χαρτιά και σκουπίδια πετιούνται στους κάδους απορριμμάτων. Οι 
μαθητές οφείλουν να υπακούν στις εντολές των καθηγητών και του 
προσωπικού της διοίκησης σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων επιτρέπεται μόνο η  χρήση της 
τουαλέτας εκείνης που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου. 
 
Χώρος διαλείμματος θεωρείται τόσο το προαύλιο όσο και τα γήπεδα 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Απαγορεύεται η παραμονή σε άλλες περιοχές των 
σχολικών εγκαταστάσεων. 
 
Απαγορεύεται αυστηρά στους μαθητές να σκαρφαλώνουν στη γυάλινη σκεπή 
της πέργκολας ή στη στέγη. 
 
 
5. Μετά το μάθημα 
 
Μετά τη λήξη των μαθημάτων όλοι οι μαθητές εγκαταλείπουν το κτήριο. Σε 
περίπτωση που παραμείνουν σε αυτό μετά τη λήξη των μαθημάτων, δεν τελούν 
υπό την επιτήρηση του σχολείου. Για τους μαθητές οι οποίοι περιμένουν τα 
λεωφορεία, τις ομάδες εργασίας (A.G.) ή οτιδήποτε άλλο, επιτρέπεται η 
παραμονή στο προαύλιο ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Η παραμονή τους σε 
άλλα σημεία του σχολείου γενικά δεν επιτρέπεται. Σε δικαιολογημένες όμως 
περιπτώσεις και κατόπιν αιτήσεως, εγκρίνεται από τη Διεύθυνση η διάθεση 
κάποιου άλλου χώρου μέσα στο κτίριο. 
 
Στους μαθητές του Γυμνασίου απαγορεύεται να απομακρύνονται από το χώρο 
του σχολείου μέχρις ότου επιβιβαστούν στα λεωφορεία ή τους παραλάβουν οι 
γονείς τους. 
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6. Απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου  
 
Απαγορεύεται η χρήση όλων των κινητών συσκευών επικοινωνίας  ανεξαρτήτως 
λειτουργίας τους στους μαθητές και τις μαθήτριες σε όλο το χώρο του 
σχολείου. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει γι΄ αυτό το λόγο να απενεργοποιούνται 
με την είσοδο των μαθητών στο σχολείο ( η επιλογή  «αθόρυβο» δεν είναι 
αρκετή)  και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε σαν φωτογραφικές 
μηχανές, ούτε σαν βιντεοκάμερες, ούτε σαν συσκευές αναπαραγωγής 
μουσικής, ούτε σαν ρολόγια. Τυχόν παραβιάσεις θα τιμωρούνται με επίπληξη 
(Tadel) και σε περίπτωση επανάληψης με γραπτή επίπληξη στο ποινολόγιο . 
Επίσης θα παραδίδεται το κινητό τηλέφωνο στον καθηγητή και ο μαθητής θα 
μπορεί να το παραλάβει στο τέλος της ίδιας ημέρας από τη Διεύθυνση. 
Συσκευές που ανήκουν σε μαθητές έως και την 10η τάξη θα παραλαμβάνονται 
μόνο από τον κηδεμόνα.  Μαθητές της 11ης και 12ης τάξης θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα κινητά τους.  
 
Σε περίπτωση που κινητό χτυπήσει ή βρεθεί στην κατοχή μαθητή την ώρα 
ενός διαγωνίσματος ή τεστ, αυτό θα θεωρείται προσπάθεια εξαπάτησης και το 
διαγώνισμα ή το τεστ θα βαθμολογείται με το βαθμό 6,  δηλαδή 0 (ελληνικό 
τμήμα: 01). Η εξέταση δεν επαναλαμβάνεται και ο μαθητής τιμωρείται και με 
γραπτή επίπληξη στο ποινολόγιο . 
 
Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά σε όλους τους χώρους των σχολικών 
εγκαταστάσεων.   
 
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους των 
σχολικών εγκαταστάσεων. 
 
Η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται μόνο στο πάρκινγκ και απαγορεύεται 
σε οποιονδήποτε άλλο χώρο των σχολικών εγκαταστάσεων. Η είσοδος στο 
πάρκινγκ επιτρέπεται μόνο για τη στάθμευση ή την έξοδο του οχήματος. Με το 
όχημα κρατάμε ταχύτητα βηματισμού. Για το πάρκινγκ ισχύει ο ΚΟΚ της 
Ελλάδος. Για τυχόν ζημιές στα οχήματα το σχολείο δεν φέρει ευθύνες.  
 
Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση των οχημάτων  μπροστά στις πύλες του 
σχολείου (είσοδοι για την πυροσβεστική!). Σε περίπτωση παράβασης αυτού του 
κανόνα το σχολείο μπορεί να φροντίσει για την απομάκρυνση του οχήματος με 
έξοδα του ιδιοκτήτη. 
 
Κάθε απώλεια αντικειμένων ή χρημάτων πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως 
στον υποδιευθυντή/ντρια. Αντικείμενα  που βρέθηκαν πρέπει να παραδίδονται 
στον επιστάτη του σχολείου. 
 
 
 
 
 
7. Αργοπορίες, Απουσίες, Άδειες 
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Ο καθηγητής  στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ελέγχει με ιδιαίτερη προσοχή 
την παρουσία των μαθητών και καταχωρίζει τους απόντες, εάν αυτό δεν έχει 
ήδη γίνει από τον απουσιολόγο μαθητή. 
 
α) στο απουσιολόγιο για το ελληνικό τμήμα 
β) για το γερμανικό τμήμα, στο βιβλίο ύλης ή στο απουσιολόγιο 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος απαγορεύεται κατά κανόνα η αποχώρηση 
των μαθητών από την αίθουσα. 
 
Η αποχώρηση κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας από το σχολείο 
επιτρέπεται μόνο  στους μαθητές που προηγουμένως πήραν άδεια. Το 
σημείωμα της άδειας αποχώρησης υπογράφεται από τον καθηγητή της 
επόμενης διδακτικής ώρας και από τη Διεύθυνση.  
 
Για απαλλαγή από το μάθημα για προσωπικούς λόγους και για τις απουσίες 
ισχύει για το  ελληνικό τμήμα η ελληνική νομοθεσία και για το γερμανικό 
τμήμα ο κανονισμός του σχολείου. 
 
 
8. Η βιβλιοθήκη 
 
Η βιβλιοθήκη είναι από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή (από τις 8.00 π.μ. 
– 15.00 μ.μ.) ανοιχτή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος παραμονής 
για τους μαθητές, σε  περίπτωση κάποιας κενής ώρας ή όταν αυτοί πρέπει να 
παραμείνουν στο σχολείο, πέρα από το σχολικό πρόγραμμα. 
 
Στα επαναληπτικά διαγωνίσματα η επιτήρηση γίνεται μόνο από μέλος του 
συλλόγου των καθηγητών. 
 
Κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων η βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο 
για το δανεισμό βιβλίων και όχι ως χώρος παραμονής σε αυτήν.  
 
Στη βιβλιοθήκη απαγορεύονται τα αφεψήματα και οι τροφές. Οι τσάντες 
μένουν στην είσοδο της βιβλιοθήκης. 
 
Τις λεπτομέρειες για το δανεισμό των βιβλίων ρυθμίζει ο κανονισμός 
δανεισμού. 
 
Μαθητές, που παραμένουν στη βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί. Είναι αυτονόητο πως στην βιβλιοθήκη τηρείται ησυχία. 
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9. Η Αίθουσα Τελετών 
 
Για κάθε εκδήλωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών 
πρέπει έγκαιρα  να ενημερώνεται ο Υποδιευθυντής.  
Μετά από τη χρήση της αίθουσας τελετών είναι υποχρεωμένοι αυτοί που τη 
χρησιμοποιούν να φροντίσουν και για την καθαριότητα της. 
 
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας εκδήλωσης φροντίζει ο υπεύθυνος 
καθηγητής  για την τήρηση της τάξης και για την τακτοποίηση της αίθουσας 
μετά από τις πρόβες. Τα σκηνικά μιας παράστασης μπορούν να παραμείνουν 
στη σκηνή εάν οι πρόβες γίνουν λίγο πριν την παράσταση. 
 
Σε περίπτωση που μαθητές χρησιμοποιήσουν την αίθουσα  τελετών κατ’ 
εξαίρεση χωρίς την παρουσία κάποιου καθηγητή, ο Υποδιευθυντής ορίζει 
κάποιον μαθητή ως υπεύθυνο, ο οποίος υποχρεώνεται να παραδώσει την 
αίθουσα μετά την εκδήλωση στην κατάσταση που την παρέλαβε. 
 
Ζημιές που προκλήθηκαν εσκεμμένα αποκαθιστούνται από αυτούς που τις 
προκάλεσαν. 
 
Ο τεχνικός εξοπλισμός της αίθουσας τελετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
μετά από ρητή έγκριση του Υποδιευθυντή. 
 
Οι υπεύθυνοι καθηγητές της θεατρικής ομάδας και των σχολικών εορτών 
έχουν τις εξής ευθύνες: 
 
α) σε όλες τις πρόβες αναλαμβάνουν την επιτήρηση των μαθητών. 
 
β) είναι υπεύθυνοι για το σωστό χειρισμό των τεχνικών εγκαταστάσεων, όταν 
αυτές  χρησιμοποιούνται. 
 

Απαγορεύονται  τα ποτά και τα τρόφιμα στην αίθουσα εκδηλώσεων κατά τις 
σχολικές γιορτές ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης . Οι 
επιτηρητές καθηγητές πρέπει να επιμελούνται ώστε πιθανά σκουπίδια να 
απομακρύνονται από τους μαθητές μετά το τέλος της εκδήλωσης.  

 
10. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
 
Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις και η χρήση των οργάνων τους 
επιτρέπεται μόνο με την παρουσία ενός υπεύθυνου καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής του σχολείου και ύστερα από  έγκρισή του. 
 
Η είσοδος στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο με καθαρά αθλητικά 
υποδήματα.  
 
Με τη λήξη του μαθήματος πρέπει όλα τα χρησιμοποιούμενα αθλητικά 
όργανα να τοποθετούνται στον ειδικό χώρο που προβλέπεται για αυτά.  
 
Τα αποδυτήρια, τα ντους και οι τουαλέτες πρέπει να κρατούνται καθαρά. 
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Τιμαλφή δεν πρέπει να φυλάσσονται στα αποδυτήρια. Για τυχόν απώλειες το 
σχολείο δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη. 
 
Για το κλειστό Γυμναστήριο ισχύει γενικότερα ο αναρτημένος κανονισμός. 
 
Για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο καινούριο  συνθετικό 
γκαζόν στο γήπεδο ποδοσφαίρου πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι κανόνες 
καθαριότητας. Απαγορεύεται αυστηρά οι μαθητές να τρώνε ή να πίνουν την 
ώρα που βρίσκονται στο γήπεδο. Πιθανά σκουπίδια πρέπει να 
απομακρύνονται αμέσως. Στο γήπεδο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
αθλητικά παπούτσια ή και παπούτσια ποδοσφαίρου, σε καμιά περίπτωση 
όμως δεν επιτρέπονται ποδοσφαιρικά παπούτσια ειδικά για το αληθινό γκαζόν 
(παπούτσια με τάπες). 
 
 
11. Αίθουσα Πληροφορικής 
 
Για την αίθουσα Πληροφορικής ισχύουν αυτά που αναγράφονται στον ειδικό 
κανονισμό χρήσης σχολικού εξοπλισμού που έχει καταρτιστεί από το σχολείο. 
 
 
12. Έκτακτες ανάγκες / συναγερμός 
 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συναγερμού θα ακολουθούνται οι οδηγίες 
της διεύθυνσης ή των υπευθύνων ατόμων για την ασφάλεια.  
 
13. Ειδικές υποδείξεις 
Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά σε όλους τους χώρους των σχολικών 
εγκαταστάσεων.   
 
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους των 
σχολικών εγκαταστάσεων. 
 
Η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται μόνο στο πάρκινγκ και απαγορεύεται 
σε οποιονδήποτε άλλο χώρο των σχολικών εγκαταστάσεων. Η είσοδος στο 
πάρκινγκ επιτρέπεται μόνο για τη στάθμευση ή την έξοδο του οχήματος. Με το 
όχημα κρατάμε ταχύτητα βηματισμού. Για το πάρκινγκ ισχύει ο ΚΟΚ της 
Ελλάδος. Για τυχόν ζημιές στα οχήματα το σχολείο δεν φέρει ευθύνες.  
 
Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση των οχημάτων  μπροστά στις πύλες του 
σχολείου (Είσοδοι για την πυροσβεστική!). Σε περίπτωση παράβασης αυτού 
του κανόνα το σχολείο μπορεί να φροντίσει για την απομάκρυνση του 
οχήματος με έξοδα του ιδιοκτήτη. 
 
Κάθε απώλεια αντικειμένων ή χρημάτων πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως 
στον διευθυντή/ντρια. Αντικείμενα  που βρέθηκαν πρέπει να παραδίδονται 
στον επιστάτη του σχολείου 
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Έλαβα γνώση του εσωτερικού κανονισμού της ΓΣΘ. 
(βλέπε Ιστοσελίδα της σχολής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση 
στο Ίντερνετ, έντυπα- αντίγραφα υπάρχουν  στην κα. Τσόπελα) 
 
…………………………………………………………  ………………………. 
Ονοματεπώνυμο μαθητή     Τάξη 
 
 
Θεσσαλονίκη,………………………………………….. 
 
Υπογραφή του μαθητή/-ητριας………………………………………………….. 
 
Υπογραφή κηδεμόνα………………………………………………………………. 
 
(Παρακαλώ να επιστραφεί στον καθηγητή της τάξης). 

 


