Σχολικοί Περίπατοι
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Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση μαθητών σε
τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα. Σχολικούς περιπάτους είναι
δυνατό να πραγματοποιούν οι μαθητές όλων των τάξεων.
Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν
υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν
πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα. Συνιστάται να καταρτίζεται
ενδεικτικός προγραμματισμός του συνόλου των περιπάτων ενός διδακτικού έτους από το
Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους, στο πλαίσιο του
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου.
Η τοποθεσία και η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης του περιπάτου μπορούν να
διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, εάν συντρέχουν λόγοι που
σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου ή είναι απαγορευτικές οι καιρικές συνθήκες ή εάν
υπάρχει πρόταση για επιλογή καταλληλότερης τοποθεσίας.
Η μετάβαση αυτή γίνεται πεζή, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, ενημερώνεται με fax ή
email η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. (Δείτε το σχετικό έντυπο 1α)
Όταν η μετάβαση αυτή γίνεται με χρήση μεταφορικού μέσου, εντός του διδακτικού ωραρίου και
έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό, ο σχολικός περίπατος
θεωρείται απλή μετακίνηση μαθητών. Επομένως, πέραν του αρχικού προγραμματισμού, για την
πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών
και τα επισυναπτόμενα έγγραφα για την έγκριση της εκδρομής – μετακίνησης είναι τα εξής:
α) Αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων (Δείτε το σχετικό έντυπο 1β) στο οποίο
να αναφέρονται τα εξής:
α1) Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπληρωτής του, που πρέπει να είναι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί.
α2) Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους μαθητές στον περίπατο,
εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου καθηγητή καθίσταται αδύνατη.
Τα ονοματεπώνυμα του αρχηγού, συνοδών και των αναπληρωτών τους να αναφέρονται πλήρη
καθώς και η ειδικότητά τους.
Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πλην των ρητά αναφερομένων στην
Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με οικονομική ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση
να συμμετέχει σε σχολική εκδρομή – μετακίνηση.
α3) Η ημερομηνία πραγματοποίησης του σχολικού περιπάτου
α4) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί ο σχολικός περίπατος

α5) Το αναλυτικό πρόγραμμα– (Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφονται οι
ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής από και προς το σχολείο και άφιξης στον
προορισμό, τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση, και το
πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού.). Η επιστροφή στο
σχολείο θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου.
α6) Σε μαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με
τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία
πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση του περιπάτου
χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του μαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση
από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες.
β) Ο Διευθυντής του σχολείου βεβαιώνει ότι έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του
σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των μαθητών που
συμμετέχουν στην εκδρομή-μετακίνηση ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι.

Παρατηρήσεις:
1. Για κάθε εκδρομή μετακίνηση μαθητών απαιτείται απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων
Καθηγητών της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακίνηση με αιτιολόγηση για την
επιλογή του σκοπού και του τόπου προορισμού η οποία λαμβάνεται πριν από δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες από την πραγματοποίηση της μετακίνησης.
2. Το αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων πρέπει να είναι σε
δακτυλογραφημένη μορφή.
3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διδακτική διαδικασία τις ημέρες πραγματοποίησης των
σχολικών περιπάτων, συνιστάται συγκροτημένες ομάδες μαθητών να έχουν τη δυνατότητα
εναλλακτικά να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο σχολικών
δραστηριοτήτων ή καινοτόμων προγραμμάτων, εφόσον έχουν γίνει οι προαπαιτούμενες
ενέργειες.

