Κανονισμος εσωτερικης λειτουργειας
Institut Saint-Louis
Ο Κ.Ε.Λ (κανονισμος εσωτερικης λειτουργιας) απευθεινεται στους μαθητες και στους γονεις τους.
Πραγματι η συνυπαρξη προυποθετει το σεβασμο καποιων κανονων προς οφελος ολων. Ο στοχος
αυτου του εγγραφου ειναι να ενημερωσει τους μαθητες και τους γονεις τους για τους κονονες που
καθοριζουν την ομαλη λειτουργεια του σχολειου.

Λογος υπαρξης:
Ο κανονισμος δεν ειναι απολυτος, αλλα πρεπει να λειτουργει ως σημειο αναφορας σχετικα τα βασικα
σημεια των σχεσεων αναμεσα στα μελη της κοινοτητας του σχολειου.
Ειναι σημειο αναφορας σε περιπτωση διαπληκτισμου. Το ιδανικο θα ηταν να εφαρμοζονται οι αρχες
του κανονισμου ουτως ωστε να μην χρειαστει να κατφυγουμε σε αυτον για περιπτωσεις
διαπληκτισμου.
1.

Σεβασμος των αλλων και των αρχων :
1.1

Οι μαθητες υποχρεουνται να σεβονται τους εαυτους τους καθως και καθε ανθρωπο, τοσο
εντος οσο και εκτος του σχολειου.

1.2

Αυτο προυποθετει εκ μερους ολων και ανα πασα στιγμη, μια συμπεριφορα ευγενικη, με
σεβασμο και ανοχη τοσο σε λογια οσο και σε πραξεις.
Οι

1.3

σειρες

γινονται

με

ηρεμια

και

σε

παρουσια

του

καθηγητη.

Οι γονεις που συνοδευουν τα παιδια τους πρεπει να τα εμπιστευονται στο σχολειο απο τη στιγμη της

1.4

εισοδου τους σε αυτο. Στην rue du Marais, αυτοι που περιμενουν για την εξοδο των παιδιων, πρεπει να
περιμενουν πισω απο την κιτρινη γραμμη μπροστα απο τη σειρα του παιδιου τους. Η πορτα κλεινει 15
λεπτα μετα το περας των μαθηματων.

1.5

2.

Χωρις την καρτα εξοδου του κανενα παιδι δεν μπορει να φυγει μονο του απο το σχολειο.

Υποχρεωση μαθητων και γονεων αναφορικα με τις παρουσιες και τις απουσιες:
2.1
το σολειο ειναι υποχρεωτικο απο την ηλικια των 5 χρονων. Σε περιπτωση απουσιας, οι γονεις
πρεπει να ενημερωσουν αμεσα το σχολειο μεσω τηλεφωνου, ηλεκτρονικου ταχυδρομειου η
Classdojo.
2.2

Σε καθε περιπτωση, οι γονεις πρεπει να συμπληρωσουν ενα δικαιολογητικο απουσιας (θα το
βρειτε στην αρχη του journal de classe ) η να παραδωσουν ενα δικαιολογητικο γιατρου σε
περιπτωση που η διαρκει της απουσιας ξεπερναει τις 3 ημερων.

2.3. Μετα τις 9 μισες ημερες αδικαιολογητων απουσιων, το σχολειο ειναι υποχρεωμενο να ενημερωσει
την Federation Wallonie Bruxelles
2.4

Απαγορευεται να αποχωρησεις απο το χωρο του σχολειου πριν το περας του μαθηματος χωρις
εγγραφη εξουσιοδοτηση.

3.

Υποχρεωσεις γονεων :
3.1

4.

Οι μαθητες που αλλαζουν επισημη διευθυνση κατοικιας ή οικογενιεακη κατασταση πρεπει να
ενημερωσουν το σχολειο και να προσκομισουν στη γραμματεια ενα νεο εγγραφο οικογενειακης
καταστασης. Πρεπει επισης να ενημερωσουν για καθε αλλαγη αριιθμου τηλεφωνου ή εμαιλ.

Περιορισμοι εκπαιδευσης:
4.1 Ασχημη συμπεριφορα, συνεχης αμελεια, απρεπης ενδυμασια, εργασιες και καθηκοντα που δεν
γινονται, συνεχης ή σοβαρη απειθαρχια, επικυνδινα παιχνιδια, συχνες ή αδικαιολογητες απουσιες,
σωματικη ή λεκτικη βια, βλασφημιες, βανδαλισμοι, ειναι ικανοι λογοι κυρωσεων.
Σε περιπτωση προβληματος, θα υπαρξη εναρξη διαλογου με τον μαθητη για να ξεκαθαριστει η
κατασταση.
Εαν ειναι αναγκαιο, ειναι δυνατη η επιβολη πειθαρχικων κυρωσεων αναλογα με τη σοβαρατητα
της απειθαρχιας:
- Τυπικες σχολικες κυρωσεις: σημειωμα στο journal de classe, τιμωρια, εργασια σε δημοσιο
χωρο (καθαριοτητα, κλπ), αποβολη απο το μαθημα, γραπτη δεσμευση σεβασμου των
συγκεκριμενων κανονων, δελτιο προβληματισμου (προσωπικος προβληματισμος του μαθητη
αναφορικα με την προβληματικη του συμπεριφορα ουτως ωστε να αντιληφθει και να διορθωσει
το λαθος του).
- billet de travail
- Κρατηση για επαναλαμβανομενες πραξεις ή για σοβαρες αθετησεις σε επιπεδο πειθαρχειας ή
εργασιας.
- Προσωρινη αποβολη (μια ή περισσοτερες μερες)
- Αρνηση επανεγγραφης την επομενη σχολικη χρονια
- Οριστικη αποβολη για εξαιρετικης σοβαροτητας γεγονοτα..
4.2

Σοβαρα γεγονοτα που εχουν διαπραχθει απο μαθητη:
Τα παρακατω σοβαρα γεγονοτα θεωρουνται ικανα για να δικαιολογησουν οριστικη αποβολη οπως
προβλεπεται στα αρθρα 81 και 89 του διαταγματος της 24 Ιουλιου 1997 που καθοριζουν τις
πρωταρχικες αποτολες της πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης και οργανωνουν τις
καταλληλες δομες για την επιτευξη τους:
1. Μεσα στη σχολικη δομη ή εκτος αυτης:
- Καθε συνειδητο χτυπημα ή τραυματισμος απο εναν μαθητη προς εναν αλλο ή προς ενα
μελος του προσωπικου του ιδρυματος,
- Η επαναλαμβανομενη και συνειδητη επιβολη ψυχολογικης πιεσης απο εναν μαθητη προς
εναν μαθητη ή μελος του προσωπικου του ιδρυματος μεσω απειλων, προσβολων,
συκοφαντιας ή δυσφημισης,
- Εκβιασμος ενος αλλου μαθητη
- Καθε πραξη βιας εναντιον μαθητη ή μελος του προσωπικου του ιδρυματος.
2. Μεσα στη χωρο του σχολειου, στο δρομο προς αυτο ή κατα τη διαρκεια αλλης σχολικης
εκδηλωσης που διεξαγεται εκτος σχολειου:
- Η κατοχη ή χρηση οπλου.

5.

Εγγραφες :

5.1
Refusal Η αρνηση εγγραφης καθως και η προσωρινη αποβολη υποκεινται παντα στην κριση
της διευθυνσης ή στον εκπροσωπο αυτης.
Η οριστικη αποβολη ειναι στη διαθεση της διευθυνσης ή της οργανωτικης αρχης (ή στον
εκπροσωπο αυτης).

6.

Καθυστερησεις :
6.1

Οι μαθητες που προσερχονται αργοπορημενοι θα προσκομιζουν το journal de classe τους
στον επιβλεποντα της φυλαξης στην εισοδο της πορτας. Την επομενη μερα πρεπει να το
επιστρεψουν συπληρωμενο και υπογεγραμμενο απο τον γονεα ή τον κηδεμονα τους.

6.2 Σε περιπτωση επαναλαμβανομενων περιπτωσεων θα υπαρξει κυρωση απο τη διευθυνση.
7.

Σεβασμος των χωρων :
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

8.

Οι σχολικες τουαλετες καθαριζονται σε καθημερινη βαση. Για να μπορεσουν να
διατηρηθουν καθαρες και σε καλη κατασταση, ειναι απαραιτητο να χρησιμοποιουνται με
προφυλαξη.
Καθε υποβιβασμος του χωρου της τουαλετας υποκειται σε τιμωρια
7.3 Εμμενουμε οτι ολοι οι μαθητες να μαθουν να σεβονται τους εσωτερικους και τον
περιβαλλοντα χωρο του σχολειου, τα επιπλα που τιθενται στη διαθεση τους,καθως επισης
και τα ρουχα και τα αντικειμενα τους. Καθε βλαβη θα επιδιορθωνεται με εξοδα των γονεων
του υπαιτιου μαθητη.
Τα παιδια θα φροντιζουν επισης τα βιβλια και τα τετραδια που τους παρεχονται απο το
σχολειο. Εαν αυτα χαθουν η ζημιωθουν λογω αμελειας του μαθητη, η διευθυνση εχει το
δικαιωμα να ζητηση αποζημιωση.
Στην αυλη, με σκοπο να βελτιωσουμε την ασφαλεια και ευεξια των παιδιων, δημιουργησαμε
3 ξεχωριστες ζωνες: ζωνη για μπαλες, ζωνη κινησης και ζωνη ηρεμιας. Τα παιδια
παρακαλουνται να τις σεβαστουν.

Αυτο-σεβασμος :
8.1

Η στολη ειναι υποχρεωτικη απο τα νηπια μεχρι την εκτη δημοτικη σε ολη τη διαρκεια της
σχολικης χρονιας. Πρεπει να ειναι καθαρη και περιποιημενη.

8.2 Καθε ρουχο και προσωπικο αντικειμενο του μαθητη πρεπει να φερουν το ονομα του.
8.3 Η στολη περιλαμβανει υποχρεωτικα:
-

8.4

Παντελονι, βερμουδα ή φουστα γκρι ή μαυρα, χωρις σχεδια ή επιγραφες. Τα σορτσακια
απαγορευονται.
Πουκαμισο, μπλουζακι στυλ πολο, t-shirt ή ζιβαγκο ασπρο χωρις σχεδια ή επιγραφες,
Πουλοβερ μπορντω με το λογοτυπο του σχολειου (το λογοτυπο ειναι διαθεσιμο στη γραμματεια).
Οι φορμες απαγορευονται εκτος απο τα παιδια του νηπιαγωγειου οπου συνηστουνται τα πρακτικα
ρουχα (χωρις κορδονια, οχι σαλοπετες,...). Η κομμωση πρεπει να ειναι καθαρη και περιποιημενη.
Τα παπουτσια με φωτακια ή ροδες απαγορευονται.

Το σταθερο σακιδιο πλατης ειναι προτεινομενο ουτως ωστε να διατηρηθουν τα βιβλια και
τα τετραδια σε καλη κατασταση. Αντενδεικνεινται οι τσαντες με ροδακια γιατι ειναι βαριες
και θορυβωδης

8.5 Οχι ομπρελες καθως μπορουν να ειναι επικυνδινες στα χερια των παιδιων. Μια καλη
κουκουλα ειναι επαρκης.
8.6 Οι μαστιχες, γλυφιτζουρια, πατατακια, και τα μπισκοτα δεν επιτρεπονται. Παρακαλειστε να
παρεχετε καθημερινα υγειινα δεκατιανα (φρουτα και λαχανικα μονο για το δεκατιανο) και
ενα παγουρι με νερο για την ευεξια και την υγεια του παιδιου. Κανενα αλλο ροφημα δεν
επιτρεπεται εκτος απο το νερο. Στην ιδια λογικη, ζηταμε απο τους γονεις να ετοιμαζουν
υγειινο μεσημεριανο για τα παιδια τους (οχι χαμπουργκερ, γυρο, πατατες τηγανητες,...)

9.

10.

11.

Μαθημα γυμναστικης :
9.1

Τα μαθηματα της γυμναστικης εντασσονται στο σχολικο προγραμμα και ειναι
υποχρεωτικα.

9.2

Για να εξαιρεθει απο το μαθημα πρεπει να προσκομισει δικαιολογιτικο απο τους γονεις
στον υπευθυνο καθηγητη. Σε περιπτωση μακροχρονιας αδυναμιας συμμετοχης στο
μαθημα, ειναι απαραιτητο το ιατρικο δικαιολογητικο.

9.3

Καθε παιδι θα εχει μια τσαντα γυμναστικης μαρκαρισμενη με το ονομα του και θα
περιεχει τα λευκα παπουτσια γυμναστικης, σορτσακι μπλε ή μαυρο και λευκο T-shirt.

9.4

Καθενας ειναι υπευθυνος για το συχνο πλυσιμο των ρουχων για ευνοητους λογους υγειας.

Ειδικες κατευθυντηριες γραμμες :
10.1

Οι γονεις θα εχουν τη φιλικη συμπεριφορα να μην κυκλοφορουν ή σταματαε μεσα στα
κτηρια, στις ταξεις ή στην αυλη.

10.2

Καθε ραντεβου ή επικοινωνια ειτε με τη διευθυνση, ειτε με τους καθηγητες θα ζητειται
γραπτα μεσω του journal de classe ή classdojo. Αυτο ειναι για την αποφυγη διαταραξης
των μαθηματων, των σειρων, της φυλαξης καθως εκεινες τις ωρες οι καθηγητες ειναι
υπευθυνοι αποκλειστικα για τη φυλαξη των παιδιων.

Παρουσια εξωτερικων προσωπικων αντικειμενων :
Καθε αντικειμενο ή παιχνιδι που φερνουν οι μαθητες στο σχολειο παραμενει υπο την προσωπικη
τους ευθυνη και προστασια και η χρηση τους βρισκεται στην κριση του καθηγητη κατα τη
διαρκεια των διαλειμματων και μονο στις αντιστοιχες ζωνες.
11.1

Οι μπαλες του τενις, οι σκληρες μπαλες, οι μαγικες μπαλες καθως και οι μπαλες του
μπαντμιγκον απαγορευονται. Μονο οι μπαλες απο μαλακο αφρολεξ επιτρεπονατι και
μονο στη ζωνη για τις μπαλες.

11.2

Η χρηση και προσωπικης ηλεκτρονικης συσκευης απαγορευεται στους χωρους του
σχολειου. Εαν ενας μαθητης χρειαζεται να χρησιμποιησει ενα τηλεφωνο πριν ή μετα τα
μαθηματα, πρεπει λοιπον να παει στο γραφειο του υπευθυνου καθηγητη.

11.3

Σε περιπτωση μη συμμορφωσης με τον κανονισμο 11.2 το ηλεκτρονικο αντικειμενο θα
κατασχεται και θα παραδιδεται στη διευθυνση για να παραδωθει στα χερια του γονεα
αποκλειστικα.

11.4

Το σχολειο δεν φερει καμια ευθυνη σε περιπτωση απωλειας, κλοπης ή σε περιπτωση που
χαλασει η τεχνολογικη συσκευη.

