Ζητήματα της σχολικής ζωής
Γενικούς κανόνες στη σχολική ζωή αποτελούν ο αλληλοσεβασμός της προσωπικότητας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η αξιοπρέπεια, η κόσμια συμπεριφορά, ο σεβασμός της δημοκρατίας
και η αποφυγή κάθε είδους βίας.
Έγκαιρη πρωινή προσέλευση: Το πρόγραμμα του
σχολείου ξεκινάει στις 08.10 με την πρωινή συγκέντρωση. Η παρουσία των μαθητών σε αυτήν είναι υποχρεωτική. Είναι και απαραίτητη, αφού τότε γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις και καθορίζονται οι
λεπτομέρειες για αρκετές λειτουργίες του ημερήσιου
προγράμματος. Οι μεταβολές σε ορισμένα ζητήματα
της σχολικής ζωής είναι συνεχείς και η καλή φοίτηση
καθώς και η καλή λειτουργία του σχολείου απαιτεί
συνεχή και σωστή ενημέρωση. Αξίζει να επισημανθεί
ότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις σε
σημαντικά για τους μαθητές ζητήματα λόγω της απουσίας τους από την πρωινή συγκέντρωση.
Πέρας σχολικού ωραρίου: Το σχολικό ωράριο των
μαθητών λήγει στις 14:00, ανεξάρτητα από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα πρωινής ζώνης. Το σχολείο μπορεί
να πραγματοποιεί προγραμματισμένες ή έκτακτες
δραστηριότητες έως τις 14:00 καθημερινά. Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε Ομίλους, ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους.
Αργοπορημένη έλευση στην αίθουσα διδασκαλίας: Απαγορεύεται αυστηρά.
Για την προστασία των μαθητών, η κύρια είσοδος
του σχολείου επί της οδού Γ. Κορνάρου παραμένει
κλειδωμένη μεταξύ 08:30 και 13:20. Η πρόσβαση από αυτήν εξυπηρετείται από τη σχολική
φύλακα, η οποία έχει και άλλα καθήκοντα. Έτσι,
για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτιμήστε
την ανατολική είσοδο (πίσω πλευρά), δίπλα στο
χώρο στάθμευσης του κτιρίου (πάρκινγκ).
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Χρήση κινητών: Δεν επιτρέπεται η κατοχή και
χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Ειδικότερα,
σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση κινητού
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μαθήματος, το κινητό
κατάσχεται και φυλάσσεται στο γραφείο της διεύθυνσης, απ’ όπου μπορεί να το παραλάβει ο γονέας /
κηδεμόνας. Σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις είναι αυστηρές.
Χρήση καπνού, αλκοόλ, εθιστικών ουσιών, κλπ.:
Απαγορεύεται αυστηρά.
Τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια με τράπουλες, κάρτες, ζάρια, κ.λπ.: Απαγορεύονται αυστηρά.
Αποχώρηση από το σχολικό χώρο πριν τη λήξη
των μαθημάτων: Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς
την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου.
Φοίτηση μαθητών - Δικαιολόγηση απουσιών
Η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική με δικαίωμα αδικαιολόγητων απουσιών μέχρι 50 ώρες ετήσια. Μαθητής που απουσιάζει κάποιες από τις ώρες του ημερήσιου προγράμματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες που παίρνει, όπως επίσης
και τις απουσίες ολόκληρης μέρας, εφόσον δεν προσκομίσει κατάλληλο δικαιολογητικό.
Δικαιολογητικά γίνονται δεκτά:
α) από νοσοκομεία ή ιατρούς
β) από γονείς ή κηδεμόνες αυτοπροσώπως μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή
του μαθητή.
Ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και δύο συνεχόμενες μέρες, αλλά με ανώτατο
όριο δέκα (10) μέρες για όλο το έτος (οι 10 μέρες
είναι ανεξάρτητες ωρών της καθεμιάς, και δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο σύνολο ωρών).
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που
το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις
114 ετησίως, από τις οποίες οι πέραν των 50 είναι
δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεΓ. Κορνάρου 17 - Εσταυρωμένος
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Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα, αναρωτήσου:
Έχω υπογράψει για φέτος στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (Καρτέλα);
Έχω προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής;
Έχω δώσει τηλέφωνα επικοινωνίας και email
στον καθηγητή τάξης;
Έχει το παιδί μου Αστυνομική Ταυτότητα; (απαραίτητη για τους μαθητές της Γ’ Τάξης)
βαιώνεται από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Σχολιατρική Υπηρεσία, ή οποιονδήποτε ιδιώτη γιατρό
που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Μαθητές με μη επαρκή φοίτηση δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις, και επαναλαμβάνουν την
τάξη.
Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Καθηγητών με ειδική
πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 114 έως 164 απουσίες, με
την προϋπόθεση ότι όλες οι πέραν των 50 απουσίες του είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε
ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δηλ. έχει γενικό μέσο όρο των δύο τετραμηνιαίων βαθμών τουλάχιστον 15 πλήρες και διαγωγή κοσμιότατη.
Απουσίες κατά τη διάρκεια πανελλήνιων εξετάσεων
δικαιολογούνται μόνο με ιατρικό πιστοποιητικό
Κρατικού Νοσοκομείου, ή άλλου δημόσιου φορέα,
θεωρημένο από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο κατατίθεται εντός τριών ημερών
από τη λήξη των εξετάσεων.
Μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία δικαιολόγησης απουσιών οι ίδιοι, αφού προηγουμένως οι γονείς τους έχουν ενημερώσει σχετικά
τη Διεύθυνση του σχολείου.
2810 261 985

plh@sch.gr

http://plh.mysch.gr

Όμιλοι Αριστείας & Δημιουργικότητας
1. Εργαστήριο Μαθηματικών Προβλημάτων (Α. Συγκελάκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), 1ο ΓΕΛ, 3 ώρες
2. Μάθε Κινεζικά: εισαγωγή στη Κινεζική γλώσσα
και πολιτισμό - Τμήμα προχωρημένων (Ε. Χατζάκη (διδάσκουσα, ειδική επιστημονική συνεργάτρια), Σχολείο, 1 ώρα
3. Μαθηματικές Προκλήσεις: Διαγωνιστικά Μαθηματικά (Α. Βαρβεράκης, σε συνεργασία με την
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), 1ο ΓΕΛ, 3 ώρες
4. Αστρονομία (Ε. Περυσινάκη), Κέντρο Νεότητας
Ενορίας Αγίου Τίτου, 2 ώρες
5. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Νανοτεχνολογία (Γ.
Χατζησάββας), Σχολείο, 3 ώρες
6. Καλλιτεχνικό & Θεατρικό Εργαστήρι (Χ. Δημητρακόπουλος - Μ. Πολυχρονάκη), Σχολείο, 4 ώρες
7. Κρητικά Μονοπάτια (Π. Αμβροσιάδης), Σχολείο Βουνό, 2 ώρες
8. Πειραματική θεμελίωση των Φυσικών Επιστημών
(Γ. Μαράκης - Α. Μαργαρίτης), Σχολείο, 3 ώρες
Ενισχυτική Διδασκαλία
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Β’ Τάξης (Β.
Ρούσσου)
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ’ Τάξης (Α.
Κουμάκη)
Βιολογία Προσανατολισμού (Χ. Δημητρακόπουλος)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Τάξης (Α. Διπλάρη)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Π. Γεωργιάδης)
Αγγλικά ως Ειδικό Μάθημα (Μ. Πιτσάκη)
Σχολικό Έτος:2015-2016
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ΏΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Για την καλύτερη αξιοποίηση της ειδικής άδειας
που δικαιούνται πολλοί γονείς και κηδεμόνες, στις
παρακάτω ημερομηνίες όλοι οι διδάσκοντες που ανήκουν στο σχολείο θα είναι διαθέσιμοι μεταξύ 8:10
και 14:00 (εφόσον δεν είναι σε διδασκαλία):
Τετάρτη
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

18/11/2015
21/12/2015
19/01/2016
10/02/2016
17/03/2016
15/04/2016

Επιπλέον, σε καθορισμένη ώρα, μία ημέρα την εβδομάδα, κάθε εκπαιδευτικός δέχεται γονείς και
κηδεμόνες για ενημέρωση.
Το σχετικό πρόγραμμα με τις ώρες γραφείου
των εκπαιδευτικών τηρείται επικαιροποιημένο
στον ιστότοπο του σχολείου, βάσει του ωραρίου
διδασκαλίας.
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
Οι Εβραίοι της Κρήτης: Περιπλανώμενος Λαός (Γ.
Σαμουράκης, Β. Ρούσσου)
Ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα ΠΕΙΡΑγΜΑΤΑ
(Π. Γεωργιάδης)
Δημιουργική σπείρα: Bazaar Arte & Calendar (Μ.
Πολυχρονάκη, Β. Ρούσσου, Α. Διπλάρη)
Μια ταινία για το σχολείο μου: 25 χρόνια Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου (Β. Ρούσσου, Δ. Καλυκάκης)
Hablo español: μιλάω ισπανικά (Χ. Δημητρακόπουλος, Ε. Κασσωτάκη, Μ. Πιτσάκη)
Πειραματίζομαι κι επιχειρώ (Α. Διπλάρη)
Τι να κάνω τώρα; Διλήμματα της εποχής και της
καθημερινής ζωής (Ν. Ψαρομήλιγκος)
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Προγράμματα Διεθνών Συνεργασιών
Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα IRRESISTIBLE 12 Πανεπιστήμιων, 2 μουσείων/κέντρων επιστημών και 5 σχολείων για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργού
συμμετοχής των μαθητών και του κοινού στη
διαδικασία της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που συνδυάζει μορφές τυπικής και
άτυπης μάθησης.
Διετές Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ219 (Σχολική
Εκπαίδευση) El Español: Pasaporte Entre Culturas (Η Ισπανική γλώσσα: διαβατήριο μεταξύ των
πολιτισμών) σε συνεργασία με τα σχολεία IES
Francisco Salzillo, Alcantarilla (Μούρθια Ισπανίας) και Vaskivuoren lukio, Vantaa (Βάνταα
Φινλανδίας).
Τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2
(Συνεργασία για Καινοτομία & Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών) Geo Future Excellence Programme (GFEP) σε συνεργασία με τα σχολεία Vossius
Gymnasium (Άμστερνταμ Ολλανδίας και INS
Infanta Isabel d'Aragó (Βαρκελώνης Ισπανίας, το
Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης Ολλανδίας και τη
Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία της Ολλανδίας.

http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr
http://plh.mysch.gr
http://blogs.sch.gr/peiragmata
http://www.facebook.com/pp.irakleio
peiramatiko@sch.gr
plh@sch.gr
http://twitter.com/peiramatiko
http://bit.ly/plh_youtube
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