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ΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 2020-21 

ΟΡΑΜΑ ΧΟΛΕΙΟΤ  

Σο όραμα μασ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςχολείου που οι μακθτζσ κα ζχουν ενεργό 

ςυμμετοχι και κα βρίςκονται ςτο κζντρο των διαδικαςιϊν. Ζνα ςχολείο με καινοτόμεσ 

δράςεισ, ςφγχρονουσ  τρόπουσ διδαςκαλίασ και πνεφμα αλλαγισ που ςτόχο κα ζχει όχι 

μόνο τθν απόκτθςθ γνϊςεων αλλά πρωτίςτωσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ωσ εφόδιο για τθν 

αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ των κακθμερινϊν προβλθμάτων ηωισ.  Ζνα ςχολείο που 

εκπαιδευτικόσ και μακθτισ κα βρίςκονται ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με ςτόχο τθν 

αναβάκμιςθ του κλίματοσ, τθ βελτίωςθ των ςχζςεων, ϊςτε να διαμορφϊςουμε ενεργοφσ 

και υπεφκυνουσ πολίτεσ με ενδιαφζρον για το περιβάλλον, τον τόπο, τθν ιςτορία και τον 

πολιτιςμό τουσ.  

ΣΟΧΟ 

Σο ςχολείο επιδιϊκει με όλα τα μζςα να καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριζσ του το πνεφμα του αυτοςεβαςμοφ και του αλλθλοςεβαςμοφ, με ςτόχο τθ 

διαμόρφωςθ χαρακτιρων ικανϊν να ςυμπορευτοφν με τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ αρμονικά 

και δθμιουργικά. Πιςτεφει ςτθν επίμονθ άςκθςθ του διαλόγου, ςτθν αμοιβαία κατανόθςθ 

και τθν καλοπροαίρετθ ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κεωρϊντασ 

ότι το πραγματικό ενδιαφζρον του ενόσ προσ τον άλλο και θ καλλιζργεια αιςκιματοσ 

προςωπικισ ευκφνθσ προωκοφν τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και προλαμβάνουν 

δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ.   

Για τθν αρμονικι ςυμβίωςθ των μακθτϊν/τριϊν και τθν απρόςκοπτθ πορεία τουσ, 

το ςχολείο όπωσ κάκε οργανωμζνθ κοινωνία διακζτει Κανονιςμό Λειτουργίασ τον οποίο 

ςυνδιαμορφϊνουν και οφείλουν να εφαρμόηουν και να τθροφν κακϊσ και να γνωρίηουν τισ 

επιπτϊςεισ που επιφζρει θ παράβαςι του. 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

 Σα μακιματα αρχίηουν κακθμερινά ςτισ 8:00 π.μ.  Η προςζλευςθ ςτο ςχολείο πρζπει να 
είναι ζγκαιρθ, πριν από το χτφπθμα του κουδουνιοφ. Η πρωινι παράταξθ, θ προςευχι, οι 
ανακοινϊςεισ κ.λ.π. αποτελοφν μζροσ του ςχολικοφ προγράμματοσ. Αμζςωσ μετά οι 
μακθτζσ/τριεσ πθγαίνουν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Οι απουςιολόγοι ςθμειϊνουν ςτο 
απουςιολόγιο τουσ απόντεσ και το παραδίδουν ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ. 
Oι πρωινζσ κακυςτεριςεισ προκαλοφν ςοβαρό πρόβλθμα ςτθ λειτουργία του ςχολείου και 
για το λόγο αυτό θ ςυχνι επανάλθψι τουσ αποτελεί παράπτωμα και ελζγχεται. Εάν παρ’ 
όλ’ αυτά κάποιοσ μακθτισ αργοποριςει, κα πθγαίνει ςτο γραφείο του/τθσ 
διευκυντι/ντριασ και μετά από δικι του/τθσ  ζγκριςθ, κα προςζρχεται κανονικά ςτθν τάξθ 
του. 
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ΑΠΟΧΩΡΗΗ 
  Η κανονικι αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν από το ςχολείο γίνεται αμζςωσ μετά το 
χτφπθμα του κουδουνιοφ για τθ λιξθ τθσ τελευταίασ διδακτικισ ϊρασ. Ενδιαμζςωσ υπάρχει 
δυνατότθτα αποχϊρθςθσ μακθτι/τριασ από το ςχολείο μόνο όταν υπάρχει ςοβαρό 
πρόβλθμα (υγείασ ι παρόμοιο) ι προςκομίςει ο/θ μακθτισ/τρια ςχετικό ςθμείωμα 
υπογεγραμμζνο από τον κθδεμόνα (ι τθλεφωνικι επικοινωνία) με το οποίο να 
αιτιολογείται επαρκϊσ θ πρόωρθ αποχϊρθςθ. τθν περίπτωςθ αυτι ενθμερϊνονται οι 
κθδεμόνεσ από τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και ο/θ μακθτισ/τρια φεφγει από το ςχολείο, 
αφοφ ενθμερϊςει τον/τθν απουςιολόγο του ςχολείου. ε καμία άλλθ περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ ζξοδοσ μακθτι/τριασ από το ςχολικό χϊρο χωρίσ άδεια από τθ Διεφκυνςθ. 
 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΟΛΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 
  Σο πολιτιςμζνο και ευχάριςτο κλίμα ςτο ςχολικό χϊρο κεωρείται αναγκαία 
προχπόκεςθ για τθν αξιοπρεπι και αςφαλι ςυμβίωςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
και τθν απρόςκοπτθ   προϊκθςθ τθσ  εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει 
να φροντίηουν να διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου (τάξθ, εργαςτιρια, 
διαδρόμουσ, προαφλιο κ.λπ). 
• Απαγορεφονται οποιουδιποτε είδουσ φκορζσ και βανδαλιςμοί ςτθ ςχολικι περιουςία. 
Κάκε μακθτισ/τρια είναι υπεφκυνοσ/θ για τα ζπιπλα που χρθςιμοποιεί (κρανίο και 
καρζκλα) και ελζγχεται για τθν κατάςταςι τουσ. Αν παρατθρθκεί κάποια φκορά ςτθ 
ςχολικι περιουςία, πρζπει να αναφερκεί ςτο διδάςκοντα τθσ τάξθσ ι ςτουσ εφθμερεφοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

 Απαγορεφεται να αναγράφεται οτιδιποτε ςτουσ τοίχουσ ι ςτα ζπιπλα του ςχολείου 
(υβριςτικά ςχόλια, ςυνκιματα κ.λ.π). 

 Οι αίκουςεσ μετά τθ λιξθ τθσ διδακτικισ ϊρασ πρζπει να παραδίδονται 
τακτοποιθμζνεσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ τθσ επόμενθσ ϊρασ. Κάκε μακθτισ/τρια 
φροντίηει να τακτοποιεί τα ζπιπλα τθσ τάξθσ που χρθςιμοποίθςε ςτθ κζςθ τουσ.  

 Οι τουαλζτεσ διατθροφνται κακαρζσ και απαγορεφονται οι όποιεσ καταςτροφζσ και 
βανδαλιςμοί  ςτουσ χϊρουσ τουσ. 

 Απαγορεφονται φαγθτά και αναψυκτικά ςτθν τάξθ. 

 Όλα τα απορρίμματα τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ. 
 
ΜΑΘΗΣΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

Αποτελοφν  το κφτταρο τθσ δθμοκρατικισ ηωισ, όπου με το διάλογο και τθ 
ςυμμετοχι τουσ οι μακθτζσ/τριεσ αςκοφνται ςτθ δθμοκρατικι διαδικαςία. Όργανα κάκε 
μακθτικισ κοινότθτασ είναι θ γενικι ςυνζλευςθ τθσ τάξθσ ι του τμιματοσ, όπου μετζχουν 
όλοι οι μακθτζσ/τριεσ και το 5μελζσ υμβοφλιο τθσ τάξθσ που εκλζγεται από τθ γενικι 
ςυνζλευςθ τθσ τάξθσ ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ. Σο 5μελζσ υμβοφλιο τθσ τάξθσ ζχει 
τθ ςυλλογικι ευκφνθ για τον ςυντονιςμό και τθ λειτουργία τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και 
αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματζα, τον ταμία και τα δφο μζλθ. τισ γενικζσ 
ςυνελεφςεισ κάκε μακθτικι κοινότθτα ςυηθτά και αποφαςίηει για τρζχοντα κζματα που τθν 
αφοροφν. Σο υμβοφλιο των μακθτικϊν κοινοτιτων εκπροςωπεί τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ 
ςτθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ άλλουσ φορείσ του ςχολείου. 
Σο μακθτικό υμβοφλιο του ςχολείου αποτελείται από ζνα 15μελζσ ςυντονιςτικό όργανο, 
το οποίο εκλζγεται μετά από γενικι ςυνζλευςθ του ςχολείου και εκπροςωπεί τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου ςτθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ άλλουσ φορείσ. υγκροτεί με 
εςωτερικι ψθφοφορία των μελϊν του τριμελζσ προεδρείου. Παράλλθλα ςυγκροτείται  
Ομάδα Διαμεςολάβθςθσ, θ οποία απαρτίηεται από τρία μζλθ του 15μελουσ μακθτικοφ 
υμβουλίου με ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των εντάςεων και των προβλθμάτων 
τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. 
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Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να ςυηθτοφν όλα τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν με 

τουσ υπεφκυνουσ του ςχολείου (υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ, εφθμερεφοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ, ςφμβουλο χολικισ ηωισ, Διεφκυνςθ του ςχολείου) και να ηθτοφν τθ 
βοικειά τουσ κάκε φορά που αιςκάνονται ό,τι τθ χρειάηονται. Επιπλζον, οι μακθτζσ/τριεσ 
μποροφν να διατυπϊνουν οποιοδιποτε αίτθμα ςχετικά με τθ λειτουργία του ςχολείου 
επϊνυμα, απευκυνόμενοι πρϊτα ιεραρχικά ςτον/ςτθν υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό τάξθσ και 
κατόπιν ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου. Αν επικυμοφν να απευκυνκοφν ςτον φλλογο των 
διδαςκόντων κακθγθτϊν, το πενταμελζσ υμβοφλιο τάξθσ ςυντάςςει ζγγραφο, που το 
υποβάλλει αρχικά ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται από τθ 
Διεφκυνςθ του ςχολείου ςτο φλλογο των διδαςκόντων. 
 
ΕΠΑΙΝΟΙ  
Εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δράςεισ του ςχολείου  
υμμετοχι –Βραβεφςεισ ςε διαγωνιςμοφσ κλπ 
 
ΚΤΡΩΕΙ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ 
  Η ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν πρζπει να είναι ςφςτοιχθ με τισ γενικζσ αρχζσ, 
τισ αξίεσ και τουσ κανόνεσ του ςχολείου. Η παραβίαςθ των κανόνων αυτϊν ςυνεπάγεται 
ποινζσ, όπωσ: 
α) Προφορικι παρατιρθςθ 
β) Προφορικι ι γραπτι επίπλθξθ 
γ) Ωριαία απομάκρυνςθ από το μάκθμα. τθν περίπτωςθ αυτι ο μακθτισ/τρια 
παρουςιάηεται με τον κακθγθτι/τρια ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και γνωςτοποιεί το 
γεγονόσ. Επιπλζον, θ ωριαία αποβολι καταγράφεται ςτο Ποινολόγιο του ςχολείου. 
δ) Aποβολι από τα μακιματα από 1 ζωσ 2 μζρεσ. Η αποβολι καταγράφεται ςτο Ποινολόγιο 
του ςχολείου. 
ε) Αναγκαςτικι αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 
 
Ενδεικτικά, αναφζρονται είδθ παραπτωμάτων που επιςφρουν τον πεικαρχικό ζλεγχο: 
• αδικαιολόγθτα κακυςτερθμζνθ άφιξθ ςτο ςχολείο 
• αταξία κατά τθν πρωινι ςφνταξθ ςτθν αυλι και ζλλειψθ προςοχισ ι αταξία όταν ο 
Διευκφντισ του ςχολείου ι άλλοσ εκπαιδευτικόσ κάνει ανακοινϊςεισ ςτουσ μακθτζσ. 
• αδικαιολόγθτθ παραμονι ςτουσ διαδρόμουσ ι ςτθν αυλι εκτόσ από τισ ϊρεσ των 
διαλειμμάτων 
• αταξία μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 
• απαςχόλθςθ κατά τθ διδαςκαλία άςχετθ με το διδαςκόμενο μάκθμα 
• ςυμμετοχι ςε ομαδικό παράπτωμα 
• αυκαίρετθ απουςία ςε ενδιάμεςθ ι τελευταία ϊρα του ςχολικοφ προγράμματοσ 
• ζξοδοσ από το χϊρο του ςχολείου χωρίσ άδεια 
• απρεπισ ςυμπεριφορά προσ ςυμμακθτι (απειλι, χλευαςμόσ, βάναυςοσ αςτεϊςμόσ, 
εξφβριςθ, προςβολι, άςκθςθ κάκε μορφισ βίασ κ.λ.π.) 
• φκορά/ηθμιά ςτο κτιριο ι τισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου 
• φκορά ι υπεξαίρεςθ αντικειμζνων 
• αντιγραφι κατά τθ διάρκεια γραπτισ εξζταςθσ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 Κάκε μακθτισ/τρια αξιολογείται από τθν προφορικι εξζταςθ ςτο μάκθμα τθσ 
θμζρασ, τθ ςυμμετοχι ςτθν κακθμερινι εργαςία τθσ τάξθσ, τθ ςυνολικι δραςτθριότθτά 
μζςα ςτθν τάξθ, τθν επιμζλεια και το ενδιαφζρον για το μάκθμα, τα αποτελζςματα τθσ 
επίδοςθσ ςτισ ωριαίεσ και ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, κακϊσ και από τα 
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αποτελζςματα τθσ επίδοςθσ ςτισ γραπτζσ προαγωγικζσ ι απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ 
κάκε διδακτικοφ ζτουσ. 
Μια φορά τθν εβδομάδα   τουλάχιςτον,  ο κάκε κακθγθτισ/τρια   ζχει προγραμματιςμζνθ  
ϊρα ενθμζρωςθσ  των κθδεμόνων όλων των μακθτϊν του. 
Σο πρόγραμμα τόςο του ςχολείου, όςο και το πρόγραμμα των ωρϊν ςυνεργαςίασ των 
κακθγθτϊν  αναρτάται  ςτθν Ιςτοςελίδα του χολείου. 
Ατομικόσ ζλεγχοσ προόδου για τον κάκε μακθτι/τρια επιδίδεται για όλα τα μακιματα ςτο 
τζλοσ του Α τετραμινου και Ζνασ ςτο τζλοσ του Β τετραμινου. 
 
ΑΠΟΤΙΕ-ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Οι απουςίεσ δεν διακρίνονται, όπωσ ίςχυε ζωσ τϊρα, ςε δικαιολογθμζνεσ και 
αδικαιολόγθτεσ. Επομζνωσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ δε χρειάηεται να προςζρχονται ςτο 
ςχολείο, για να δικαιολογιςουν με δικι τουσ βεβαίωςθ απουςίεσ των παιδιϊν τουσ ωσ τισ 
εκατόν δζκα τζςςερεισ (114). 

Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι, εφόςον το ςφνολο των απουςιϊν του 
δεν υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114). 

Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι που ςθμείωςε πάνω από εκατόν 
δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ. Οι μακθτζσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ 
είναι υποχρεωμζνοι να επαναλάβουν τθ φοίτθςι τουσ ςτθν ίδια τάξθ. 

Οι απουςίεσ καταχωρίηονται ςτο βιβλίο φοίτθςθσ (απουςιολόγιο), αλλά δεν 
προςμετροφνται απουςίεσ ζωσ είκοςι τεςςάρων (24) θμερϊν για όλο το διδακτικό ζτοσ για 
μακθτζσ που χρειάηονται τακτικι κεραπεία και νοςθλεία για ςοβαρά χρόνια νοςιματα. 
Καταχωρίηονται ςτο βιβλίο φοίτθςθσ (απουςιολόγιο), αλλά δεν προςμετροφνται απουςίεσ 
μζχρι είκοςι (20) θμερϊν για όλο το διδακτικό ζτοσ για μακθτζσ που οι απουςίεσ τουσ 
οφείλονται ςε ςοβαρά και επείγοντα περιςτατικά και απαιτοφν μεγάλο χρονικό διάςτθμα 
ανάρρωςθσ. 

Για τισ περιπτϊςεισ 4 και 5 οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν κα πρζπει να ενθμερϊςουν 
τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου για τθν ιδιάηουςα περίπτωςθ του προβλιματοσ υγείασ των 
μακθτϊν και να προςκομίςουν τθ ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ ι εξιτιριο από Δθμόςιο 
Νοςοκομείο. Η αίτθςθ του κθδεμόνα, με όλα τα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, κατατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και τίκεται υπόψθ του ςυλλόγου 
Διδαςκόντων, όπου εξετάηεται το αίτθμα. 

Με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων καταχωρίηονται, αλλά δεν 
προςμετροφνται οι απουςίεσ των μακθτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε πανελλινιουσ ι 
διεκνείσ διαγωνιςμοφσ, ςε ςχολικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε πανελλινιουσ 
ακλθτικοφσ αγϊνεσ ι διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, ςε αποδεδειγμζνεσ ακλθτικζσ 
υποχρεϊςεισ προετοιμαςίασ ι αγωνιςτικζσ με τθν εκάςτοτε εκνικι ομάδα, με ανϊτατο όριο 
των πζντε (5) ι δζκα (10) θμερϊν, αντίςτοιχα. Επίςθσ καταχωρίηονται ςτο βιβλίο φοίτθςθσ 
(απουςιολόγιο), αλλά δεν προςμετροφνται απουςίεσ που πραγματοποιοφνται για 
ςυμμετοχι ςε ειςιτιριεσ εξετάςεισ ςχολϊν τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ δεν 
εντάςςονται ςτο πλαίςιο των πανελλαδικϊν εξετάςεων, όπωσ π.χ. θ χολι Καλϊν Σεχνϊν 
και απουςίεσ μακθτϊν για τθν προςζλευςι τουσ ενϊπιον του υμβουλίου Επιλογισ 
Οπλιτϊν. 

Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν ευκφνονται εξ 
ολοκλιρου οι κθδεμόνεσ τουσ οι οποίοι οφείλουν να γνωςτοποιοφν ςτο ςχολείο τουσ 
λόγουσ απουςίασ τουσ άμεςα  με ζναν από τουσ τρόπουσ που ζχει δθλϊςει ςτο ςχολείο 
κατά τθν εγγραφι του μακθτι ςε αυτό και να κατακζτουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
μόνο για τισ περιπτϊςεισ 4, 5, και 6, που προβλζπεται ο μθ υπολογιςμόσ των απουςιϊν 
κατά τθν ζκδοςθ αποτελεςμάτων φοίτθςθσ.  

Όταν πραγματοποιοφνται απουςίεσ ςε ϊρεσ του θμεριςιου προγράμματοσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ ι τελευταίασ ϊρασ) μεμονωμζνεσ ι ςυνεχείσ, χωρίσ τθν 
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άδεια του/τθσ Διευκυντι/ντριασ, αναηθτοφνται οι λόγοι και πραγματοποιοφνται ενζργειεσ 
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, που ενδεχομζνωσ, κρίνονται απαραίτθτεσ. 
Απουςία από πολιτιςτικζσ ι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, εορταςτικζσ επετειακζσ εκδθλϊςεισ 
που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ωρολογίου προγράμματοσ κακϊσ και από 
περίπατο χωρίσ τθν χριςθ μεταφορικοφ μζςου, κεωρείται απουςία από όςεσ διδακτικζσ 
ϊρεσ προβλζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα τθν θμζρα τθσ πραγματοποίθςισ τουσ. τισ 
εκδρομζσ μετακινιςεισ που δεν ςυμμετζχουν κάποιοι μακθτζσ και δεν προςζρχονται ςτο 
ςχολείο καταχωρίηονται απουςίεσ. 

Σζλοσ, για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των κθδεμόνων των μακθτϊν από τουσ 
υπευκφνουσ κακθγθτζσ του κάκε τμιματοσ, οι κθδεμόνεσ με υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνουν 
εκτόσ από το ςτακερό, το κινθτό τουσ τθλζφωνο και τθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ. 

 

ΕΜΦΑΝΙΗ ΜΑΘΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 
Οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να διακρίνονται για τθν καλι και ευπρεπι τουσ εμφάνιςθ.  

Σα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ εμφάνιςθσ είναι θ κακαριότθτα, θ απλότθτα και θ 
ςοβαρότθτα.  

Ευπρεπισ εμφάνιςθ είναι ό,τι ταιριάηει με τθν θλικία και τθ μακθτικι ιδιότθτα, γι 
αυτό και καλοφμε κθδεμόνεσ και μακθτζσ/τριεσ να μεριμνιςετε και να ςυνδράμετε προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
 

ΕΚΔΡΟΜΕ 
  Η ςυμμετοχι ςτισ εκδρομζσ του ςχολείου εκπαιδευτικζσ ι ψυχαγωγικζσ γίνεται 
μόνο μετά από γραπτι ςυναίνεςθ των κθδεμόνων με Τπεφκυνθ Διλωςθ τθν οποία 
κατακζτουν ςτθν Διεφκυνςθ του ςχολείου αυτοπροςϊπωσ ι με το γνιςιο τθσ υπογραφισ 
τουσ ςε ΚΕΠ κλπ.  
Οι μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςε εκδρομζσ πρζπει να τθροφν τισ εντολζσ των 
εκπαιδευτικϊν ςυνοδϊν. Δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι εκτόσ από τον εαυτό τουσ 
εκπροςωποφν και το ςχολείο. Όςοι από τουσ μακθτζσ δεν ςυμμετζχουν ςε οποιαδιποτε 
μετακίνθςθ παραμζνουν ςτο ςχολείο και παρακολουκοφν κατάλλθλο τροποποιθμζνο 
πρόγραμμα. 
 

ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ - ΑΛΛΕ ΤΚΕΤΕ ΕΙΚΟΝΑ / ΗΧΟΤ – ΤΚΕΤΕ LEISER 
το ςχολείο απαγορεφεται θ κατοχι του κινθτοφ τθλεφϊνου με τθν αρικ. πρωτ. 

Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.   
Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ εκτόσ από κινθτά τθλζφωνα και 
οποιαδιποτε άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ι παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ 
εικόνασ και ιχου εντόσ του ςχολικοφ χϊρου.  

Η χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων ι άλλων μζςων καταγραφισ εικόνασ ι βίντεο, ςυνιςτά 
ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα, το οποίο, ιδίωσ όταν προςβάλλει τα δικαιϊματα των 
άλλων μακθτϊν και των κακθγθτϊν ι δυςφθμεί με οποιονδιποτε τρόπο το χολείο, 
επιςφρει αυςτθρζσ κυρϊςεισ. 

Η επικοινωνία με το ςπίτι των μακθτϊν/τριϊν ςε λόγουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ γίνεται 
μόνο από το ςτακερό τθλζφωνο του ςχολείου. 

ε περίπτωςθ που μακθτισ/τρια διαπιςτωκεί πωσ ζχει κινθτό ςτθ διάρκεια 
λειτουργίασ του ςχολείου, το κινθτό παραμζνει ςτον χϊρο του ςχολείου και ειδοποιοφνται 
οι γονείσ/κθδεμόνεσ για παραλαβι μετά από μια θμζρα. 

ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ.  

 
 
 



1Ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΡΡΩΝ  ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 

ΜΕΣΡΑ ΑΠΟΦΤΓΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19 
1. Η χριςθ μθ ιατρικισ (ι ιατρικισ/χειρουργικισ) μάςκασ είναι υποχρεωτικι για τουσ 
μακθτζσ ςε όλεσ τισ τάξεισ, 
α) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων, 
β) ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων,  όταν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ, όπωσ 
ενδεικτικά κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ από τθ ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ ςε κυλικεία εξωτερικοφ χϊρου 

2. ε περίπτωςθ που μακθτισ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν 
υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ (μθ ιατρικισ ι ιατρικισ/χειρουργικισ), δεν του επιτρζπεται θ 
είςοδοσ ςτθ ςχολικι τάξθ και λαμβάνει απουςία. 

3. Σόςο ςτουσ εςωτερικοφσ όςο και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςυςτινεται θ τιρθςθ των μζγιςτων δυνατϊν αποςτάςεων. Για τθν αποφυγι 
ςυγχρωτιςμοφ οργανϊνεται λειτουργία ςχολείου αρχικά ςε ηϊνεσ κατά τμιμα-Διαγράμμιςθ 
αυλισ-Χριςθ 3 ειςόδων-εξόδων από το κτίριο.  

4. ε κάκε διάλειμμα οι ςχολικζσ αίκουςεσ αερίηονται, κακαρίηονται και 
απολυμαίνονται. Μετά το πζρασ των μακθμάτων γίνεται προςεκτικόσ κακαριςμόσ όλου του 
ςχολείου. ε κάκε ςχολικι αίκουςα υπάρχει ειδικό απολυμαντικό υγρό, το οποίο και 
χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ/τριεσ κατά τθν είςοδό τουσ, θ οποία πραγματοποιείται 
τμθματικά.   

5. Με απόφαςθ υλλόγου Διδαςκόντων ζχει οριςκεί ζνασ υπεφκυνοσ για τθν 
διαχείριςθ φποπτων κρουςμάτων, λοίμωξθσ COVID-19, με τον αναπλθρωτι του  και ζχει 
οριςκεί  ειδικόσ χϊροσ απομόνωςθσ ςτο ςχολείο. Δεν πραγματοποιείται ςυγκζντρωςθ 
μακθτϊν ςτον προαφλιο χϊρο των ςχολικϊν μονάδων πριν τθν ζναρξθ του ωρολογίου 
προγράμματοσ 

6. Προβλζπεται αποχι από το ςχολείο, όςων εκδθλϊνουν πυρετό ι/και άλλα 
ςυμπτϊματα ςυμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19 

7. υςτινεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να ζχουν μαηί τουσ α) μικρι κικθ/ 
ςακοφλα φφλαξθσ τθσ μάςκασ για τθν περίπτωςθ μθ χριςθσ τθσ β) ατομικό δοχείο νεροφ 
και γ) ατομικό μικρό αντιςθπτικό. 

8. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να κερμομετροφνται πριν τθν αναχϊρθςθ από το 
ςπίτι τουσ και θ ενθμζρωςθ του ςχολείου. 

9. Καταγραφι βιβλίου επιςκεπτϊν και βιβλίων πικανϊν /φποπτων αναφορϊν 
κορωνοιοφ 

10. τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ δεν πραγματοποιοφνται 
εκδρομζσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, μακθτικά ςυνζδρια, ςχολικά πρωτακλιματα και 
προγράμματα ανταλλαγισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.  

11. Διδακτικζσ επιςκζψεισ και περίπατοι δφνανται να διεξάγονται ανά τμιμα με 
υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ και μετά από ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ. Οι μζρεσ αυτζσ κεωροφνται θμζρεσ ςχολείου και για τον απόντα/-οφςα 
μακθτι/-τρια ςθμειϊνονται κανονικά οι απουςίεσ που προβλζπονται από το ωρολόγιο 
πρόγραμμα  του ςχολείου για τθν θμζρα εκείνθ. 

12. Οι ςχολικοί εορταςμοί κα πραγματοποιοφνται εντόσ του κάκε τμιματοσ 
 

ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Πλαίςιο λειτουργίασ 

 Η υλοποίθςθ τθσ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται λόγω αναςτολισ 
λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ είτε τμθματικά είτε ςτο ςφνολό του,  μζςω κατάλλθλθσ 
ψθφιακισ πλατφόρμασ, θ οποία κακιςτά δυνατι τθν απευκείασ μετάδοςθ (ιχου ι/και 
εικόνασ) του μακιματοσ προσ τουσ μακθτζσ/τριεσ. Προσ το ςκοπό αυτό, το Τπουργείο 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κζτει δωρεάν ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν/τριϊν όλων των 
ςχολείων τθσ χϊρασ τθν υπθρεςία ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ με τθ χριςθ του 
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Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου (ΠΔ) και τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ Webex Meetings τθσ 
εταιρείασ Cisco Hellas A. E.  
Κανόνεσ ςυμμετοχήσ που αφοροφν μαθητζσ και μαθήτριεσ 
  Κρίνεται ςκόπιμο μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυνδζονται πριν από τθν ζναρξθ των 
μακθμάτων για τθν υλοποίθςθ δοκιμϊν (μικρόφωνο, κάμερα, ιχοσ κ. λπ.), ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται κατά το δυνατόν θ ομαλι υλοποίθςθ τουσ. 

Κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ των μακθμάτων οφείλουν να ανταποκρίνονται ςε 
κακικοντα που ανατίκενται από τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ (π. χ. να απαντιςουν ςε 
ερωτιςεισ, να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ, να ηθτιςουν τον λόγο, να ςχολιάςουν ι 
και να ςθμειϊςουν ςτο chat), ϊςτε να εξαςφαλίηεται κατά το δυνατόν θ ενεργόσ ςυμμετοχι 
τουσ ςτθ ςφγχρονθ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ. Δεν πρζπει να υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτθν 
είςοδο κάκε ϊρασ μακιματοσ, για να μθ ςπαταλάται χρόνοσ από το μάκθμα. 

Τπάρχει υποχρζωςθ για κακθμερινζσ επιςκζψεισ του email ςασ, για τισ ενδεχόμενεσ 
πλθροφορίεσ που ςασ διοχετεφονται από το ςχολείο ι τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
Κάκε μακθτισ ι μακιτρια ζχει πλθροφορθκεί τθν ιςτοςφνδεςθ (meeting room) κάκε 
εκπαιδευτικοφ του ςχολείου. Αυτι τθν ιςτοςφνδεςθ δεν τθν διακινεί ςε τρίτουσ και τθν 
χειρίηεται αποκλειςτικά. Δεν επιτρζπεται θ βιντεοςκόπθςθ, οφτε και θ εγγραφι του ιχου.  

Η αντιγραφι και επικόλλθςθ ι θ πλθκτρολόγθςθ αυτισ τθσ διεφκυνςθσ ειςάγει τον 
εκπαιδευόμενο ςτο χϊρο αναμονισ τθσ εικονικισ αίκουςασ (room). Εκεί περιμζνει να γίνει 
δεκτόσ από τον/τθν υπεφκυνο/θ 

Η ςυμπεριφορά εντόσ τθσ διαδικτυακισ τάξθσ οφείλει να είναι ςυμβατι με τουσ 
ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ ςεβαςμοφ του κάκε εκπαιδευτικοφ και των ςυμμακθτϊν/τριϊν. 
Οι απουςίεσ καταγράφονται κανονικά. Επί του παρόντοσ δεν υπάρχει εγκφκλιοσ του 
υπουργείου που να δικαιολογεί απουςίεσ. 

Ο χρόνοσ του διαδικτυακοφ μαθήματοσ είναι 40 λεπτά, ενϊ το διάλειμμα είναι 10 
λεπτά. Λόγω τθσ φφςθσ τθσ διδαςκαλίασ, χάνεται χρόνοσ για πικανι κακι ςφνδεςθ, 
προβλιματα ιχου κ.λ.π. Ζτςι, κακίςταται ιδιαίτερα πολφτιμοσ ο ενεργόσ χρόνοσ του 
μακιματοσ και δεν πρζπει να αναλϊνεται ςε μθ διδακτικοφσ ςκοποφσ.  

Πρζπει να αποφεφγονται διάλογοι με γονείσ, ςυγγενείσ, φίλουσ που βρίςκονται ςτο 
χϊρο, ιδιαίτερα ςτον κοινό χϊρο τθσ τάξθσ και με κοινι ακρόαςθ. Εκτόσ και εάν ςυντρζχει 
ειδικόσ λόγοσ. 

Ο/θ κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να αποβάλλει εκπαιδευόμενο, 
όταν το κρίνει. Η πικανι καταγραφι απουςίασ είναι ςτθν ευχζρειά του. 

Σο όνομα ειςόδου κάκε μακθτι ςτο μάκθμα είναι πολφ χριςιμο να περιλαμβάνει 
το επϊνυμο και μετά το όνομα, για να γνωρίηει ο/θ εκπαιδευτικόσ ποιοσ μιλάει, ποιοσ 
ςθκϊνει το χζρι του ανά πάςα ςτιγμι και να μθ δαπανάται χρόνοσ ςτθν προςπάκεια 
ταφτιςθσ αγνϊςτων ονομάτων με τα πραγματικά ονόματα μακθτϊν/τριϊν.  

Να λαμβάνεται υπόψθ ότι θ χριςθ κάμερασ από μακθτζσ και μακιτριεσ επιβαρφνει 
τθν διαςφνδεςθ μεταξφ όλων και καλό είναι να αποφεφγεται. Η δε χριςθ των μικροφϊνων 
κα γίνεται ανάλογα με τισ επικυμίεσ του εκπαιδευτικοφ. 

Για τθν πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα οι μακθτζσ/τριεσ δφνανται να χρθςιμοποιοφν 
εξοπλιςμό (θλεκτρονικό υπολογιςτι, ταμπλζτα, κινθτό, και ςτακερό τθλζφωνο) ςτουσ 
ίδιουσ ι που ανικει ςτθ ςχολικι μονάδα.  
                                                                                                                              
 
               Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΕΣΣΑ 
     Φιλόλογοσ 

 . 


