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Με τον όρο “Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας” εννοούμε τους

δημοκρατικούς  κανόνες  που  αποτελούν  προϋπόθεση  για  να

λειτουργεί αρμονικά και ποιοτικά η σύγχρονη σχολική κοινότητα σε

συνεργασία με όλα τα μέλη της, στο πλαίσιο του παιδαγωγικού και

διδακτικού έργου της.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει πολλά

από τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση

της  σχολικής  κοινότητας  προϋποθέτει  κανόνες,  όρια,  κατανομή

ρόλων και ευθυνών, καθώς και δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη

των  αποφάσεων.  Η  εσωτερική  οργάνωση  της  σχολικής  ζωής

οφείλει  να  εκπαιδεύει  και  να  διαπαιδαγωγεί  σύμφωνα  με  τα

πρότυπα  και  τις  ανάγκες  μιας  δημοκρατικής  και  αλληλέγγυας

κοινωνίας.

Το  σχολείο  αποτελεί  ένα  ζωντανό  οργανισμό  και  για  να

λειτουργήσει χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία

μαθητών, καθηγητών και  κηδεμόνων.  Για την επίτευξη αυτού του

σκοπού  είναι  ανάγκη  να  τηρείται  ο  Εσωτερικός  Κανονισμός

Λειτουργίας, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε

συνεργασία με  το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο  και  το Διοικητικό

Συμβούλιο  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  και  του

εκπροσώπου  του  Δήμου/της  κοινότητας.  Επιπλέον,  έχει  εγκριθεί

από  τον  Συντονιστή  /τη  Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού  Έργου  που

έχει  την  παιδαγωγική  ευθύνη  του  Σχολείου  μας,  καθώς  και  από

τον/την Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).

Για  τη  σχολική  χρονιά  2021  -  22  οι  κανόνες  λειτουργίας

συντάχθηκαν  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  βρισκόμαστε  σε  περίοδο

πανδημίας COVID - 19.

Α Ενημέρωση για ζητήματα υγείας.  
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Στο  πλαίσιο  της  διασφάλισης  της  υγείας  των  μαθητών,  των

εκπαιδευτικών  και  των  υπόλοιπων  εργαζομένων  στο  57ο  ΓΕΛ

Αθηνών 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.

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

1. Υποχρεωτική  χρήση  προστατευτικής  μάσκας  σύμφωνα με

τις οδηγίες του Ε.Ο. Δ.Υ. για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές

και  επισκέπτες.  Σε  περίπτωση που  μαθητής  δεν  τηρεί  τις

υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας,

δεν  του  επιτρέπεται  η  είσοδος  στη  σχολική  τάξη  και

λαμβάνει απουσία.

2. Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών και για το λόγο

αυτό τα διαλείμματα θα είναι διαφορετικά για κάθε τάξη.

3. Συχνός  καθαρισμός  των  χεριών  με  χρήση  νερού  και

σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε

αίθουσα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα.

4. Καλός  αερισμός  των  αιθουσών,  καθαριότητα  χώρων  και

τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.

5. Αποφυγή  επίσκεψης  στο  σχολείο  γονέων  και  κηδεμόνων

μαθητών, όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

6. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και

άλλα  συμπτώματα  συμβατά  με  λοίμωξη  COVID-19

απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο.

7. Στην  περίπτωση  εμφάνισης  κρούσματος  COVID-19  ο

μαθητής  ή  ο  εκπαιδευτικός  ακολουθεί  το  υγειονομικό

πρωτόκολλο  του  ΕΟΔΥ  και  γίνεται  επιδημιολογική

διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του

κρούσματος.
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 Οι  μαθητές  του  τμήματος  και  οι  εκπαιδευτικοί  που

διδάσκουν  στο  συγκεκριμένο  τμήμα  θα  εφαρμόσουν  το

υγειονομικό  πρωτόκολλο,  τις  οδηγίες  για  στενή

παρακολούθηση  της  υγείας  τους  και  ,  εφόσον  δεν

εκδηλώσουν  κάποιο  ύποπτο  σύμπτωμα,  θα  επιστρέψουν

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

B. Θέματα λειτουργίας  

1. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται

το  αργότερο  μέχρι  τις  08:15.  Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  του

τρέχοντος  σχολικού  έτους,  δεν  θα  πραγματοποιείται

συγκέντρωση  μαθητών  στον  προαύλιο  χώρο,  πριν  την  έναρξη

των  μαθημάτων.  Η  καθιερωμένη  ενημέρωση  θα  γίνεται  στις

σχολικές αίθουσες.

Ο/Η μαθητής/τρια, που καθυστερεί, ενημερώνει τη Διεύθυνση του

σχολείου για το λόγο της καθυστέρησης και η είσοδος στην τάξη

επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της  Διευθύντριας του Σχολείου

,που αποδεικνύεται από το αντίστοιχο υπηρεσιακό σημείωμα, και

τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.

2. Οι  μαθητές/τριες  οφείλουν,  μετά  το  τέλος  του  διαλείμματος,  να

προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους.
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3. Η αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο γίνεται μετά τη λήξη

των  μαθημάτων.  Σε  περίπτωση  αποχώρησης  μαθητή  σε

ενδιάμεσο χρόνο οι απουσίες προσμετρώνται κανονικά.

4. Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του

εκτός  της  αίθουσας  διδασκαλίας,  κατά  τη  διάρκεια  των

μαθημάτων, χωρίς άδεια από το διδάσκοντα ή τη Διεύθυνση δεν

επιτρέπεται. Ακολουθούν συστάσεις επ΄ αυτού και σε περίπτωση

που  αυτό  επαναλαμβάνεται,  κατά  την  κρίση  του  Συλλόγου

Διδασκόντων, μπορεί να ληφθούν και άλλα μέτρα, παιδαγωγικού

χαρακτήρα.

5. Οποιοσδήποτε δεν ανήκει  στη σχολική κοινότητα του σχολείου

δεν  έχει  δικαίωμα  εισόδου  και  παραμονής  στο  χώρο  του

σχολείου.

Οι επισκέπτες (γονείς,  προμηθευτές αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.)

πρέπει  να  απευθύνονται  αποκλειστικά  στη  Διεύθυνση  του

σχολείου ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.

6. Στο  διάλειμμα  όλοι  οι  μαθητές  οφείλουν  να  μεταβαίνουν  στο

προαύλιο του σχολείου ή, όταν δεν το επιτρέπει ο καιρός, στους

διαδρόμους  και  στο  στεγασμένο  μέρος  της  αυλής.  Οι  τάξεις

πρέπει να αερίζονται και να απολυμαίνονται.

7. Οι  θέσεις  των  μαθητών/τριών  στην  αίθουσα  διδασκαλίας

καθορίζονται από την αρχή του διδακτικού έτους με συνεργασία

του  υπεύθυνου  καθηγητή,  των  διδασκόντων  και  των

μαθητών/τριών  του  τμήματος.  Ο/  Η  Διδάσκων/ουσα  έχει  την

δυνατότητα  στην  ώρα  του  να  αλλάξει  την  θέση  μαθητή/τριας.

Μόνιμη  διαφοροποίηση  θέσης  επιτρέπεται  για  λόγους

παιδαγωγικούς,  με  τη  συναίνεση  του  υπεύθυνου  καθηγητή  και

κατόπιν συνεννόησης με το πενταμελές συμβούλιο του τμήματος.
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Γ. Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών

1. Τις  σχέσεις  των  μαθητών/τριών  και  μεταξύ  μαθητών/τριών  και

εκπαιδευτικών  τις  διακρίνει  ο  αλληλοσεβασμός  και  η

αλληλοκατανόηση  σε  πλαίσιο  κοσμιότητας,  ευγένειας  και

ευπρέπειας.  Μια  τέτοια  στάση  δεν  επιτρέπει  την  πάσης  φύσεως

άσκηση  ψυχικής  ή  σωματικής  βίας,  απρεπείς  χειρονομίες  και

αστεϊσμούς,υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά.

 Γενικότερα  κάθε  συμπεριφορά  μειωτική  της  ανθρώπινης

αξιοπρέπειας,  ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας,  εθνικότητας

και  προσωπικών  επιλογών,  είναι  αποδοκιμαστέα  και

αντιμετωπίζεται με γνώμονα την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις αρχές

της σύγχρονης παιδαγωγικής και  της προστασίας των ατομικών,

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ενός εκάστου.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, επειδή οι μαθητές στην πλειοψηφία τους

είναι  ανήλικοι,  σε  αγαστή, συνεργασία με  τη μαθητική κοινότητα,

λαμβάνει  κάθε  πρόσφορο  μέτρο  για  τη  στήριξή  τους,  ιδιαίτερα

εκείνων  που  αντιμετωπίζουν  ποικίλα  κοινωνικοοικονομικά

προβλήματα.

 Ο αμοιβαίος  σεβασμός,  η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης,  η

αρωγή  προς  τους  μαθητές  αποτελούν  πρωταρχικό  μέλημα  των

εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι προς τούτο συνεργάζονται

αρμονικά  με  τα  πενταμελή  συμβούλια  των  τμημάτων  και  το

δεκαπενταμελές συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθούν στο μέτρο

του εφικτού οι ως άνω στόχοι.

3. Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν

τα  θέματα  που  τους  απασχολούν.  Όλα  τα  μέλη  της  σχολικής

κοινότητας οφείλουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση

και διάλογο.
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4. Διδάσκοντες/διδάσκουσες και μαθητές/μαθήτριες συναισθάνονται το

χρέος τους να σέβονται  και  να φροντίζουν το περιβάλλον και  να

προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η

οποιαδήποτε σκόπιμη φθορά, εκτός από την τιμωρία, συνεπάγεται

και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή

της.

5. Η  πρόσβαση  των  μαθητών/μαθητριών  στο  Γραφείο  των

Διδασκόντων  καθώς  και  του  Διευθυντή,  η  συζήτηση  και  η

επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα, αλλά και με τον

πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους.

6. Τα  θέματα  που  αφορούν  αποκλίνουσα  συμπεριφορά  του

μαθητή/τριας  από  τους  κανόνες  που  διέπουν  τη  σχολική  ζωή

αντιμετωπίζονται  με  τη  δέουσα  προσοχή  σε  συνεργασία  με  τον

Υπεύθυνο  Καθηγητή  του  τμήματος,  τους  διδάσκοντες

Εκπαιδευτικούς, τη  Διευθύντρια  του σχολείου και, εφόσον κριθεί

αναγκαίο  ,  παρεμβαίνουν  η  Ψυχολόγος  του  σχολείου,  ο/η

Σύμβουλος  Σχολικής  Ζωής,  μαζί  με  τα  Εκλεγμένα  Όργανα  των

μαθητών. 

7. Οι  μαθητές  συμμετέχουν  στις  εκδηλώσεις  του  Σχολείου  (εορτές,

διαλέξεις,  κλπ.)  και  παρίστανται  στις  ενημερωτικές  ή  άλλες

συγκεντρώσεις  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  του  υπεύθυνου

διδάσκοντα.

8. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή

εκδρομή  του  Σχολείου  τελούν  υπό  τη  διαρκή  εποπτεία  των

συνοδών καθηγητών που φέρουν από το νόμο τη σχετική ευθύνη.

9. Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις

και να παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν σε

συνεννόηση με το Σύλλογο Διδασκόντων.
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.  Δ. Ασφάλεια και υγιεινή  

1. Δείγμα ευαισθησίας και σεβασμού του περιβάλλοντος αποτελούν η

καθαριότητα, η καλαισθησία, η ευταξία του χώρου, η προστασία του

πρασίνου,  η  συγκέντρωση  και  η  διαχείριση  του  ανακυκλώσιμου

υλικού.  Χρέος  όλων  μας  αποτελεί  η  συνεπής  τήρηση  των  όρων

καθαριότητας. 

Την  ευθύνη  για  την  καθοδήγηση των  συμμαθητών/συμμαθητριών

τους  για  την  τήρηση  των  ανωτέρω αναλαμβάνουν  τα  πενταμελή

προεδρεία  κάθε  τμήματος  και  το  δεκαπενταμελές  συμβούλιο  του

Σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων.

2. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς

χώρους  του  Σχολείου,  για  λόγους  υγείας  και  λόγω  της  κείμενης

νομοθεσίας. Η παραβίαση της παραπάνω απαγόρευσης τιμωρείται .

3. Οι  μαθητές/μαθήτριες  δεν  επιτρέπεται  να  κάνουν  χρήση  κινητών

τηλεφώνων. Επίσης,  δεν επιτρέπεται  να έχουν στην κατοχή τους

και  οποιαδήποτε  άλλη  ηλεκτρονική  συσκευή  ή  παιχνίδι  που

διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου.

4. Δεν μεταφέρουν μαζί τους ό,τι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία 

και τη σωματική τους ακεραιότητα.

5. Σε  περίπτωση  λήψης  φαρμακευτικής  αγωγής  ενημερώνεται  ο

Διευθυντής  του  Σχολείου  και  ο  υπεύθυνος  εκπαιδευτικός  του

τμήματος.

6. Δεν επιτρέπεται η έξοδος για αγορά προϊόντων εκτός σχολείου.Οι

μαθητές/τριες  μπορούν  να  φέρνουν  φαγητό  από  το  σπίτι  ή  να

αγοράζουν από το κυλικείο του σχολείου τα είδη που επιθυμούν.

Εξυπακούεται  ότι  η  κατανάλωση  τροφίμων  και  υγρών  (χυμών,

τσαγιού) θα γίνεται έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
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7. Σε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης  (σεισμός,  πυρκαγιά,  επικίνδυνα

καιρικά  φαινόμενα  κτλ)  ισχύουν  όσα  αναφέρουν  οι  αντίστοιχοι

κανονισμοί οι οποίοι επικαιροποιούνται κάθε νέα σχολική χρονιά.

Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας.

Θέματα  που  ανακύπτουν  και  δεν  προβλέπονται  από  τον  Κανονισμό,

αντιμετωπίζονται  κατά  περίπτωση από τη  Διευθύντρια  και  το  Σύλλογο

Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης

και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη

της  σχολικής  κοινότητας.  Ο  κανονισμός  κοινοποιείται  σε  όλους  τους

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.

Επίλογος

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί  τη βάση για την

προαγωγή της συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας. Η

αποδοχή και  η  εφαρμογή  του  εκ  μέρους  όλης της  εκπαιδευτικής

κοινότητας συντελεί ώστε το 57ο Γενικό Λύκειο Αθηνών να είναι ένα

σχολείο  σύγχρονο,  δημοκρατικό,  ανοιχτό  στην  κοινωνία,  που

διασφαλίζει  τη γνώση και  τις  δεξιότητες  των μαθητών/τριών που

είναι  απαραίτητες  για  την  ολόπλευρη  ανάπτυξη  της

προσωπικότητάς τους και την κοινωνική τους ανέλιξη.
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