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ΓΕΝΙΚΑ

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων 
που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικό και 
αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη 
διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη 
συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις με 
αμοιβαίο σεβασμό, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό ο 
όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε 
βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηρκτπκά 
της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην
κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να 
διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 
Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες όρια, 
κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας στοιχεία τα οποία 
συναντούμε βέβαια και στη λειτουργία αυταρχικά οργανωμένης ομάδας. Η ειδοποιός 
διαφορά όμως της δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας έγκειται στο σημαντικό 
γεγονός ότι τα προηγούμενα στοιχεία προέρχονται από τα μέλη της ομάδας με 
ελεύθερη εκλογή, με συναίνεση και συμμετοχή και αφήνουν περιθώρια 
διαφορών και πλουραλισμού απόψεων. Είναι φανερό ότι η αυταρχική οργάνωση της 
ομάδας εξουδετερώνει το άτομο και το εντάσσει σε μία απρόσωπη μάζα. Ειδικά στην 
εκπαίδευση η ισοπέδωση πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς.

Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που 
δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην 
ομάδα. Επίσης, ο μαθητής δικαιούται να απαιτήσει ατομική αναγνώριση και
προσωπική ολοκλήρωση με τους ρυθμούο και τιο δικέα του δυνατότητες.

Παράλληλα όμως το σχολείο οφείλει να προσέξει την κοινωνική διάσταση του μαθητή 
ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του μαθητή, 
αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Το άτομο 
καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Εκεί ζει, αποκτά γνώσεις και πείρα, καλλιεργεί 
συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται τα επιτεύγματα των άλλων, καταθέτει τα δικά 
του, ζει από την ομάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι πρόθυμος να 
υποβληθεί σε θυσίες γι' αυτήν.

Το σχολείο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να 
συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί 
σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές 
πρωτοβουλίες Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και 
υπευθυνότητα.

Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου 
στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την 
οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την 
κοινωνική ευθύνη.



Έναο σχολικόε κανονισμός, που δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό 
αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κάθε ατόμου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη 
κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από την παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθμίδας 
και σχολείου, να σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα να έχει δυναμικό χαρακτήρα, 
να είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας, να προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με 
έυωασπ στην ποόληυιη και όγι στη θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για 
αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, να προάγει την προσαρμογή και την 
υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει λογικές, γενικό αποδεκτές, κατανοήσιμες και 
εφαρμόσιμες διατάξεις.

Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία 
και μεταφέροντας στις αποσκευές τους διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την 
έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, 
αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το 
κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την 
παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, 
συστηματικά ή διάχυτα. Γι'αυτό πρέπει στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής να 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν 
αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και 
κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα 
των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του 
δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο 
μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Ευνοϊκό λοιπόν 
περιβάλλον σχολικής ζωής μέσα στο οποίο ο μαθητής ζει, 
δραστηριοποιείται και προσπαθεί να καταξιωθεί, θα λειτουργήσει πολύ 
Θετικά.

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως 
ευχάριστη υποχρέωσή τους. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι οι συνθήκες τέτοιες 
ώστε ο μαθητής να χαίρεται, να επιδιώκει και να θεωρεί τη συμμετοχή του ευγενή 
φιλοδοξία.

Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα 
είναι ανάγκη να βρίσκουν χώρο άνετο, να αναγνωρίζονται και να
ανα πτΰσσοντα ι.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές 
γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των 
μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να 
γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.



ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ιου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

1.Προσέλευση -  παοαυονή στο ΣνολεΙο και σπονάοηση από αυτά

Όλοι ο! μαθητές και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει 
να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική 
ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία 
επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που 
θα ακολουθήσει. Στο μαθητικό πληθυσμό είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί 
μαθητές αλλόθρησκοι - ετερόδοξοι και άθεοι οποίοι έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν 
στην πρωινή προσευχή αλλά παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το 
δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Η πρωινή συγκέντρωση στην 
περίοδο της πανδημίας μετά από οδηγίες του Υπουργείου και σύμφωνα με εισήγηση 
του ΕΟΔΥ δεν πραγματοποιείται και η πρωινή προσευχή γίνεται στις αίθουσες.

*  Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οι μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την 
προσευχή, εκτός και αν τους δοθεί σχετική άδεια λόγω καιρικών συνθηκών.

*  Όλοι οι μαθητές οφείλουν να μπαίνουν και να βγαίνουν από τις αίθουσες 
διδασκαλίας με τα αντίστοιχα κουδουνίσματα, ώστε να μην παρακωλύεται το 
μάθημα. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχολείο 
και στην τάξη καθώς επίσης και η τήρηση έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας 
δείχνει σεβασμό προς την αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

*  Ο διδάσκων καθηγητής κλειδώνει την πόρτα της αίθουσας μετά το τέλος του 
μαθήματος, αφού φροντίσει να ανοίξουν τα παράθυρα για αερισμό της αίθουσας.

^ Συνίσταται μέσα στις αίθουσες οι μαθητές να μην αφήνουν χρήματα ή αντικείμενα 
αξίας.

Ά  Ο εφημερεύων καθηγητής μπορεί να επιτρέψει την παραμονή μαθητή στην αίθουσα 
μόνο λόγω αδιαθεσίας.

*  Με το πέρας των μαθημάτων όλοι οι μαθητές απομακρύνονται από τους χώρους 
του σχολείου.

*  Οι κεντρικές πόρτες του σχολείου κλειδώνουν μετά την πρωινή προσέλευση για 
λόγους ασφαλείας και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
σχολείου. Με αυτό τον τρόπο δίαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και 
αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του 
σχολείου καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία 
του σχολείου (Εγκύκλιος 2368/Γ2/9-1-2007)
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές 
να απομακρύνονται από τους χώρους του σχολείου, χωρίς την άδεια του διευθυντή. 
Οι μαθητές που για κάποιον λόγο χρειάζεται να φύγουν από το σχολείο θα παίρνουν 
άδεια από τον κ. Δ/ντη και με ειδικό έγγραφο από την γραμματεία θα μπορούν να
φύγουν από το χώρο του σχολείου. Παράλληλα ενημερώνεται ο γονέας ή ο 
κηδεμόνας του μαθητή.



2,Συυπερι<ρορά υαθητών/τριών - Παιδανωνικόε έλενγοσ

Α  Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια, δεν μεταφέρεται και δεν 
γίνεται χρήση από κανέναν φαγητού, χυμών κ.τ.ο.

Α  Η παράνομη διανομή καφέ και ειδών εστίασης από καταστήματα σε μαθητές την ώρα 
του διαλείμματος εκτός του ότι εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους συνιστά 
παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την τήρηση συνθηκών υγιεινής και 
τη διανομή των προβλεπόμενων και κατάλληλων προϊόντων στους μαθητές από τα 
σχολικά κυλικεία (Υ,Α 31630/Γ1/2013-ΦΕΚ 591, τ.Β’ , Υ,Α Υ1γ/Γ,Π/οικ81025/2013- 
ΦΕΚ 2135, τ.ΒΎ.Α 372/5765/2015- ΦΕΚ 136, τ.Β’ , Κοινή Υπουργική Απόφαση 
518/9689/2016, ΦΕΚ 89 τ.Β’ , Κοινή Υπουργική Απόφαση 4743/107993/2016- ΦΕΚ 
3443, τ. Β’ ).

Α Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων συνιστάται να 
αποφεύγεται το τρέξιμο και το παιγνίδι σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια.

Α  Το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται για όλους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (Υ1/Γ.Π/ΟΙΚ.76017/ 16-11-2005 Υγειονομική Διάταξη, Υ.Α Α.Π: 
ΔΙΑΔΠ/Φ,Β.5.2/14635/ 4-6-2009). Επιπλέον, το σχολείο με τις αρχές και τους 
κανόνες λειτουργίας του οφείλει να αποδοκιμάσει αυτή την επιβλαβή, άχρηστη και 
επικίνδυνη συνήθεια, η οποία, δυστυχώς εδραιώνεται σ' αυτή την ηλικία. (Εγκύκλιος 
για την εφαρμογή της Αντικαττνιστικής Νομοθεσίας στα σχολεία, Πανεπιστήμια και 
Φροντιστήρια Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26- 07-2019)

Α  Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει στη 
δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού, κλίματος, παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των 
μαθημάτων, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
και, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εξετάσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις και υποψίες 
για καταδολίευσή τους (Εγκύκλιος Γ2/4696/10-1-2001, Εγκύκλιος 2827/Γ2/30-1- 
2003, Εγκύκλιος 132328/Γ2/7-12-2006). Επομένως η μεταφορά και η χρήση των 
κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται με βάση και έγγραφη 
οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.:Φ25/103373/Δ1/22-06-2018, καθόσον η 
ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που 
διαθέτει το σχολείο. Επίσης σύμφωνα με τα άνωθεν οι μαθητές δεν επιτρέπεται να 
έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη 
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου 
εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Η 
χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, ιαδίβί ή κινητό 
τηλέφωνο) επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό για την υποστήριξη του 
μαθήματος του και της εξ αποστόσεως διδασκαλίας.

Α  Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο αμοιβαίος 
σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η 
αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο 
που δεν έχει θέση στη σχολική κοινότητα είναι οποιοσδήποτε μορφή βίας σωματική, 
λεκτική, ψυχολογική κλπ. Ο πρόεδρος της τάξης, το 15/μελές συμβούλιο των



μαθητών, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθούν στην επίλυση των 
διαφορών των μαθητών, αν τυχόν υπάρξουν.

4  Τα απουσιολόγια είναι δημόσια έγγραφα και η καταστροφή ή αλλοίωσή τους είναι 
ποινικό αδίκημα.

•4· Όλοι οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται πολιτισμένα και εκτός του σχολείου. 
Ιδίως στα λεωφορεία που τους μεταφέρουν από και προς το σχολείο πρέπει να 
συμπεριφέρονται κόσμια, χωρίς φασαρίες, αισχρολογίες, σπρωξίματα και ζημιές στα 
λεωφορεία.
Οι μαθητές που μετακινούνται από και προς το σχολείο με μηχανάκι ή μηχανή, θα 
πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δίπλωμα, ασφάλεια κλπ) καθώς 
επίσης για την ασφάλειά τους να φορούν κράνος.

•4 Οι ενήλικοι μαθητές που μετακινούνται από και προς το σχολείο με αυτοκίνητο, θα 
πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δίπλωμα, ασφάλεια κλπ) και για 
την ασφάλεια τους να φορούν ζώνες ασφαλείας.

4- Όλοι οι μαθητές πρέπει να προσέχουν τη περιουσία του σχολείου -  τη δική τους 
περιουσία -  από φθορές. Μια τέτοια πράξη όπως είναι φυσικό επιφέρει πολύ αυστηρή 
τιμωρία. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση της ζημιάς είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή.

4  Για την ασφάλεια στους χώρους του σχολείου οι μαθητές δεν πρέπει να κάθονται σε 
κουπαστές από τις σκάλες ή τα μπαλκόνια, στα περβάζια των παραθύρων ή στις 
σκάλες, γιατί υπάρχει η πιθανότητα να ζαλιστούν και να κινδυνεύουν, Το σχολείο 
έχει ευθύνη για την ακεραιότητα και υγεία των μαθητών κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του

4  Δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας οι μαθητές να παίζουν μπάλα ή να 
χρησιμοποιούν αθλητικά όργανα και συσκευές χωρίς την επιτήρηση του γυμναστή 
τους. Επίσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν μόνοι τους στα εργαστήρια ή να 
θέτουν σε κίνηση ή να χρησιμοποιούν μηχανήματα και συσκευές στα εργαστήρια 
χωρίς την έγκριση και επιτήρηση των καθηγητών τους.

4  Η συμπεριφορά, η εμφάνιση και γενικά οι ενέργειες και δραστηριότητες των μαθητών 
θα πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτές και να κατοχυρώνουν τη δημοκρατική ζωή 
και λειτουργία στο σχολικό χώρο.

4  Οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν και εφαρμόζουν τις συστάσεις των καθηγητών 
τους, ακόϋπ κι αν τισ θεωρούν άδικες, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
της τάξης αλλά και του σχολείου, Έχουν βέβαια το δικαίωμα να ζητήσουν την 
επανεξέταση του θέματός τους και την αποκατάσταση της τυχόν αδικίας, 
βοηθούμενοι και από τον πρόεδρο της τάξης και από το 15/μελές.

4  Σε περίπτωση που μαθητές πσραπεμφθούν στον διευθυντή ή στο σύλλογο 
καθηγητών για διάφορα παραπτώματα, αφού ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, οι 
τυχόν ποινές που θα επιβληθούν θα είναι ανάλογες με τα παραπτώματα.

4  Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, είναι σκόπιμο να 
παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολείται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του υποδιευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού,

4  Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του 
σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον 
οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή,



από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να 
θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται 
από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 31 Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21- 
5-2019(ΦΕΚ2005/τ.Β/31-5-2019) και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική 
αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν 
αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις 
αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Ά  Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η 
κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από 
την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της 
έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, 
ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και παρέχεται 
στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν πρέπει να το απαξιώνουν και να το 
ευτελίζουν.

^ Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των 
μαθημάτων συστηματική και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι 
συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα 
σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και 
την οικογένεια. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα 
από έναν ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την 
ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη 
συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις 
υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.
Στους σχολικούς περιπάτους απαγορεύεται η χρήση δίκυκλων ή τετράτροχων 
οχημάτων. Αυτό γίνεται αφενός για λόγους ασφαλείας και αφετέρου γιατί 
αλλοιώνεται ο κοινωνικοποιητικός χαρακτήρας του σχολικού περιπάτου. Κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής προς τον προορισμό του σχολικού περιπάτου μπορεί να γίνει 
από τους συνοδούς καθηγητές έλεγχος παρουσιών-απουσιών οποιαδήποτε στιγμή. 
Σε περίπτωση «διαρροής» μαθητών ο αρχηγός του σχολικού περιπάτου επιβάλλει την 
επιστροφή των μαθητών στο σχολείο και την ακύρωση της εκδρομής. Ο 
συγκεκριμένος περίπατος δεν επαναλαμβάνεται.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τα διπλανά σχολεία εν ώρα λειτουργίας 
τους και να ενοχλούν τους μαθητές και τους καθηγητές σ’ αυτά. Μ' αυτό τον τρόπο 
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των άλλων σχολείων και δυσφημούν το σχολείο 
μας και γενικότερα την Τεχνική -  Επαγγελματική εκπαίδευση.

-4 Μαθητής που εντοπιστεί από εφημερεύοντα, άλλο διδάσκοντα ή κάποιο από τα 
διευθυντικά στελέχη του σχολείου να επιχειρεί να μπει ή να βγει από το σχολείο, 
σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα του αύλειου χώρου θεωρείται ότι διέπραξε πειθαρχικό 
παράπτωμα και παραπέμπεται στον διευθυντή.

*  Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην 
περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας.



Έκτακτα ιιέτοα προστασίας τηο δηϋόσιας υνείαο οπό τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασηοοάς του κοοωνοϊού ΟΟΥΙΡ-19 σύυωωνα υε τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 
των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας 
θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού.

Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής 
χειρουργικής) στους εσωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και επισκέπτες (ΦΕΚ 3131 Β 28.07.2020). Σε περίπτωση που μαθητής δεν 
τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του 
επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε 
ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών 
μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του 
(ΦΕΚ 4681/22-10-2020). Προβλέπεται για όλους διάλειμμα μάσκας (ΦΕΚ 
4810/ 31- 10-2020)

Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών και για το λόγο αυτό τα 
διαλείμματα θα είναι διαφορετικά για κάθε τάξη (ΦΕΚ4484/11-10-2020 ). 
Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο 
διάλυμα.
Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή 
απολυμαντικού σε επιφάνειες.
Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν 
είναι απολύτως απαραίτητο.
Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/κσι άλλα 
συμπτώματα συμβατό με λοίμωξη ΟΟΥΙΟ-19 απαγορεύεται να 
προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των 
παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με 
θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος ΟΟΥΙΟ-19 ο μαθητής ή ο 
εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και 
ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών 
επαφών του κρούσματος. Οι μαθητές του τμήματος και οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με 
οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν 
εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέφουν μετά από 14 ημέρες. 
Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο 
Άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τχ Β 708-09-2020) εγκυκλίου -  
μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης -  δεν προσέρχονται στο σχολείο και 
παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύυφωνα με το ΦΕΚ 3780/ 8-9-2020

1. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητικά 
συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και 
εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται 
ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
2. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από 
όλους τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό)



και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της 
ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

■ 3. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την 
τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.

■ 4. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.
* 5. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να

πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, 
ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του 
διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις.

3. Πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας και σχολικού εκωοβισιιού

*  Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 
διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, 
εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

4» Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με 
Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ,ά.

*  Στο σχολείο έχει δημιουργηθεί ομάδα εκπαιδευτικών για την πρόληψη φαινομένων 
σχολικής βίας και εκφοβισμού και οι μαθητές ενημερώνονται στην αρχή κάθε χρονιάς 
για τα άτομα που την αποτελούν, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους. Επίσης η 
τοποθέτηση ψυχολόγου από το πρόγραμμα ΜΝΑΕ συντελεί ώστε οι μαθητές μας να 
εισπράττουν αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που τους οδηγεί στο να 
μοιραστούν προβλήματα που τους απασχολούν καθημερινά και στη συνέχεια 
απρόσκοπτα να αφοσιωθούν στο μαθησιακό τους έργο.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις -  Δραστηριότητες

4» Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη 
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων 
των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή 
τους σε κοινωνικά θέματα.

± Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις οι κατασκευές στα πλαίσια μαθημάτων, οι σχολικές 
δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να 
γίνονται με πρωτοβουλίες ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι 
έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες αναδεικνύουν τις ικανότητες 
τους, τις κλίσεις τους τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

5. Συνεργασία ΖγοΑείοο - Οικονένεια€ - Συλλόγου Γονέων/Κπδευάνων,

Ά  Το σχολείο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μσθητή/της 
μαθήτριας με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο 
ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.

*  Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο 
μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που ενημερώνεται τηλεφωνικά από το 
διευθυντή είναι ο γονέας/κηδεμόνας. Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος και



ανάλογα με το μέγεθος αυτού καλείται στο σχολείο για την επίλυση του προβλήματος 
ή όχι.

=4 Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της 
φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Λόγω της πανδημίας καλό είναι να 
αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι 
ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4  Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το σχολείο άμεσα με αυτοματοποιημένο 
μήνυμα ειτιε για τυχόν απουσία των μαθητών σε κάποια ώρα μαθήματος. Επίσης 
ενημερώνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει και για τις συνολικές 
απουσίες των μαθητών αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα μέσω ητ/εοΗοο! και ςσιαϊΙ. Γι' 
αυτό το λόγο υποχρεούνται να κοινοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν αλλαγές που θα 
προκόψουν στα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο,θπίβιΙ κλπ)

4  Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 το πρωί το Σχολείο στο 
τηλέφωνο για τυχόν απουσία του παιδιού τους καθώς και για καθυστερημένη 
προσέλευση.

54 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γόνας άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για 
οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές 
μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση 
τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια 
των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους.

6. Ποιότητα του σχολικού γάρου

4  Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 
ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού 
χώρου.

4  Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της 
σχολικής περιουσίας, κ.λπ, διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο 
είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση 
της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και 
παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της 
δημόσιας περιουσίας. Γι 'αυτό όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα 
καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να μην τους προξενούνται φθορές. 
Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα εποπτικό μέσα 
αλλά και τα εργαλεία των τεχνικών εργαστηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
προσοχή.

4  Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για 
τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον 
ίδιο, αν είναι ενήλικας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών 
της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις 
να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις κατά 
καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.



Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η  τήρησήτου από 
τους μαθητές/τις μαθήτριες τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με 
αμοιβαίο σεβασμόστον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική 
αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεσητης εύρυθμης λειτουργίας του 
Σχολείου. Είναι το θεμέλ/οπάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει γιανα 
πετύχε/ τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται απότον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τονΣύλλογο Διδασκόντων, 
μετά από σχετικές εισηγήσεις των εκπροσώπων των μαθητών καθώς και από τον 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου,σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης 
και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού 

Ο πρόεδρος του 15/μελούς συμβουλίου των μα 

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Αλμυρού 

Ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέ&ν & κηδεμόνων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΠΡΑΝΑΣ
Μ$ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
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Έγκριση από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου
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