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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μετά από 30 χρόνια ιεραποστολικής υπηρεσίας στα Βαλκάνια ο Δρ. Τζων Χένρυ Χάουζ
ίδρυσε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή το 1904, σε 20 εκτάρια άγονης γης κοντά στη
Θεσσαλονίκη. Ο Δρ.Χάουζ αυτοαποκαλούνταν «πρακτικός ιδεαλιστής» και ήταν
αφοσιωμένος «στην εκπαίδευση όλου του ατόμου: στο μυαλό, στα χέρια και στην ψυχή».

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ για λόγους συντομίας) είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα
που λειτουργεί αδιάλειπτα από 1904, παρέχοντας εκπαίδευση γεωργοκτηνοτροφικής
κατεύθυνσης στους μαθητές της, οι οποίοι προέρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλα τα
οικονομικά στρώματα της κοινωνίας της, προκειμένου, παράλληλα με την βασική εκπαίδευσή
τους, να τους μυεί και να τους καταρτίζει επαγγελματικά στον τομέα της γεωργίας, της
οικολογίας και των επιστημών ζωής, προσβλέποντας με τον τρόπο αυτό στη στήριξη της
αειφόρου ανάπτυξης και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τα αγροτικά ζητήματα,
και για αυτό το σκοπό διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, τις κατάλληλες
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, την τεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία.

Σήμερα, στο δευτεροβάθμιο πρόγραμμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν
ένα Γενικό Λύκειο και ένα Επαγγελματικό Λύκειο, των οποίων oι μαθητές είναι όλοι
υπότροφοι και η πλειοψηφία αυτών και οικότροφοι. Το Γυμνάσιο του Ομίλου Σχολείων
Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στον χώρο της ΑΓΣ και αποτελεί μέρος των
δευτεροβάθμιων προγραμμάτων του ιδρύματος.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αποστολή του σχολείου μας είναι η ακαδημαϊκή υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών
για τη συνέχιση των σπουδών τους στο λύκειο, συνδυαζόμενη με βιωματικές δράσεις και
εμπειρίες προσανατολισμού, οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους
και να κάνουν τις καλύτερες για αυτούς μελλοντικές επιλογές.

Ειδικότερα, το Γυμνάσιο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στοχεύει:

● Στην εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο

● Στη δημιουργία κλίματος αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης, υποστήριξης και
κατανόησης

● Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας, της εργατικότητας και της
επιμονής των μαθητών

● Στην ακαδημαϊκή υποστήριξη και προετοιμασία για τις επόμενες βαθμίδες

● Στην αναγνώριση των ατομικών κλίσεων και στον προσανατολισμό των μαθητών

● Στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας

● Στην ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής (ηγεσίας, προσωπικών δεξιοτήτων, ψηφιακού
γραμματισμού)

● Στην υποστήριξη εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε άνοιξη το Γυμνάσιο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη. Δείγματα γραπτών
εξετάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται
κάθε χρόνο από το Γυμνάσιο και οι υποψήφιοι εισάγονται κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας ή
εφόσον διεκδικούν υποτροφία με βάση τους όρους που καθορίζονται στη σχετική ιστοσελίδα:
https://www.afs.edu.gr/εγγραφές-γυμνασίου/.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα του σχολείου ξεκινάει στις 8:15 με την πρωινή συγκέντρωση, η οποία είναι
υποχρεωτική για όλους και λήγει στις 15:00.

Η παρουσία των μαθητών  σε όλα τα προγράμματα του Σχολείου είναι υποχρεωτική.

Μαθητής ο οποίος προσέρχεται αργοπορημένα στο μάθημα πρέπει να περάσει από το
γραφείο του Διευθυντή/ντριας προκειμένου να λάβει έγγραφη άδεια εισόδου στην τάξη.
Εφόσον η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη, παίρνει απουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Η
Διεύθυνση του σχολείου παρακολουθεί και τις πρωινές αργοπορίες και έχει το δικαίωμα να
ενημερώνει τους γονείς και να επιβάλει παιδαγωγικά μέτρα.

Μαθητής που αδιαθέτησε κι επιθυμεί να επισκεφθεί τη νοσηλεύτρια στη διάρκεια των
μαθημάτων ζητάει ενυπόγραφη άδεια από το Διευθυντή/ντρια του Σχολείου ή τον
καθηγητή/τρια που τον/την αντικαθιστά.

Σε περίπτωση ασθένειας του μαθητή/τριας και μη προσέλευσής του στο σχολείο, οι γονείς
οφείλουν να ενημερώσουν το Διευθυντή/τρια ή τη γραμματεία του σχολείου. Σε διαφορετική
περίπτωση ο καθηγητής/τρια, υπεύθυνος/η της τάξης, ενημερώνει τους γονείς για την
απουσία του μαθητή/τριας.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η καταχώρηση και δικαιολόγηση των απουσιών και ο χαρακτηρισμός φοίτησης ρυθμίζεται
από την Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/2019 - ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019.

ΔΙΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γενικοί κανόνες
Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την παραμονή τους στο Σχολείο θα πρέπει να σέβονται και
να υπακούουν τους καθηγητές τους, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες κοσμιότητας, τον
κανονισμό του Σχολείου και τους νόμους της Πολιτείας. Η εφαρμογή όλων αυτών ισχύει σε
όλες τις περιπτώσεις που ο μαθητής λειτουργεί με αυτή την ιδιότητα ( εκδρομές, εορτές,
μεταφορά, κα). Οι τυχόν παραβάσεις που γίνονται από τους μαθητές, αποτελούν αντικείμενο
παιδαγωγικού ελέγχου και συνυπολογίζονται στο χαρακτηρισμό της διαγωγής τους. Για τις
παραβάσεις προβλέπονται παιδαγωγικά μέτρα που ξεκινούν από την παρατήρηση και
κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος (αποβολή, αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος).
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Εάν ο μαθητής παρεμποδίζει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί
προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, παίρνοντας
απουσία. Μετά από επαναλαμβανόμενες ωριαίες απομακρύνσεις, το σχολείο εξετάζει τους
ενδεχόμενους χειρισμούς.

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τη Διεύθυνση και τη σχολική ιατρό για τυχόν
ιδιαιτερότητες του παιδιού (ασθένεια, σοβαρό ιστορικό για θέματα υγείας, φαρμακευτική
αγωγή, κλπ) διαφορετικά το Γυμνάσιο δε φέρει καμία ευθύνη.

Σοβαρά παραπτώματα
Η ΑΓΣ θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών ως σοβαρές παραβάσεις και
αντιμετωπίζονται ανάλογα:

1. Κατοχή επικίνδυνων οργάνων

2. Κατοχή  αλκοόλ ή άλλων απαγορευμένων ουσιών

3. Κάπνισμα

4. Τυχερά παιχνίδια

5. Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή

6. Καταστροφή ή κλοπή σχολικής περιουσίας

7. Παρενόχληση, εκφοβισμός, χειροδικία ή ψυχολογική βία μεταξύ των μαθητών

8. Κάθε πράξη, η οποία αποσκοπεί στη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του
σχολείου

Συμπεριφορά στην τάξη
1. Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μετά το χτύπημα

του κουδουνιού και να είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος

2. Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα πρέπει να ζητήσουν την άδεια
του καθηγητή τους.

3. Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας της
αίθουσας.

4. Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος να επισκεφθούν τη νοσηλεύτρια, ζητούν την άδεια του
καθηγητή τους και επιστρέφοντας στην τάξη πρέπει να επιδεικνύουν το σημείωμα με
τη διάρκεια και το λόγο παραμονής τους στο ιατρείο.

5. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής πρέπει να του δοθεί ο λόγος από τον καθηγητή.

6. Η αυθάδης και αγενής συμπεριφορά θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

Συμπεριφορά στους κοινόχρηστους χώρους
Όταν οι μαθητές κυκλοφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να μην κάνουν

φασαρία, ιδιαίτερα κατά τις ώρες των μαθημάτων, καθώς και να τους διατηρούν καθαρούς.

Βιβλιοθήκη
1. Η είσοδος στη βιβλιοθήκη και η αποχώρηση από αυτήν γίνεται με τάξη και ησυχία

2. Δεν καταναλώνουμε τρόφιμα και ροφήματα

3. Διατηρούμε το χώρο της βιβλιοθήκης καθαρό και τακτοποιημένο

4. Ακολουθούμε τις οδηγίες του προσωπικού της βιβλιοθήκης
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Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών
1. Απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και

των διαλειμμάτων, καθώς και η χρήση άλλων ψηφιακών συσκευών χωρίς άδεια.

2. Απαγορεύεται η χρήση των κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών των τάξεων,
χωρίς την άδεια του καθηγητή της τάξης ή σε ώρες εκτός των μαθημάτων
(διαλείμματα).

Εμφάνιση
1. Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής, ανάλογη του χώρου

στον οποίο βρίσκονται οι μαθητές.

2. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα
και αθλητικά παπούτσια.

3. Για τα εργαστηριακά μαθήματα φυσικών επιστημών οι μαθητές πρέπει να φορούν
ειδική ποδιά.

4. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και τις δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα
οι μαθητές πρέπει να φορούν την ειδική φόρμα εργασίας.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Οι σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα και ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/2017, ΦΕΚ 681,
6-3-2017.

Ειδικότερα για τις εκδρομές και επισκέψεις που λαμβάνουν χώρα εντός του εκπαιδευτικού
ωραρίου το σχολείο μας δίνει στους γονείς μια υπεύθυνη δήλωση στην αρχή της χρονιάς (βλ.
Παράρτημα 1), με την οποία επιτρέπουν στα παιδιά τους να πάρουν μέρος στις επισκέψεις.
Τους δίνεται η δυνατότητα, όπως ορίζει η Πολιτεία, να εξαιρούνται από όποιες επισκέψεις
δεν θέλουν να συμμετάσχουν.

Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των περιπάτων, εκδρομών κι εκπαιδευτικών
επισκέψεων υπόκειται στους ίδιους νόμους και κανόνες που ισχύουν όταν οι μαθητές
βρίσκονται στους χώρους του σχολείου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Στη διάρκεια των διαλειμμάτων οι καθηγητές έχουν υπηρεσία στους διαδρόμους, στις τάξεις
και γύρω από τα κτίρια  και τις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Το σχολείο παρέχει μέσω ιατρού και νοσοκόμας πρώτες βοήθειες. Σε περίπτωση που η
νοσηλεύτρια κρίνει ότι ο μαθητής πρέπει να αποχωρήσει για το σπίτι του, ενημερώνεται ο
Διευθυντής του σχολείου και δίνεται η σχετική άδεια αποχώρησης σε συνεννόηση με τους
γονείς του μαθητή.

Για όλους τους μαθητές υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η ενημέρωση γονέων γίνεται οργανωμένα για όλους στην αρχή της Σχολικής χρονιάς, στα
μέσα του 1ου τετραμήνου, στην επίδοση βαθμολογίας 1ου τετραμήνου και στα μέσα του 2ου

τετραμήνου, ενώ μεμονωμένα οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν το σχολείο και να
ενημερωθούν καθημερινά από τους καθηγητές και το Διευθυντή/ντρια. Επίσης, όλοι οι
μαθητές έχουν έναν καθηγητή - σύμβουλο ο οποίος παρακολουθεί την επίδοσή τους κι
επικοινωνεί με τους γονείς.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή υπάρχει κυλικείο για την εξυπηρέτηση των μαθητών. Το
κυλικείο έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και διαθέτει είδη που είναι εγκεκριμένα με
σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος για το κυλικείο είναι ο ιδιοκτήτης εταιρείας
εστίασης που διαχειρίζεται επίσης το εστιατόριο του σχολείου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μέρος των διδάκτρων προκαταβάλλεται με την αίτηση-εγγραφή του νέου μαθητή και το
υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις (Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο,
Μάρτιο).

Η προκαταβολή εγγραφής δεν επιστρέφεται.

Παρέχεται έκπτωση 5% στην περίπτωση που προεξοφληθούν τα ετήσια δίδακτρα
(συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) και τα έξοδα μεταφοράς (εφόσον επιλεγεί η
μεταφορά) έως την έναρξη του σχολικού έτους.

Tα αδέρφια που εγγράφονται και φοιτούν ταυτόχρονα στην προσχολική και/ή πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια έχουν έκπτωση 10% επί των ετήσιων διδάκτρων και της υπηρεσίας
μεταφοράς.

Σε περίπτωση έναρξης ή τερματισμού της φοίτησης εκτός της προκαθορισμένης σχολικής
χρονιάς για σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους, τα δίδακτρα καταβάλλονται ή
επιστρέφονται αναλογικά κατόπιν εγγράφου αιτήματος των γονέων στη Διεύθυνση του
Γυμνασίου. Πέραν της αναλογικής χρέωσης των διδάκτρων, καταβάλλεται ή παρακρατείται
επιπλέον ποσό ίσο με το 10% των διδάκτρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή
ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά.

Όλες οι παραπάνω οικονομικές υποχρεώσεις διαμορφώνονται εγγράφως ανά μαθητή μετά
από συνάντηση του γονέα/κηδεμόνα με το λογιστήριο κατά την εγγραφή ή σε κάθε
περίπτωση πριν από την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι δύο ειδών: α) Πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων και β)
Μερικές υποτροφίες διδάκτρων.

Οι υποτροφίες απονέμονται από την Επιτροπή Υποτροφιών του σχολείου μετά από ειδικές
εξετάσεις τις οποίες το ίδιο διοργανώνει. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελεσίδικες και
μπορούν να αναθεωρηθούν μόνον από την ίδια την Επιτροπή.
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Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος
στις ειδικές εξετάσεις.

Οι υποτροφίες ανανεώνονται ετησίως, εφόσον οι υπότροφοι μαθητές έχουν μέσο όρο
βαθμολογίας «άριστα» και διαγωγή «εξαιρετική».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι μαθητές του Γυμνασίου του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης
υποστηρίζονται μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά από το ειδικευμένο προσωπικό του γραφείου
μαθητικών υπηρεσιών της Α.Γ.Σ.

Το γραφείο μαθητικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό διαφόρων
ψυχαγωγικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων, ενώ συνεργάζεται και επικοινωνεί πάντα
με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να εξασφαλίσει την ομαλότητα της
σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις αρχές και
την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Για την επιτυχή εφαρμογή
του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής.

Η εγγραφή μαθητή στο Γυμνάσιο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης
σημαίνει και αποδοχή, από τον μαθητή και τους γονείς του, του παρόντος κανονισμού και
των παραρτημάτων του. Κατά την πρώτη εγγραφή μαθητή στο σχολείο, επιδίδεται από το
τμήμα εγγραφών της Σχολής ένα αντίτυπο του κανονισμού στον γονέα-κηδεμόνα. Ο
τελευταίος βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι το παρέλαβε και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με το
περιεχόμενό του.

Το Σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει άρθρα και
διατάξεις του κανονισμού, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε
μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του
Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της σχολικής
ζωής.

Τελευταία αναθεώρηση, Φεβρουάριος 2021

Αντίγραφο του παραπάνω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας έχει κοινοποιηθεί στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων
για εκπαιδευτικές εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις

Ο/Η υπογράφων/-ουσα ……………………………………..…….. κηδεμόνας του/της
μαθητή/-τριας ……………………………………..……… της ……. τάξης, του Γυμνασίου
του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στον χώρο της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής, επιτρέπω στον/στην γιο/κόρη μου να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές
εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις που προγραμματίζονται από το σχολείο για το τρέχον
σχολικό έτος.

Διατηρώ το δικαίωμα να αναιρέσω τη συγκεκριμένη δήλωση κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς εάν το κρίνω απαραίτητο.

Θεσσαλονίκη, ...............................

Ο γονέας/ κηδεμόνας

......................................................

Σημείωση:
Σε περίπτωση που έχετε υπογράψει τη συγκεκριμένη δήλωση, αλλά δε συναινείτε στη
συμμετοχή του παιδιού σας σε κάποια εκδρομή ή διδακτική επίσκεψη, έχετε πάντα τη
δυνατότητα να μας το δηλώσετε με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο και το παιδί σας να εξαιρεθεί
από αυτήν.

8 από 12
Γυμνάσιο Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ενημέρωση και Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων
για πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές

Αγαπητοί μαθητές και γονείς/κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την πραγματοποίηση μιας πολυήμερης εκδρομής
οι μαθητές ταξιδεύουν ως ομάδα που εκπροσωπεί το σχολείο μας. Επομένως, δεν επιτρέπεται
σε κανέναν, με πράξεις ή παραλείψεις του να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τη δική
του ή των συμμαθητών του, να προκαλέσει προβλήματα στους συνοδούς καθηγητές του και
να προσβάλλει τη φήμη του σχολείου.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω πολύ
σοβαρά θέματα:

✔ Η εκδρομή έχει κυρίως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια η
συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες (επισκέψεις, ξεναγήσεις, κοινές εξόδους κ.α.)
είναι υποχρεωτική.

✔ Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς ώστε να εφαρμόζεται το ωράριο του
προγράμματος. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη μετακίνηση της ομάδας.

✔ Για οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών στον ελεύθερο χρόνο τους απαιτείται άδεια, ώστε
οι συνοδοί καθηγητές να γνωρίζουν κάθε στιγμή που βρίσκονται οι μαθητές.

✔ Απαγορεύεται αυστηρώς το μπάνιο σε πισίνα ή στη θάλασσα για να αποφευχθεί πιθανό
ατύχημα.

✔ Οι γονείς πρέπει να δηλώσουν εγγράφως πριν την αναχώρηση, αν κάποιος μαθητής θα
δεχτεί επίσκεψη από συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο στον χώρο του ξενοδοχείου.

✔ Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στα δωμάτια των συμμαθητών τους, μετά από την
επιστροφή από τις βραδινές εξόδους, αλλά και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

✔ Οι μαθητές επιβάλλεται να κοιμούνται στα δωμάτια που έχουν οριστεί. Κάθε αλλαγή θα
εγκρίνεται από τους συνοδούς καθηγητές.

✔ Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο ακέραιο τον κανονισμό του ξενοδοχείου.

✔ Οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας προκαλείται από τους μαθητές, επιβαρύνει τους
ίδιους και οι γονείς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των
προκληθέντων ζημιών. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η ευθύνη του ενός, τα έξοδα
βαρύνουν όλη την ομάδα π.χ. αυτοί που είναι στο ίδιο δωμάτιο ή στο ίδιο λεωφορείο
κ.τ.λ.
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✔ Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι ίδιοι πρέπει να
παίρνουν μέτρα προστασίας, ενώ το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες.

✔ Απαγορεύεται η χρήση ή κατανάλωση «επικίνδυνων ουσιών» και οινοπνευματωδών
ποτών.

✔ Οι γονείς μαθητών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα οφείλουν να το δηλώσουν στον
αρχηγό της εκδρομής.

✔ Σε περίπτωση που μαθητής ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι γονείς
υποχρεούνται στην όσο το δυνατόν ταχύτερη μετάβασή τους στον τόπο της εκδρομής για
την παραλαβή των παιδιών τους.

✔ Η εκδρομή έχει παιδαγωγικούς και δευτερευόντως ψυχαγωγικούς σκοπούς. Κάθε σοβαρή
απόκλιση από αυτούς, δίνει το δικαίωμα στους συνοδούς καθηγητές να τη διακόψουν και
να επιστρέψουν με τους μαθητές στη Θεσσαλονίκη.

Για τη σωστή τήρηση των παραπάνω, οι κηδεμόνες οφείλουν να λάβουν γνώση των
σχετικών όρων και να υπογράψουν αυτοπροσώπως για την αποδοχή τους. Στους γονείς θα
γνωστοποιηθεί ο αριθμός τηλεφώνου των συνοδών καθηγητών και όλα τα σχετικά με την
εκδρομή στοιχεία. Ομοίως, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου
κάθε μαθητή, σε όλους τους συνοδούς καθηγητές.

Η Διεύθυνση και οι συνοδοί καθηγητές θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος της εκδρομής. Αυτονόητο όμως είναι ότι αν συμβεί
οτιδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα και δεν τηρηθούν οι όροι, η Διεύθυνση του
σχολείου, ο αρχηγός και η συνοδοί καθηγητές δε θα φέρουν την παραμικρή ποινική, αστική ή
διοικητική ευθύνη.

Οι γονείς/κηδεμόνες, αφού ενημερωθούν για τις παραπάνω προϋποθέσεις, εγκρίνουν τη
συμμετοχή υπογράφοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση:
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Αφού έλαβα υπόψη μου τα παραπάνω, ο παρακάτω υπογραφόμενος:

Ο/Η υπογραφόμεν…. ……………………………….…….. με αριθ. δελτίου ταυτότητας
..........................

κηδεμόνας τ…. μαθητ…….
…………………………………………………………...................................

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου, μαθητή/τριας της … τάξης
στην πολυήμερη εκδρομή του Γυμνασίου του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης
Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις ………… έως τις ………… στ ..…………..,
με …………….. σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αποφασιστεί από το σχολείο.

Αποδεχόμαστε όλα όσα αναφέρονται παραπάνω για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά
τη διάρκεια της εκδρομής και δε θα θεωρήσουμε υπεύθυνους τους συνοδούς καθηγητές για
οτιδήποτε προκύψει, αν αυτό οφείλεται σε μη συμμόρφωση του παιδιού μας με τις υποδείξεις
των καθηγητών του ή σε απομάκρυνσή του από την ομάδα των εκδρομέων.

Επίσης, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι οι συνοδοί καθηγητές ΔΕΝ θα έχουν καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός που θα συμβεί και θα έχει επιπτώσεις στη ζωή, την υγεία και
την αρτιμέλεια του παιδιού μου, εφόσον το γεγονός τούτο προέλθει από αμέλεια ή
ανυπακοή στις οδηγίες των συνοδών καθηγητών (π.χ. απαγόρευση χρήσης κάθε είδους
τροχοφόρου, χρήση οινοπνευματωδών ποτών, απομάκρυνσης χωρίς άδεια, αλλά και κάθε
είδους απαγόρευσης που θα προκύψει από τυχαία και απρόβλεπτα περιστατικά).

Δηλώνω επίσης, ότι το παιδί μου:
● Δεν έχει κανένα χρόνιο πρόβλημα υγείας

[    ]
● Έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας, αναφερόμενο ως:

....................................................................

Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας παρουσιαστεί φέρω αποκλειστική ευθύνη, εφόσον, δεν
έχω ενημερώσει τους συνοδούς καθηγητές μέχρι και την αναχώρηση των εκδρομέων από το
Σχολείο, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Σε περίπτωση κατά την οποία το παιδί μου
έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας υποχρεούμαι να επισυνάψω ενημερωτικό σημείωμα
όπου θα αναφέρω: α) Τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει το παιδί μου β) Τις ενέργειες σε
περίπτωση ανάγκης και γ) Το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού.

Τέλος, σε περίπτωση ανυπακοής του παιδιού μου στο πρόγραμμα και στις οδηγίες των
συνοδών καθηγητών, δηλώνω ότι θα αναλάβω αποκλειστικά τα έξοδα της άμεσης επιστροφής
του στην έδρα του σχολείου.

Ημερομηνία: ………...……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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