
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου 
για το σχ.έτος 2020-21 

 

Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράς και οι 
ειδικότεροι κανόνες, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
Κύριο στόχο αποτελεί η αρμονική συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, 
έτσι ώστε να εκπληρώνεται και να προάγεται το έργο του Σχολείου. 

Πρωταρχικό αντικείμενο του σχολικού κανονισμού, αποτελεί η διαμόρφωση ενός 
παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος τέτοιου ώστε, να αποβλέπει στην ικανοποίηση των 
προσδοκιών όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Η προώθηση των δημοκρατικών αξιών, ο αποκλεισμός κάθε μορφής βίας και ρατσισμού, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, η κοινωνικοποίηση αποτελούν 
τα κύρια συστατικά για την υλοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

‘Ένα ευνοϊκό περιβάλλον σχολικής ζωής διαμορφώνει θετικά την συνολική ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα των 
συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία. Για το 
λόγο αυτό φέρονται με ευπρέπεια , σεβασμό και ευγένεια προς όλους τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που 
βοηθούν το σχολικό έργο. 

 

Για τους μαθητές μας 

Το καθημερινό ωράριο του σχολείου ξεκινά στις 8:15 και τελειώνει στις 14:10. Σε αυτό το 
χρονικό διάστημα ο μαθητής, για λόγους προστασίας του, επιτρέπεται να φύγει από το 
χώρο του σχολείου μόνο με την άδεια (σημείωμα) του Διευθυντή. Η πόρτα εισόδου 
παραμένει κλειδωμένη. 

Η είσοδος στο σχολικό συγκρότημα γίνεται από την οδό Ευκαλύπτου και δεν επιτρέπεται 
η προσέλευση ή η αποχώρηση μαθητή/τριας από οποιοδήποτε άλλο σημείο, για λόγους 
προσωπικής του ασφάλειας.  

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να φέρουν καθημερινά τα βιβλία και την γραφική ύλη που 
απαιτείται, σύμφωνα με το  ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος  

Οι αίθουσες κλειδώνονται από τους διδάσκοντες καθηγητές, ώστε να 
προστατεύονται τα προσωπικά αντικείμενα κάθε μαθητή 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή στους διαδρόμους των ορόφων και στον χώρο 
μπροστά από το κυλικείο (εκτός αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν). 

Αν ένα τμήμα έχει ενδιάμεσο κενό, οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο και δεν 
απομακρύνονται από το σχολείο. 

Κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου, οι 
μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εντός της αίθουσας διδασκαλίας, εκτός αν 
διαθέτουν αιτιολογημένη άδεια από τον Διδάσκοντα ή τη Διεύθυνση του σχολείου. 



Φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση τους στην αίθουσα μετά τα διαλείμματα και δεν 
παρακωλύουν την διεξαγωγή του μαθήματος. Κατά την επιστροφή στις αίθουσες, ο 
μαθητής/ρια δεν επιτρέπεται να φέρει μαζί του φαγητά, αναψυκτικά κλπ 

Θα πρέπει να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων του σχολείου. 

Να προστατεύουν από κακόβουλες ενέργειες και καταστροφές το κτήριο και τον 
εξοπλισμό του σχολείου. 

Για λόγους υγείας, και σύμφωνα με τη νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους 
τους χώρους του σχολείου. 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση κινητού τηλεφώνου εντός της αίθουσας 
διδασκαλίας, εκτός της περίπτωσης που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία του 
μαθήματος. 

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση , φωτογράφηση καθώς και η χρήση  συσκευών ήχου σε 
όλους τους χώρους του σχολείου. 

Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση, από μαθητή σε φίλους και γνωστούς (εξωσχολικούς) για 
συνάντηση στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος. 

Αποκλίσεις από τους παραπάνω κανόνες οδηγούν στην λήψη παιδαγωγικών μέτρων 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει. 

 

Θέματα φοίτησης 

Οι μαθητές/τριες, οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο 
μέσο  το σχολείο σε περίπτωση απουσίας. Θέματα απουσιών ρυθμίζονται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος είναι υποχρεωμένος 
να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες είτε με e-mail, είτε με sms, για τις απουσίες των 
μαθητών/τριών όταν αυτές υπερβαίνουν τις 30 (μηνιαία ενημέρωση). 

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους, 
επισκεπτόμενοι το Σχολείο σύμφωνα με το πρόγραμμα ενημέρωσης.(λόγω των 
περιοριστικών μέτρων-Covid-19 θα πρέπει προηγούμενα να έχουν ενημερώσει 
τηλεφωνικά το Σχολείο). 

Οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου, για κάθε 
θέμα που ενδεχομένως θα επηρεάσει την επίδοση και την συμπεριφορά των παιδιών 
τους, καθώς και για θέματα υγείας που θα πρέπει να γνωρίζει το σχολείο(π.χ αλλεργίες, 
φάρμακα κλπ) 

 

Μέτρα πρόληψης, προστασίας και αποφυγής της διασποράς του Covid-19 

Το κυλικείο λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Απαγορεύεται η αγορά 
προϊόντων από delivery. 

Η χρήση μάσκας από όλους τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους εξωτερικούς 
χώρους  είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν φορά μάσκα δεν του 
επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα. 



Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι  κανόνες ατομικής 
υγιεινής. 

Για αποφυγή του συνωστισμού δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή των μαθητών 

στο χώρο των γραφείων, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας λόγω συμπτωμάτων που σχετίζονται με covid-19 

(με συχνότερα πυρετό και βήχα),θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση του σχολείου. 

Κρίνεται επιβεβλημένη η τήρηση όλων των επιμέρους μέτρων για την αποφυγή 

διασποράς της πανδημίας, όπως κάθε φορά αναπροσαρμόζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και τον ΕΟΔΥ. 

 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή 

ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα του 

Σχολείου ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διάδοση του κορωνοιού 

Covid-19, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των 

μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, το σχολείο 

είναι υποχρεωμένο να παρέχει σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και 

για τους/τις μαθητές/τριες. 


