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ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»
ανήκει στην Ιερά Μονή «ΔΕΛΑΣΑΛ» του
Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών της Καθολικής Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Γάλλος Ιερωμένος JEANBAPTISTE DE LA SALLE, το 1680 στη Reims
της Γαλλίας. Σήμερα το Τάγμα διευθύνει σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε
80 χώρες σε όλες τις ηπείρους.
Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ιδρύθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1888 και μεταφέρθηκε στα
Πεύκα το 1968. Εντάσσεται δε, σύμφωνα με
το Υπουργείο Παιδείας, στα Ξένα Σχολεία
που λειτουργούν με ελληνικό πρόγραμμα
σπουδών. Είναι ένα από τα τέσσερα λασαλιανά σχολεία, που λειτουργούν σήμερα
στην Ελλάδα (στη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά,
τον Άλιμο και τη Σύρο). Το σχολείο δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά επιδιώκει
να δώσει στους μαθητές του μια, όσο γίνεται, πιο ολοκληρωμένη μόρφωση και αγωγή, σύμφωνα με τις αρχές του ιδρυτή του,
τις χριστιανικές και τις πανανθρώπινες αξίες. Ταυτόχρονα, επιδίωξη του Κολεγίου είναι η παρεχόμενη παιδεία να είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής,
ώστε να καταστήσει ικανούς τους μαθητές
να ενταχθούν με επιτυχία στην κοινωνία της
Ενωμένης Ευρώπης.
Σεβόμενο την ελευθερία συνείδησης, το
Κολέγιο δέχεται οποιονδήποτε μαθητή. Η
καθημερινή συνύπαρξη μαθητών διαφορετικών θρησκευμάτων, δογμάτων, εθνικο-

τήτων στον σχολικό χώρο συμβάλλει στην
αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου,
στην αμοιβαία εκτίμηση και στον αμοιβαίο
σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του καθενός.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το σχολείο να «λειτουργεί καλά». Αυτή η
έκφραση από επιστολή του JEAN-BAPTISTE
DE LA SALLE υπογραμμίζει το πόσο ο ίδιος
θεωρούσε σημαντικές την τάξη και την αποτελεσματικότητα μέσα στα σχολεία.
Το λασαλιανό σχολείο προσπαθεί να είναι
ένα σχολείο ολικής ποιότητας, που επιδιώκει την επιτυχία των μαθητών του σε όλα τα
μαθήματα, υλοποιώντας πλήρως μια μορφωτική δραστηριότητα προσαρμοσμένη στις
απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και προσανατολισμένη στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα με τη σχολική μόρφωση, το Κολέγιό μας οφείλει να προάγει τις
χριστιανικές και ευαγγελικές αρχές. Επιδιώκεται, επίσης, η ανάπτυξη δημοκρατικού
ήθους, αλληλοσεβασμού και υπευθυνότητας μεταξύ των μαθητών με στόχο την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των
εφήβων.
Οι παραπάνω στόχοι εντάσσονται στην
εκπαιδευτική αντίληψη του λασαλιανού
πνεύματος, όπως την εμπνεύστηκε ο JEANBAPTISTE DE LA SALLE τον 17ο αιώνα, προσαρμοσμένη από τους συνεχιστές του έργου
του (Μοναχούς και Λαϊκούς) στις απαιτήσεις
της σύγχρονης εποχής.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
α) Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που αποτελούν την εκπαιδευτική
κοινότητα (Frères, διευθυντών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, αποφοίτων).
β) Η προσωπική δράση των διδασκόντων μέσα σ’ ένα πνεύμα αφοσίωσης, προσφοράς και επιστημονικής κατάρτισης.
γ) Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων μας
στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
δ) Η στενή συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και ιδιαίτερα ανάμεσα
στους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και τους διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα ή τάξη.
ε) Η συνεχής επιμόρφωση του Προσωπικού.
στ) Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην
καλή λειτουργία του σχολείου μέσω των
μαθητικών συμβουλίων των τάξεων και
γενικά των Μαθητικών Κοινοτήτων.
ζ) Η πειθαρχία, η οποία όμως νοείται ως ατομική και κοινωνική αξία, που συμβάλλει
στην αυτοκυριαρχία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποτελεσματικότητα κατά την εργασία.
η) Η φροντίδα εκ μέρους του εκπαιδευτικού
για τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων
των μαθητών και ιδιαίτερα των αδυνάτων, σύμφωνα με το λασαλιανό πνεύμα.
θ) Η καλλιέργεια της χριστιανικής πίστης και η
άσκηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

«Να διδάσκετε με ευσυνειδησία όλους
τους μαθητές τους οποίους αναλάβατε να
μορφώσετε. Να μην παραμελείτε κανέναν,
να φροντίζετε εξίσου για όλους, κυρίως για
τους πιο αδύνατους και τους πιο αμελείς».
«Να τους μιλάτε πάντα τρυφερά και να
σωπαίνετε, όταν καταλαβαίνετε ότι θα τους
μιλήσετε διαφορετικά».
«Θα πρέπει ο μαθητής να συνηθίσει να εργάζεται με επιμέλεια και ευσυνειδησία, όχι
από φόβο ή εξαναγκασμό, αλλά από προσήλωση στο καθήκον».

Ι. Β. ΔΕΛΑΣΑΛ
(1651 – 1719)
«Οδηγός Λειτουργίας των Σχολείων»

Άρθρο 1ο

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» περιλαμβάνει:
Πλήρη κύκλο σπουδών προσχολικής (Παιδικό Σταθμό - Νηπιαγωγείο), πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο) αναγνωρισμένα από
το κράτος, Τμήματα Γαλλικών και Αγγλικών
Σπουδών και διάφορους Ομίλους δραστηριοτήτων (CLUBS).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
«ΔΕΛΑΣΑΛ»
(Ν. 682/77, αρθ. 11)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατά σειρά
προτεραιότητας τα παιδιά που έχουν την ηλικία που ορίζει ο Νόμος.
Λειτουργεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από
την αρμόδια αρχή πρόγραμμα. Μετά από τη
λήξη του ωραρίου λειτουργίας προβλέπεται,
για τους γονείς που επιθυμούν, φύλαξη με δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
Η ώρα προσέλευσης των παιδιών αρχίζει
από 7.00΄ π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας:
α) τα παιδιά που φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο
«ΔΕΛΑΣΑΛ»,
β) όσα έχουν αδέλφια τα οποία φοιτούν ήδη
στο Κολέγιο,
γ) τα παιδιά των αποφοίτων,

δ) τα παιδιά που προέρχονται από άλλα Νηπιαγωγεία.
Στις άλλες τάξεις του Δημοτικού επανεγγράφονται οι μαθητές που φοίτησαν στο Σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος και, σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, μαθητές
από άλλα σχολεία. Το πρόγραμμα σπουδών
που ακολουθείται είναι αυτό που ορίζει η Ελληνική πολιτεία, εμπλουτισμένο με τα μαθήματα της διευρυμένης ζώνης και με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας στην Ελληνική γλώσσα,
στα Μαθηματικά, στις Ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά), στην Πληροφορική, στην Αισθητική Αγωγή κλπ., ύστερα από άδεια παρέκκλισης του ΥΠΑΙΘΠΑ.
Μετά το πέρας των μαθημάτων εξασφαλίζεται, για όσους το επιθυμούν, πρόγραμμα προετοιμασίας μαθημάτων της επόμενης ημέρας
(προμελέτη), με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Σχολείου. Επίσης, υπάρχει η
δυνατότητα, τα παιδιά να συμμετέχουν στους
διάφορους ομίλους δραστηριοτήτων, εφόσον
το επιθυμούν, σε μέρες και ώρες που ορίζονται από τη Διεύθυνση του Κολεγίου.
Μαθητές, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις
αρχές λειτουργίας της προμελέτης και των
clubs (ησυχία, επιμέλεια, συνέπεια..), δεν θα
γίνονται δεκτοί στα προγράμματα αυτά.

τος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με ξένες γλώσσες την Αγγλική και τη Γαλλική.
γ) Το απολυτήριο Γυμνασίου που χορηγεί το
Κολέγιο στους μαθητές του έχει την ίδια
ισχύ με τα Απολυτήρια των Δημοσίων Γυμνασίων.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
α) Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, η Διεύθυνση με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου
Διδασκόντων, δέχεται για εγγραφή – κατά
προτεραιότητα – τους μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο του Κολεγίου.
β) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει όλα
τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με ξένες γλώσσες την Αγγλική και τη Γαλλική.
γ) Το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου έχει
την ίδια ισχύ με το Απολυτήριο των Δημόσιων Γενικών Λυκείων και χορηγείται μετά
από εξετάσεις που γίνονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε διατάξεις του ΥΠΑΙΘΠΑ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
α) Για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου γίνονται δεκτοί μαθητές που είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (δημοσίου
ή ιδιωτικού). Μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Διεύθυνση πρέπει να γίνει
η εγγραφή με την κατάθεση του Απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου και την ταυτόχρονη καταβολή της α΄ δόσης των διδάκτρων.
β) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει όλα
τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμμα-

α) Με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των
μαθητών στις ξένες γλώσσες και την απόκτηση πτυχίων, η γαλλική και αγγλική γλώσσα διδάσκονται με αυξημένο ωράριο μετά
από έγκριση του ΥΠΑΙΘΠΑ. Τα τμήματα χωρίζονται σε επίπεδα σπουδών.
β) Το Κολέγιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Γι’ αυτό οι
μαθητές πρέπει να φροντίζουν, ώστε η επίδοσή τους να είναι ικανοποιητική, για να

μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα
της επόμενης τάξης.

προσώπου του ιδιοκτήτη του Κολεγίου, επειδή
αποτελεί προσφορά υπηρεσιών.

γ) Οι μαθητές του Κολεγίου έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους στο Γυμνάσιο και το Λύκειο,
τα παρακάτω πτυχία:

Η έγκριση εγγραφής μαθητή στην Α΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου είναι δικαίωμα της Διεύθυνσης, εφόσον προέρχεται ο μαθητής από
άλλο Γυμνάσιο.

DELF (A1, A2, Β1)
SORBONNE (Β2)
SORBONNE 1
ΚΕΤ (Α2)
PET – LOWER (Β1, Β2)
PROFICIENCY (Γ2)

Η Διεύθυνση του Κολεγίου έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί για εγγραφή στις διάφορες
τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου ή του Γενικού Λυκείου:

ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (CLUBS)
Στο Κολέγιο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορους ομίλους
δραστηριοτήτων (CLUBS), που λειτουργούν
μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Η λειτουργία και ο αριθμός αυτών των ομίλων καθορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού
έτους από τη Διεύθυνση του Κολεγίου.

Άρθρο 2ο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές στο Κολέγιο αρχίζουν και λήγουν
στα χρονικά περιθώρια που καθορίζει ο νόμος.
Η εγγραφή διενεργείται από τους γονείς και
κηδεμόνες. Η έννοια και η έκταση της κηδεμονίας ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.
Ο αριθμός των μαθητών κάθε τμήματος είναι καθορισμένος από τον νόμο.
Η αποδοχή αίτησης για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο, στην Α΄ τάξη Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου είναι αποκλειστικό δικαίωμα του εκ-

α) Τους μαθητές, στους οποίους επιβλήθηκε
η ποινή της απομάκρυνσης.
β) Τους μαθητές, των οποίων οι γονείς δεν εκπλήρωσαν με τη λήξη του διδακτικού έτους
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
γ) Τους μαθητές εκείνους, με τους γονείς των
οποίων ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών, κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους, έχει έμπρακτα διαπιστώσει και με πράξη του βεβαιώσει
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας.
δ) Τους μαθητές των οποίων οι γονείς με τις
ενέργειές τους και την όλη συμπεριφορά
τους, υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης
προς τις αρχές του Κολεγίου και το διδακτικό προσωπικό.
Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων στις
διάφορες τάξεις, γίνονται δεκτοί μαθητές από
άλλα σχολεία, μόνο αν έχουν διαγωγή «Κοσμιότατη» και αν κριθεί ότι μπορούν να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα των ξένων γλωσσών.

Άρθρο 3ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις (δίδα-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

1

ΣΤΟΡΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

5
6

ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

2
3
4

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

7

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΜΕΘΟΔΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΛ)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

8

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΙ-ΧΟΡΩΔΙΑ-ΟΡΧΗΣΤΡΑΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩN MINI-SOCCER

Άρθρο 5ο

κτρα, κόμιστρα, γενικά έξοδα κ.ά.) καθορίζονται εγκαίρως από τη Διεύθυνση του Κολεγίου και κοινοποιούνται στους γονείς πολύ πριν
από την έναρξη των εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τα απαιτούμενα εξέταστρα για τη συμμετοχή σε εξετάσεις που δεν προβλέπονται θεσμικά, δε συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο ποσό
των διδάκτρων.

Η Διεύθυνση του Κολεγίου δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών τις πρωινές
ώρες. Τις απογευματινές ώρες τα γραφεία δε
λειτουργούν, παρά μόνο μετά από συνεννόηση.

Αν μαθητής υποβάλλει αίτηση για μετεγγραφή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, καταβάλλει τις μισές οικονομικές υποχρεώσεις,
εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου, και ολόκληρο το ποσό, αν έχει υποβληθεί μετά την 1η Φεβρουαρίου.

Οι εκπαιδευτικοί δέχονται κάθε εβδομάδα,
τις μέρες και τις ώρες που ορίζει το Σχολείο.
Το σχετικό πρόγραμμα κοινοποιείται στους
γονείς και κηδεμόνες.

Οι ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις:
1η δόση : Μάιος – Ιούνιος (Εγγραφή)
2η δόση : 1 – 15 Σεπτεμβρίου
3η δόση : 1 – 15 Δεκεμβρίου
4η δόση : 1 – 15 Μαρτίου

Στο τέλος κάθε τριμήνου, για το Νηπιαγωγείο,
Δημοτικό και Γυμνάσιο, και τετραμήνου για το
Λύκειο, πραγματοποιείται στο Κολέγιο συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων, κατά την
οποία τους παραδίδεται ο έλεγχος επίδοσης
και παρέχονται σ’ αυτούς πληροφορίες από
το διδακτικό προσωπικό για την επίδοση και
τη διαγωγή των παιδιών τους. Η προσέλευση
των γονέων και κηδεμόνων είναι απαραίτητη.
Επίσης, μετά από ανακοίνωση της Διεύθυνσης,
πραγματοποιούνται και άλλες ενημερωτικές συγκεντρώσεις των γονέων, ανά βαθμίδα ή τάξη.

Άρθρο 4ο
Άρθρο 6ο
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8.15΄π.μ. κάθε
μέρα και λήγουν σύμφωνα με τις ανάγκες του
προγράμματος που ισχύει κατά την έναρξη του
διδακτικού έτους.
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί από τις 7.00΄π.μ.
Το Δημοτικό λειτουργεί από τις 7.30΄π.μ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μαθητές του Κολεγίου χρησιμοποιούν για
τη μετάβασή τους στο Κολέγιο και την επιστροφή τους στο σπίτι τα σχολικά λεωφορεία, εφόσον το επιθυμούν.
Σε περίπτωση βλάβης ή μεγάλης καθυστέρησης του σχολικού λεωφορείου οι μαθητές επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη Διεύθυνση και
με οδηγίες της επιβιβάζονται σε ταξί, για να
φτάσουν εγκαίρως, χωρίς να επιβαρύνονται με

τα κόμιστρα του ταξί σ’ αυτήν την περίπτωση.

μερινή του προσπάθεια, χωρίς την οποία
δεν υπάρχει πρόοδος.

(...βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)

Άρθρο 9ο
Άρθρο 7ο
ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η Διεύθυνση του Κολεγίου ασφαλίζει τους
μαθητές σε ασφαλιστική εταιρία, που καλύπτει
την αστική ευθύνη για περιπτώσεις μικροατυχημάτων που συμβαίνουν στο σχολικό χώρο
και έξω από αυτόν, σε σχολικές δραστηριότητες και εκδρομές.
Στις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, Νοσηλεύτρια αναλαμβάνει την περίθαλψη των μαθητών, όταν χρειαστεί.
Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του
Σχολείου, συμβουλευτικά λειτουργεί γραφείο
Ψυχολογικής Υποστήριξης με ειδική ψυχολόγο.

Άρθρο 8ο

ΗΘΟΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κάθε μαθητής που εγγράφεται στο Κολέγιο
είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την καλή φήμη του Κολεγίου, τόσο μέσα όσο και έξω από
το σχολικό περιβάλλον:
α) Με το ήθος του, δηλαδή με την ευσυνειδησία, την αξιοπρέπεια, την ειλικρίνεια και
την τιμιότητα
β) Με την εργατικότητά του, δηλαδή με την
υπομονετική, επίμονη και μεθοδική καθη-

Ο μαθητής πρέπει να προσέρχεται εγκαίρως
στο σχολείο. Μόνο για σοβαρό κώλυμα δικαιολογείται η καθυστέρηση ή η απουσία του από
την καθημερινή σχολική ζωή.
Μαθητής που προσέρχεται στο σχολείο με
καθυστέρηση, δε γίνεται δεκτός στην τάξη,
παίρνει απουσία και παραμένει σε ειδική αίθουσα, υπό την επίβλεψη επόπτη, μέχρι την
επόμενη ώρα. Αν διαπιστωθεί ότι ο ίδιος μαθητής προσέρχεται κατ’ επανάληψη με καθυστέρηση, ενημερώνονται οι γονείς του και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.
Όταν ένας μαθητής έχει σοβαρούς λόγους
για απουσία (π.χ. ασθένεια), οι γονείς του θα
πρέπει να τηλεφωνήσουν στη Γραμματεία του
σχολείου, μέχρι τις 10.00΄π.μ. το αργότερο, και
να αναφέρουν το λόγο της απουσίας.
Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από
τους γονείς και κηδεμόνες αυτοπροσώπως ή
και με fax, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
του ΥΠΑΙΘΠΑ. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους
το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για τη διαδικασία που ισχύει και για τις τυχόν αλλαγές.
Ο μεγάλος αριθμός απουσιών, εκτός του
ότι διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του
σχολείου, αποβαίνει και σε βάρος της επίδοσης του μαθητή, διότι έτσι δημιουργείται εκπαιδευτικό κενό και παγιώνεται στη συνείδηση του μαθητή η αντίληψη ότι η εργασία και
η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. Αν μάλιστα ο μαθητής υπερβεί το καθορισμένο όριο
με βάση τις διατάξεις του ΥΠΑΙΘΠΑ, παραπέ-

μπεται σε ολική εξέταση για τον Σεπτέμβριο
ή και μένει στάσιμος. Στο σύνολο των απουσιών υπολογίζονται και οι απουσίες που οφείλονται σε ασθένεια.
Άδεια αναχώρησης από το σχολείο χορηγείται σε μαθητή μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με
τους γονείς του, που κατά την κρίση των Διευθυντών Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου καλούνται να τον παραλάβουν αυτοπροσώπως.
Για να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση της αντίστοιχης βαθμίδας
αίτηση του γονέα του, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η
απαλλαγή του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γιατρού.
Για να απαλλαγεί ένας μαθητής μια ώρα από
το μάθημα της ημέρας της Φυσικής Αγωγής,
πρέπει να ζητήσει από τους γονείς του να τηλεφωνήσουν σχετικά στη Γραμματεία του σχολείου το πρωί της ίδιας μέρας ή να στείλουν
γραπτό σημείωμα.
Οι μαθητές συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, θρησκευτικού, εθνικού
και πολιτιστικού χαρακτήρα (εκκλησιασμός,
εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, παρελάσεις,
εκδρομές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες κτλ). Εξαιρούνται όσοι απαλλάσσονται από το νόμο.

Άρθρο 10ο

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΓΩΓΗ
Οι καλοί τρόποι και τα ευγενικά αισθήματα
συνοδεύουν παντού τον μαθητή του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». Στις σχέσεις του με τους άλ-

λους, Διευθυντές, καθηγητές, συμμαθητές και
προσωπικό του σχολείου, εκδηλώνει πάντοτε
σεβασμό, εκτίμηση και υπακοή.
Ο μαθητής του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» καλλιεργεί απέναντι στους συμμαθητές του την
αγάπη, την αλληλεγγύη, τη λεπτότητα και την
ευγένεια στις εκφράσεις του. Αποφεύγει ό,τι
είναι δυνατόν να θίξει ή να προσβάλλει τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις των άλλων.
Κατά τα διαλείμματα, δεν επιτρέπονται οι
θορυβώδεις εκδηλώσεις. Απαγορεύονται οι
ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες, οι
λογομαχίες, οι διαξιφισμοί, οι βρισιές, παιχνίδια επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα
των μαθητών και κάθε άλλη ενέργεια ανάξια
μαθητών.
Οι μαθητές τιμωρούνται για ζητήματα διαγωγής όχι μόνο μέσα στην τάξη και στην αυλή
του σχολείου αλλά και μέσα στα σχολικά λεωφορεία και στις στάσεις, γιατί από τη στιγμή εκείνη βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον.
Απαγορεύεται το κάπνισμα τόσο μέσα στο
σχολείο όσο και μέσα στα σχολικά λεωφορεία,
στις στάσεις και σε οποιαδήποτε οργανωμένη
σχολική δραστηριότητα.
Ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης (Γυμνασίου-Λυκείου) ορίζει μέσα στην πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους τις μόνιμες θέσεις
των μαθητών, οι οποίες και αναγράφονται σε
σχετικό διάγραμμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του βιβλίου ύλης. Σε καμία περίπτωση οι
μαθητές δεν αλλάζουν θέση. Αν κάποιος καθηγητής αλλάξει θέση σ’ έναν μαθητή στο μάθημά του, ο μαθητής αυτός οφείλει στο τέλος
του μαθήματος αυτού να ξαναγυρίσει στην
κανονική θέση.
Η έξοδος των μαθητών από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
επιτρέπεται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια, λήψη φαρμάκου κτλ).

Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις αίθουσες διδασκαλίας, τις εγκαταστάσεις του Κολεγίου, τα έπιπλα και τα όργανα που το σχολείο θέτει στη διάθεσή τους και
να αποφεύγουν να γράφουν επάνω στα θρανία, στους τοίχους κτλ. Κάθε υλική ζημιά βαρύνει τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή.

Δεν επιτρέπονται, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και των Συλλόγων διδασκόντων: οι
κάθε είδους έρανοι και είσπραξη συνδρομών,
οι διάφορες ομαδικές εκδηλώσεις, όπως: εκδρομές, διαλέξεις, προβολές, χοροί, εκθέσεις,
οι εκδόσεις εφημερίδων, περιοδικών και διαφόρων εντύπων.

Οι μαθητές να αποφεύγουν να φέρνουν στο
σχολείο:
α) Εφημερίδες, περιοδικά και κάθε είδους
έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο που δε συνάδει με την ιδιότητα του μαθητή.
β) Όργανα, αντικείμενα ή προϊόντα επικίνδυνα ή και ασυμβίβαστα με τη μαθητική ιδιότητα και εργασία. Η χρήση ή και η απλή
κατοχή των παραπάνω (παρ. α και β) μέσα
στο σχολικό περιβάλλον (αίθουσες, σχολικό λεωφορείο, στάσεις, προαύλιο) συνεπάγεται την κατάσχεσή τους και την τιμωρία
του μαθητή.
γ) Αντικείμενα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων το σχολείο δε
φέρει καμία ευθύνη.
Κατά τις ώρες λειτουργίας του Κολεγίου δεν
πρέπει να γίνεται χρήση κινητών τηλεφώνων
στο σχολικό χώρο.
Στα διαλείμματα κανένας μαθητής δεν παραμένει στην τάξη εκτός από τους επιμελητές, που είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί και
τους οποίους ορίζει ο υπεύθυνος καθηγητής.
Μαθητής που βρίσκεται σε εκδρομή (ημερήσια, πολυήμερη, εκπαιδευτική κτλ), σε
παρέλαση και γενικά σε εκδηλώσεις, στις οποίες μετέχει το σχολείο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και κόσμιος και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του σχολικού
κανονισμού και τις υποδείξεις των συνοδών
καθηγητών.

Άρθρο 11ο

ΠΟΙΝΕΣ
Οι ποινές που επιβάλλονται σε έναν μαθητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ.
104/79, άρθρο 27 και Ν.682/1977, άρθρο 16)
είναι:
α) παρατήρηση
β) επίπληξη
γ) ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
δ) αποβολή 1-5 ημερών από τα μαθήματα και
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από
τα μαθήματα, είναι σκόπιμο να παραμείνει στο
σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και
να απασχολείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Διευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού.
Μείωση της διαγωγής επιβάλλεται σε μαθητή με τη λήξη του διδακτικού έτους από τον
Σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12ο

ΠΕΡΙΒΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η εμφάνιση των μαθητών του Κολεγίου πρέπει να διακρίνεται για την καθαριότητα, την
απλότητα και την καλαισθησία. Η ενδυμασία
δεν πρέπει να αποσπά τους μαθητές από την
ουσία της φοίτησής τους. Από το σχολικό έτος
2010-2011 έχει καθιερωθεί στο Δημοτικό Σχολείο σχολική ενδυμασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές καθημερινά.
Για όσους συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του Κολεγίου (παρελάσεις, σχολικές
γιορτές, χορωδία) υπάρχει καθιερωμένη στολή.
Για το μάθημα της γυμναστικής και τις άλλες αθλητικές εκδηλώσεις μέσα και έξω από
το σχολείο οι μαθητές πρέπει να ακολουθούν
τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Οποιαδήποτε αντίρρηση ή αμφιβολία των μαθητών για την εμφάνιση αντιμετωπίζεται με την
παρέμβαση των Διευθυντών των βαθμίδων, με
βάση τις ειδικότερες οδηγίες που απορρέουν
από τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον
Κανονισμό των Μαθητικών Κοινοτήτων. Γενικά, το Κολέγιο δέχεται σχετικά με την εμφάνιση ό,τι είναι κοινώς αποδεκτό.

Άρθρο 13ο

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η εγγραφή του μαθητή στο Κολέγιο σημαίνει και αποδοχή εκ μέρους του και εκ μέρους
των γονέων του όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. Γι αυτό και ο Γονέας του,
μαζί με την αίτηση προεγγραφής, παραλαμ-

βάνει και ένα αντίγραφο του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί
μια πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου ενός σύγχρονου Λασαλιανού Σχολείου.
Η επιτυχία ενός τέτοιου Σχεδίου προϋποθέτει
ότι όλοι οι φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας θα αποδεχθούν όσα, σε γενικές γραμμές,
αναφέρονται στον Κανονισμό.
Γι αυτό και στη σύνταξή του συνεργάσθηκαν όλοι: Frères, διδακτικό προσωπικό, γονείς,
απόφοιτοι και μαθητές. Με την πιστή τήρησή
του θα βελτιωθεί αποφασιστικά η παρεχόμενη παιδεία, θα εξυψωθεί το κύρος και θα ενισχυθεί μια παράδοση του Κολεγίου που υπερβαίνει τους τρεις αιώνες.
Πεύκα Θεσσαλονίκης, 1η Νοεμβρίου 2012
Η Εκπρόσωπος της Ιδιοκτήτριας
Ι. Μονής «ΔΕΛΑΣΑΛ»
των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών
Γεν. Διευθύντρια του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΣΑΛ»
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Σημείωση: Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε με βάση το άρθρο 11 του Ν. 682/1977. Με
το υπ’ αριθμ. 2394/13-3-2013 έγγραφό της, η
Δ/νση Π. Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης ενέκρινε τον ανωτέρω «Εσωτερικό Κανονισμό».
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