
                                                                                    

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (EFT) - διάδοχος του "Λυσέ" που ιδρύθηκε το 1906 στη Θεσσαλονίκη - 

αποτελεί ίδρυμα που διαχειρίζεται με πλήρη ευθύνη η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή. Είναι συμβεβλημένο με το 

Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας και αναγνωρισμένο από το ελληνικό 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Είναι εγκεκριμένο από την τάξη TPS - πρώτη χρονιά του Νηπιαγωγείου έως την τάξη CM2 - πέμπτη χρονιά 

του Δημοτικού από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας. Το γυμνάσιο και το λύκειο είναι δομημένα 

με βάση το CNED (Εθνικό Κέντρο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), σε οργανωμένες τάξεις. 

Προσφέρει εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους εκπαιδευτικούς στόχους που εφαρμόζονται 

στη Γαλλία. 
 

Το σχολείο, χώρος διδασκαλίας, εκπαίδευσης και συλλογικής ζωής, πρέπει να επιτρέπει την επιτυχία και 

την προσωπική εξέλιξη, την μάθηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 
 

Η ζωή μιας κοινότητας μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού συνεπάγεται δικαιώματα και 

υποχρεώσεις για όλους. Σε κάθε κοινότητα, είναι απαραίτητο να τηρούνται ορισμένοι κανόνες. Οι κανόνες 

αυτοί αποτελούν τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος αποτελεί μια συμφωνία που πρέπει όλοι να τηρούν. 
 

Από τη στιγμή που ο μαθητής γίνεται δεκτός στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ο ίδιος και η 

οικογένειά του δεσμεύονται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Το σχολείο δέχεται παιδιά από την μικρότερη τάξη του Νηπιαγωγείου (toute petite section) μέχρι και την 

τελευταία σχολική τάξη (terminale). Προκειμένου ένα παιδί να γίνει δεκτό στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει να 

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τα δύο του έτη.  

Ο διευθυντής του σχολείου ανακοινώνει τα παιδιά που θα εισαχθούν. Ένα παιδί που έχει εγγραφεί στο 

σχολείο έχει προτεραιότητα για επανεγγραφή, καθώς και τα αδέλφια του, εφόσον τηρηθεί η προθεσμία 

επανεγγραφής.  
 

Τα παιδιά γαλλικής ή άλλης υπηκοότητας που προέρχονται από σχολεία του γαλλικού δικτύου γίνονται 

κατά προτεραιότητα δεκτά στα σχολείο, εφόσον υπάρχει η τάξη που αναφέρεται στην άδεια μετεγγραφής 

από το σχολείο προέλευσης.  

Για να εγγραφεί ένας μαθητής που δεν προέρχεται από το γαλλικό σχολικό δίκτυο, το σχολείο διατηρεί το 

δικαίωμα να υποβάλει τον μαθητή σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσει το σχολικό του επίπεδο. 

Εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με βάση τις διαθέσιμες 

θέσεις. 
 

Για να εγγραφεί ή να αποχωρήσει ένα παιδί από το σχολείο, η οικογένεια πρέπει να έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της έναντι της οικονομικής υπηρεσίας (αφορά επίσης την υπηρεσία μαθημάτων και 

εξετάσεων του Ινστιτούτου) και του δανεισμού από το Κέντρο ενημέρωσης και πολυμέσων. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, ο μαθητής που προέρχεται από σχολείο του δικτύου, πρέπει να παρουσιάσει έγκυρη άδεια 

μετεγγραφής. 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ 
Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι ένα «κοσμικό» σχολείο που έχει ως πρότυπο το σημερινό γαλλικό 

μοντέλο. Δεν προωθεί κανένα πολιτικό, ιδεολογικό ή θρησκευτικό δόγμα και απαγορεύεται ρητά κάθε 

προπαγάνδα για τα θέματα αυτά. 

Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

Εσωτερικός Κανονισμός 



Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, καθώς και 

στην ελευθερία της έκφρασης. 
 

Το σχολείο είναι ένας τόπος συλλογικής ζωής. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα στο σεβασμό και στην 

προστασία από κάθε μορφή βίας ή διάκρισης, από όπου και αν προέρχεται. 

Κάθε μαθητής έχει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί βία, λεκτική ή σωματική, να μην ασκεί κοροϊδία ή 

ψυχολογική ή ηθική πίεση στους συμμαθητές του και να σέβεται όλο το προσωπικό του σχολείου. 

Οι χώροι και ο εξοπλισμός του σχολείου πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλους. Όλοι καλούνται να 

σέβονται τους χώρους (ιδίως την καθαριότητά τους) και τον εξοπλισμό και να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε 

αμέλεια, ζημιά ή κλοπή αποτελεί επίθεση στο σύνολο της κοινότητας.  

Οποιαδήποτε εσκεμμένη ζημιά, δεδομένου ότι απαγορεύεται, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης από τους νόμιμους εκπροσώπους του υπαίτιου μαθητή. 

Η κλοπή είναι σοβαρό αδίκημα. Οι μαθητές πρέπει να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να 

μην ευνοούν  τέτοιες πράξεις από αμέλεια ή απροσεξία. 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνοι τους στους διαδρόμους. Ομοίως, δεν μπορούν να 

αποκλείονται από τα μαθήματα και να μένουν χωρίς επίβλεψη. 

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και φωτογραφικών μηχανών κάθε είδους 

απαγορεύεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχολείου, εκτός από την εκπαιδευτική χρήση υπό 

την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Όποιος μαθητής δεν συμμορφώνεται με αυτόν τον κανόνα, το 

αντικείμενο θα κατάσχεται και θα επιστρέφεται στους γονείς του.  

 

ΩΡΑΡΙΑ 

Ώρες μαθημάτων από Δευτέρα έως Παρασκευή: 

 Από TPS έως CM2 : από 8:30 π.μ. έως 3 μ.μ. Παρέχεται υπηρεσία εξωσχολικών δραστηριοτήτων επί 

πληρωμή μετά το πέρας των μαθημάτων και έως τις 4:30 μ.μ.   

 Από 6ème έως Terminale: από 8:30 π.μ. έως 4:30 μ.μ. ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης. 

Τα ωράρια πρέπει να τηρούνται αυστηρά. 

Είναι επιτακτική ανάγκη οι γονείς ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο να παραλαμβάνει τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου στην ώρα τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο μαθητής 

μεταφέρεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο εποπτείας των παιδιών στην υπηρεσία εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων με την ανάλογη χρέωση ως περιστασιακός χρήστης. 

Μετά τις 4:30 μ.μ., τα παιδιά που είναι ακόμα παρόντα οδηγούνται στον Διευθυντή του Σχολείου ή σε 

άλλον ενήλικο επιφορτισμένο με την εποπτεία τους έως την άφιξη των γονέων τους. Αυτό συνεπάγεται 

χρέωση ενός ποσού σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον οικονομικό κανονισμό. 
 

Σε περίπτωση που ένα παιδί πρέπει να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα προσκομίσει 

στον δάσκαλό του γραπτή εξουσιοδότηση που θα φέρει την υπογραφή των γονέων του. Στο γυμνάσιο-

λύκειο, εκτός αν συντρέχει λόγος ασθένειας, ο μαθητής αποχωρεί στο τέλος του μαθήματος για να μην 

διαταράξει τη λειτουργία της τάξης. 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Για την παροχή υπηρεσίας σχολικής μεταφοράς, το σχολείο υπογράφει σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρεία.  

Για να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον φάκελο 

εγγραφής. Η υπηρεσία αυτή τιμολογείται ανά τρίμηνο. Κάθε μήνας που ξεκινά, χρεώνεται. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους που αναφέρονται στον οικονομικό κανονισμό. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, τις μεθόδους εργασίας και 

αφομοίωσης της γνώσης, τη διαμόρφωση κριτικού πνεύματος και την ανάπτυξη της ευαισθησίας και της 

περιέργειας. Ο μαθητής καλλιεργεί την ικανότητα προσωπικής εργασίας και συλλογισμού. 
 

Το μάθημα είναι πρωτίστως χρόνος διδασκαλίας, μετάδοσης και απόκτησης γνώσεων, τεχνογνωσίας και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Όμως δεν μπορεί κανείς να διδαχθεί δίχως μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 



του εκπαιδευτικού και των μαθητών, πράγμα που σημαίνει ότι το μάθημα μπορεί επίσης να είναι χρόνος 

διαλόγου. 
 

Σεβόμενος τη δική του εργασία, την εργασία της τάξης και των εκπαιδευτικών, ο μαθητής οφείλει να μην 

αργεί στο μάθημα και να υιοθετεί θετική και εποικοδομητική στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς και 

τους συμμαθητές του.  
 

Οι επανειλημμένες αργοπορίες και οι απουσίες δεν συνάδουν με τη σοβαρή σχολική εργασία. Οι 

καθυστερημένες αφίξεις ή απουσίες μπορούν να είναι μόνο κατ’εξαίρεση και να έχουν σοβαρό λόγο. Σε 

περίπτωση απουσίας, οι οικογένειες οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση. Οποιαδήποτε 

αδικαιολόγητη και επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση ή απουσία θα αποτελεί αντικείμενο υπενθύμισης 

στους κηδεμόνες του μαθητή. 
 

Ο μαθητής μπορεί να ωφεληθεί από τη διδασκαλία που παρέχεται μόνο αν αυτή εμπλουτιστεί με 

πραγματική προσωπική εργασία. Ο μαθητής έχει την υποχρέωση να κάνει όλες τις εργασίες που του 

ζητούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη ή με τη μορφή καθηκόντων για το σπίτι. 

Τα μαθήματα φυσικής αγωγής και κολύμβησης είναι μαθήματα όπως όλα τα άλλα. Η απαλλαγή θα γίνεται 

δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό. 

Οι σχολικές έξοδοι/εκδρομές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου είναι υποχρεωτικές και δεν 

απαιτούν γονική άδεια. Οι γονείς ενημερώνονται για τις εξόδους/εκδρομές. Οι έξοδοι/εκδρομές εκτός 

σχολικού ωραρίου απαιτούν προηγούμενη έγκριση από τους γονείς ή τους κηδεμόνες.  

Οι σχολικές έξοδοι/εκδρομές απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή, κατόπιν προηγούμενου 

αιτήματος του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι εκδρομές και τα ταξίδια οργανώνονται με ευθύνη των εκπαιδευτικών. Μπορούν να βοηθηθούν από 

συνοδούς, το μόνιμο ή προσωρινό προσωπικό του σχολείου ή γονείς. 

Η προσωρινή κατάσταση των κυριότερων σχολικών εκδρομών και εξόδων καταρτίζεται και 

παρουσιάζεται κατά το Σχολικό Συμβούλιο. 

Οι εκδρομές με διανυκτέρευση υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση του Σχολικού Συμβουλίου.   

 

ΥΓΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται στην τάξη μαθητή με αφρόντιστο τραύμα ή με ενδείξεις 

ασθένειας, προκειμένου να διασφαλίσει την ευημερία του μαθητή και της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο 

επικοινωνεί με τους γονείς για να κανονίσει την επιστροφή του μαθητή στο σπίτι του. 
 

Απαγορεύεται ο μαθητής να φέρνει φάρμακα στο σχολείο, εκτός εάν έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες 

εξατομικευμένης υποστήριξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η λήψη φαρμάκων μπορεί να γίνεται μόνο με 

ιατρική συνταγή. 

Ο μαθητής που ακολουθεί ειδική διατροφή ή έχει αλλεργίες, πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στην 

οποία να αναφέρεται ο λόγος και η διάρκεια της ειδικής διατροφής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρχει 

εξατομικευμένη υποστήριξη.  
 

Σε περίπτωση μικροτραυματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ο μαθητής θα περιθάλπεται 

επιτόπου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί μεταφορά, ο μαθητής θα μεταφερθεί στο 

νοσοκομείο, εκτός αν η οικογένεια το αρνηθεί στην πλατφόρμα εγγραφής. Οι γονείς θα ενημερωθούν 

αμέσως, ώστε να μεταβούν το συντομότερο δυνατό. 
 

Ψείρες και άλλα παράσιτα: Εάν ένα παιδί έχει ψείρες ή άλλα παράσιτα, η οικογένεια οφείλει να ενημερώσει 

το σχολείο και να προχωρήσει στην κατάλληλη θεραπεία. Το σχολείο ενημερώνει τις οικογένειες των 

μαθητών της τάξης για την παρουσία ψειρών ή άλλων παρασίτων με μια γενική εγκύκλιο. Η οικογένεια 

θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. 
 

Τα πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα απαγορεύονται στο σχολείο. Η κατανάλωση τσιγάρων, αλκοόλ και 

ναρκωτικών απαγορεύεται πλήρως.   
 



Το Σχεδιο Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζει και παρέχει το πλαίσιο για όλους τους τύπους ασκήσεων 

προστασίας (πυρκαγιά, εισβολή, lockdown).  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

Οι οικογένειες ενημερώνονται για την εργασία, τα σχολικά αποτελέσματα και την οργάνωση της σχολικής 

ζωής των παιδιών τους με διάφορα μέσα:  

- το τετράδιο καθηκόντων που πρέπει να συμβουλεύονται τακτικά 

- τα δελτία προόδου  

- τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα CNED για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- τις ενημερωτικές συναντήσεις με τις οικογένειες 

Οι οικογένειες είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης του παιδιού τους. 

Καλούνται να συμμετάσχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνει το σχολείο και στις 

συναντήσεις γονέων/εκπαιδευτικών. 
 

Οι οικογένειες μπορούν να ζητήσουν συμβουλές για τη σχολική εκπαίδευση και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το παιδί τους από το προσωπικό του σχολείου, κλείνοντας ραντεβού μέσω του τετραδίου 

επικοινωνίας. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ένας από τους στόχους του σχολείου είναι να μάθουμε να ζούμε μαζί. Η προσβολή της συλλογικής ζωής 

ή άλλων πτυχών που αναφέρονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό μπορεί να επιφέρει κυρώσεις, 

ανάλογα με τη σοβαρότητα των γεγονότων, χωρίς ταπεινωτική μεταχείριση ή σωματική τιμωρία. Σε 

περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών προβλημάτων, οι οικογένειες θα ενημερώνονται γραπτώς. 

 

Μετά την τρίτη γραπτή προειδοποίηση προς τους γονείς, θα συνεδριάσει το πειθαρχικό συμβούλιο που 

αποτελείται από τη διεύθυνση του σχολείου και του διοικητικού διευθυντή, παρουσία των γονέων. Η 

απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό. 


