
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

     Στην Κομοτηνή σήμερα, 08 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.15, στο
γραφείο καθηγητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κομοτηνής, συνεδρίασε ο σύλλογος των
καθηγητών ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή,  κ.  Αγγελάκη Ιορδάνη και αφού
έλαβε υπόψη την υπουργική απόφαση με αριθμ.πρωτ.13423/ΓΔ4/04-02-2021 με ΦΕΚ
491/Β/09-02-2021  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  με  θέμα  «Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας
σχολικών μονάδων Π/θμιαςκαι Δ/θμιας Εκπ/σης» ενημερώθηκε αναλυτικότερα για τα
παρακάτω θέματα:
• Ενημέρωση για ζητήματα υγείας
• Φοίτηση μαθητών
• Συμπεριφορά μαθητών/τριών
• Συνεργασία Σχολείου - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

εισηγείται
τον παρακάτω νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.

1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
    Με τον όρο σχολικός κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων
που  αποτελούν  προϋποθέσεις  για  να  πραγματοποιείται  ανενόχλητα,  μεθοδικά  και
αποτελεσματικά το έργο του σχολείου μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής οργάνωσής
του και αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που
θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και
συγκρούσεις  με  αμοιβαίο  σεβασμό  και  αναγνώριση.  Με  απόφαση  του  Συλλόγου
Διδασκόντων  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (Ν.  682/77,  άρθρο  11,
παράγραφος 1) και (13423/ΓΔ4 ΦΕΚ Β΄491/09-02-2021) καταρτίζεται ο εσωτερικός
κανονισμός  της  σχολικής  μονάδας.  «Η  εγγραφή  των  μαθητών  στο  σχολείο
συνεπάγεται και την αποδοχή του κανονισμού αυτού από τους γονείς/κηδεμόνες και
τους μαθητές. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης
του  Σχολείου,  των  εκπαιδευτικών,  των  μαθητών/μαθητριών  και  των
γονέων/κηδεμόνων.  Ο  κοινά  συμφωνημένος  Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας
επικαιροποιείται  σε τακτά χρονικά διαστήματα,  μέσω της  προβλεπόμενης  από τον
νόμο  συμμετοχικής  διαδικασίας  όλων  των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας.  Ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.
    Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμμορφώνονται στις αρχές του κανονισμού,
με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχολικού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Η ευνομία, η
συνεργασία,  η  αυτοπειθαρχία  και  η  συναδελφικότητα  εξασφαλίζουν την  ομαλή και
εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Η διάκριση των ρόλων και η αναγνώριση των ευθυνών
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ήρεμου κλίματος,  χωρίς εντάσεις,  που στηρίζεται
στην  επικοινωνία  των  μελών  της  σχολικής  μονάδας.  Με  τον  τρόπο  αυτό
καλλιεργούνται  οι  ηθικές  αξίες,  ενώ  παράλληλα  διασφαλίζεται  η  ασφάλεια  των
μαθητών  και  των  καθηγητών.  Η  ανταλλαγή  σκέψεων  και  απόψεων  καθιστά  τους
μαθητές και τους καθηγητές υπεύθυνα άτομα , που οριοθετούν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις  τους,  βασιζόμενα  στην  ελεύθερη  βούληση  και  οδηγούμενα  στην
πρόληψη ενδεχόμενων παραπτωμάτων.

2  Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021
    Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία του.
Λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ (Λοίμωξη από το νέο κορωνοιό SARS-
Cov-2 (COVID-19)
1.  Η χρήση μάσκας είναι  υποχρεωτική  για  τους  εκπαιδευτικούς  μαθητές/ήτριες,  το
λοιπό  προσωπικό  και  για  τους  επισκέπτες  της  Σχολικής  Μονάδας  σε  όλους  τους
χώρους του Σχολείου.
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2.  Σε περίπτωση που μαθητής/ήτρια  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.
3.  Αποφεύγεται  ο  συγχρωτισμός  των  μαθητών/ητριών  και  για  τον  λόγο  αυτό  τα
διαλείμματα αυξάνονται ώστε να αερίζεται καλύτερα η κάθε αίθουσα και να γίνεται
απολύμανση.
4. Επιβάλλεται ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
5.  Καλός  αερισμός  των  αιθουσών,  καθαριότητα  χώρων  και  τακτική  εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες.
6.  Αποφυγή  επισκέψεων  στο  γραφείο,  κηδεμόνων-μαθητών  όταν  αυτό  δεν  είναι
απολύτως απαραίτητο και αν γίνεται πάντα με μάσκα.
7.  Οι  μαθητές/ήτριες  και  οι  εκπαιδευτικοί  που  εμφανίζουν  πυρετό  ή/και  άλλα
συμπτώματα  συμβατά  με  λοίμωξη  COVID-19  απαγορεύεται  να  προσέρχονται  στο
σχολείο.
8.  Στην  περίπτωση  εμφάνισης  κρούσματος  COVID-19  ο  μαθητής/ήτρια  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/ήτριες  του
τμήματος και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα ακολουθούν τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ.

3  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
     Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ αρχίζει τη λειτουργία του στις 05.30 μ.μ. και
συμπληρώνει τις 6 ώρες λειτουργίας του στις 10.00 μ.μ.
•     Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο σχολείο μέχρι τις 05.30 μ.μ.. δεν γίνονται
δεκτοί  από  τον  καθηγητή  της  πρώτης  ώρας,  με  αποτέλεσμα  να  λάβουν  μία
αδικαιολόγητη απουσία.
Αν  η  καθυστέρηση οφείλεται  σε  λόγους  για  τους  οποίους  δεν  ευθύνονται  (ακραία
καιρικά φαινόμενα, καθυστέρηση λεωφορείων κλπ), οφείλουν να απευθύνονται στον
Διευθυντή ο οποίος θα κρίνει αν θα εισέλθουν στην τάξη.
•    Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται
στην  πρώτη  απογευματινή  συγκέντρωση  στο  προαύλιο  του  σχολείου,  οι  δε
εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 05:15 μ.μ.
•    Κανένας μαθητής του σχολείου δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη
λήξη  του  προγράμματος.  Αν  προκύψει  σοβαρός  λόγος  υγείας  ή  προσωπικός  ή
οικογενειακός λόγος και χρειαστεί να αποχωρήσει ο μαθητής θα πρέπει να δοθεί άδεια
από το Διευθυντή του σχολείου.

4  ΑΠΟΥΣΙΕΣ
• Οι μαθητές ενημερώνονται για τα όρια των απουσιών που μπορούν να κάνουν για
να μην είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη.
• Σε περίπτωση απουσίας, λόγω έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά την επιστροφή του
μαθητή  να  ενημερώνετε  ο  υπεύθυνος  καθηγητής.  Οι  κηδεμόνες-  μαθητές
ενημερώνονται, αν οι μαθητές υπερβούν τις 25 απουσίες, με sms ή email που έχουν
δηλώσει κατά την εγγραφή του μαθητή.
•  Τα  όρια  των  απουσιών  για  το  χαρακτηρισμό  της  φοίτησης  ως  επαρκούς  στο
Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο είναι 131 για τους μαθητές που παρακολουθούν και
μαθήματα γενικής  παιδείας  ενώ για  μαθητές  που παρακολουθούν μόνο μαθήματα
ειδικότητας τα όρια απουσιών είναι 78 και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες

5  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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•  Ο  Διευθυντής  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  ιεραρχίας  της  σχολικής  μονάδας  και
μεριμνά  για  τη  σωστή  εφαρμογή  της  εκπαιδευτικής  νομοθεσίας  από  όλη  την
εκπαιδευτική κοινότητα.
•  Θέτει  επιτεύξιμους  και  υλοποιήσιμους  στόχους  και  φροντίζει  να  εξασφαλίζει  τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.
•  Είναι  υπεύθυνος  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  σχολείου  και  μεριμνά  για  την
ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
• Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών και για
την  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  και  για  την  καθαριότητα  τόσο  του  εσωτερικού
χώρου όσο και του αύλειου χώρου.
• Ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
και στους μαθητές και φροντίζει με δημοκρατικό τρόπο να επιλύει τις διαφορές.

6  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•  Τηρούν την εκπαιδευτική  νομοθεσία,  σέβονται  την ιεραρχία,  συνεργάζονται με το
Διευθυντή  του  σχολείου,  τους  συντονιστές  εκπαιδευτικού  έργου  και  το  Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
• Έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των
μαθητών.
•  Οι  υποχρεώσεις  του  εκπαιδευτικού  δεν  περιορίζονται  μόνο  στο
επιστημονικό/γνωστικό του αντικείμενο, αλλά διευρύνονται και στη διάπλαση σωστών
χαρακτήρων. Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας
και είναι υπεύθυνοι για το τμήμα στο οποίο διδάσκουν.
• Οι καθηγητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς και τους κηδεμόνες για την
επίδοση  των  μαθητών,  για  τη  διαγωγή  τους  και  για  τυχόν  προβλήματα  που  θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας και να μεταφέρονται στον υπεύθυνο
καθηγητή σύμβουλο σχολικής ζωής.
•  Οφείλουν  να  έχουν  απενεργοποιημένα  τα  κινητά  τους  τηλέφωνα  και  να
προσέρχονται με κόσμια εμφάνιση στο σχολείο.
• Προσέχουν ιδιαίτερα τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν στους μαθητές του
σχολείου.
• Σέβονται την ώρα των διαλειμμάτων των μαθητών.
• Απαγορεύεται να καπνίζουν σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου.
•  Απαγορεύεται  η  χρήση  καφέ  μέσα  στην  αίθουσα  διδασκαλίας  την  ώρα  του
μαθήματος.
• Εξασφαλίζουν την ευταξία και είναι  υπεύθυνοι  για την τήρηση της τάξης κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
•  Σέβονται  τον  κάθε  μαθητή  και  καλλιεργούν  στους  μαθητές  αισθήματα
αυτοπειθαρχίας,  σεβασμού,  δικαιοσύνης.  Προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  ήρεμο,
δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος.
• Αναφέρουν στο Διευθυντή του σχολείου και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για
την σχολική βία οποιαδήποτε υποψία που τυχόν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους.
• Συνεργάζονται μεταξύ τους και κυρίως οι  εκπαιδευτικοί  της ίδιας ειδικότητας που
διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.
•  Οι  εφημερεύοντες  καθηγητές  είναι  υπεύθυνοι  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  και
ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
•  Σε  περίπτωση  απεργίας  ή  στάσης  εργασίας  ενημερώνουν  τον  Διευθυντή  του
σχολείου  πριν  από  την  έναρξη  του  σχολικού  ωραρίου.  Όσοι  δεν  απεργούν
προσέρχονται  από  την  πρώτη  ώρα,  για  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  αντιμετώπισης
προβλημάτων  που  έχουν  σχέση  με  την  ασφάλεια  των  μαθητών  αλλά  σε  καμία
περίπτωση δεν συμπληρώνονται οι ώρες των απεργών εκπαιδευτικών.
•  Σέβονται  τον  κάθε  μαθητή  και  καλλιεργούν  στους  μαθητές  αισθήματα
αυτοπειθαρχίας,  σεβασμού,  δικαιοσύνης.  Προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  ήρεμο,
δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος.
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7  ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
    Ο  εκπαιδευτικός  οφείλει  να  παρατηρεί,  να  κατανοεί  και  να  σέβεται  την
προσωπικότητα του κάθε μαθητή και τις ιδιαιτερότητες της οικογένειάς του. Επιλέγει
τους κατάλληλους διδακτικούς τρόπους και παιδαγωγικές μεθόδους ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί όταν αξιολογούν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα:
• την καθημερινή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα
• την καθημερινή προφορική τους επίδοση
•  την  επίδοσή  τους  στις  γραπτές  δοκιμασίες  (ωριαίο  διαγώνισμα  και  ολιγόλεπτη
γραπτή δοκιμασία)
•  τη  συμμετοχή  των  μαθητών  στις  εργασίες  που  γίνονται  μέσα  στην  τάξη  και  τη
συνεργασία που έχουν στις ομαδοσυνεργατικές εργασίες
• τη συμπεριφορά τους απέναντι στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές τους
Στο τέλος κάθε τετραμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την επίδοση των μαθητών και
παραδίδει τη βαθμολογία στον Διευθυντή του σχολείου. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος
Διδασκόντων  ορίζουν  την  ημερομηνία  κατά  την  οποία  θα  ενημερωθούν  για  την
πρόοδο των παιδιών τους και θα παραλάβουν τον έλεγχο προόδου οι  γονείς ή οι
κηδεμόνες τους.

8  ΜΑΘΗΤΕΣ
•  Τα  σχολικά  εγχειρίδια  παρέχονται  δωρεάν  από  την  πολιτεία,  είναι  πνευματικά
δημιουργήματα και δεν πρέπει να καταστρέφονται.
• Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση στο χώρο του σχολείου, χωρίς
άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου.
•  Η δολίευση  των εξετάσεων,  η αντιγραφή και  η  υποκλοπή κατά τη  διάρκεια  των
εξετάσεων τιμωρούνται, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
• Για οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορούν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν μόνοι
τους καταφεύγουν στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματός τους
καθηγητή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής ή τέλος στον Διευθυντή του σχολείου.
•  Οι  μαθητές  δεν  πρέπει  να απουσιάζουν από το  σχολείο  χωρίς  σοβαρό λόγο.  Η
ελλιπής φοίτηση  δημιουργεί  προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία  και  μπορεί  να
οδηγήσει σε επανάληψη της τάξης.
• Δεν επιτρέπεται να βωμολοχούν και να χειροδικούν εντός του σχολείου.
• Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν εξωσχολικό. Αν κάποιος εξωσχολικός θελήσει
να επικοινωνήσει με κάποιο μαθητή θα πρέπει να πάρει άδεια από το Διευθυντή του
Σχολείο
• Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένουν την
έναρξη του μαθήματος.
•  Όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι  ρωτούν τον  καθηγητή τους και  δε  φοβούνται  τους
συμμαθητές τους.
•  Χρησιμοποιούν  τους  κοινόχρηστους  χώρους προσεκτικά και  πολιτισμένα και  δεν
προκαλούν φθορές.
•  Είναι  πειθαρχημένοι  στην  τάξη  και  παρακολουθούν  τον  καθηγητή  με  προσοχή,
χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές τους.
• Αν έχουν γυμναστική ή εργαστηριακό μάθημα περιμένουν στο γυμναστήριο ή στο
αντίστοιχο εργαστήριο.
• Οι μαθητές θα πρέπει να διατηρούν την καθαριότητα, εντός και εκτός κτιρίου, και να
ρίχνουν τα απορρίμματά τους στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται στο κτίριο και
στο προαύλιο, ώστε η κάθε αίθουσα και το σχολείο να διατηρούνται καθαρά.
• Η εμφάνιση των μαθητών θα πρέπει να αρμόζει στη μαθητική τους ιδιότητα και δεν
πρέπει η αμφίεσή τους να προκαλεί το κοινό αίσθημα των καθηγητών και των
συμμαθητών τους.
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•  Δεν  επιτρέπεται  να  φέρνουν  στο  σχολείο  το  κινητά  τηλέφωνα(σύμφωνα  με  την
εγκύκλιο
Γ2/132328/Γ2/07-12-2006 ΥΠΕΠΘ). Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει
στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής
του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.
Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και
αντιμετωπίζεται  για  τους  μαθητές  της  Δ.Ε.  με  τις  προβλεπόμενες  στην  υπ’  αριθ.
10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υ.Α. ΦΕΚ 120/τΒ/23-1-2018.
• Απαγορεύεται κάθε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) προς τους άλλους
μαθητές και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις κυρώσεις της παραπάνω Υ.Α.
Ο  ευτελισμός και η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών μαθητών
και  καθηγητών  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  θεωρούνται  παραπτώματα  και
τιμωρούνται.
• Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές του σχολείου βγαίνουν στην αυλή και οι αίθουσες
αερίζονται. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και
πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή από τον Διευθυντή του σχολείου.
• Κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στο σχολείο η συμπεριφορά τους
πρέπει να είναι κόσμια και προς τους συμμαθητές τους και προς τους καθηγητές τους.
• Δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το σχολείο,  χωρίς να πάρουν άδεια από το
Διευθυντή του σχολείου.
• Οι μαθητές δε γράφουν στα θρανία, στις καρέκλες και στους τοίχους του σχολείου.
• Δεν επιτρέπεται κάποιος μαθητής να προσβάλλει ή να υποτιμά άλλο συμμαθητή του
για σωματικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς λόγους.
• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών ,αναψυκτικών ή τσίχλας κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων. Επίσης, το κάπνισμα και το αλκοόλ απαγορεύονται στο χώρο του
σχολείου.
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται οι μαθητές να σηκώνονται από τις
θέσεις τους ή να συνομιλούν με τους συμμαθητές τους.
•  Δεν  επιτρέπεται  να  καταστρέφουν  τα πράγματα  των συμμαθητών τους  ούτε  τον
εξοπλισμό του σχολείου.

9  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
•   Οι  επιμελητές  ορίζονται  στην  αρχή του έτους  από τον  υπεύθυνο καθηγητή του
τμήματος.
   Ορίζονται δύο επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος των
επιμελητών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων
του τμήματος.
• Οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και να μην
επιτρέπουν την είσοδο σε κανένα. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά προκληθεί
στην αίθουσα καθώς και για την καθαριότητα της αίθουσας.
•  Φροντίζουν για  το  καθάρισμα του πίνακα κατά τη  διάρκεια  του διαλείμματος  και
μεριμνούν
για την ύπαρξη κιμωλίας, σπόγγου και κάδου .
• Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά, είτε προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από
οποιονδήποτε άλλο και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κλοπή προκύψει κατά τη
διάρκεια της ημέρας εκτός από τις ώρες που και οι ίδιοι απουσιάζουν εκτός αίθουσας.
•  Κατά  τη  διάρκεια  του  διαλείμματος  φροντίζουν  για  τον  αερισμό  της  αίθουσας
ανοίγοντας
τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα.
Εάν οι
συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον
εφημερεύοντα καθηγητή.

10  ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ
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• Οι απουσιολόγοι του κάθε τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή με βάση
την
βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους
ορίζεται (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
• Ο απουσιολόγος δημιουργεί το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση
κάθε
μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται δεκτή μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τάξης.
• Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις  απουσίες στους
απόντες
συμμαθητές και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να
προσυπογράψει το απουσιολόγιο.
•  Κατά τη  διάρκειά  του  ωραρίου λειτουργίας  του σχολείου  είναι  υπεύθυνος για  τη
φύλαξη
και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου. Ο απουσιολόγος ελέγχεται
από
τον καθηγητή, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και τον Διευθυντή.
• Όποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία, ημερήσια ή πολυήμερη αποβολή ο
απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων.
• Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο των
απουσιών στη διεύθυνση του σχολείου.
• Αν χαθεί το απουσιολόγιο, υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος καθώς και οι επιμελητές
εκείνης της ημέρας, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν και θα τιμωρηθούν αν
θεωρηθούν υπεύθυνοι. Η παραποίηση του απουσιολογίου θεωρείται βαρύτατο
παράπτωμα και βαραίνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος θα κληθεί να
απολογηθεί και να τιμωρηθεί με αυστηρή ποινή.

11  ΚΥΛΙΚΕΙΟ
• Το κυλικείο του σχολείου βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και χρησιμοποιείται από 
τους
μαθητές του σχολείου μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή σε περίπτωση 
απουσίας
κάποιου καθηγητή και σε μη αναπλήρωση της διδακτικής ώρας.
• Δεν επιτρέπεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να βρίσκονται στο 
χώρο
του κυλικείου.
• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να ρυπαίνουν τους χώρους του σχολείου μας, αλλά να
χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων που βρίσκονται σε κάθε αίθουσα και στον
αύλειο χώρο.
• Οι μαθητές πρέπει να τηρούν τη σειρά τους και να σέβονται τους υπόλοιπους 
μαθητές και
να παραχωρούν τη σειρά τους σε μαθητές με κινητικά προβλήματα.
• Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να εισέρχονται στο χώρο του κυλικείου.

12  ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ
• Ο εθισμός στο κάπνισμα είναι καταστροφικός για την υγεία, την πνευματική και τη
σωματική τόσο του καπνιστή, όσο και του παθητικού καπνιστή. Για το λόγο αυτό
απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους του σχολείου. Η παρέκκλιση από τους κανόνες
αυτούς  συνεπάγεται  ιδιαίτερα  αυστηρές  πειθαρχικές  ποινές.  Η  επανάληψη  ή  η
σοβαρότητα
του παραπτώματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το
σχολείο  μετά  από  απόφαση  του  Συλλόγου  των  Διδασκόντων.  Το  κάπνισμα
απαγορεύεται
στους χώρους του σχολείου κατ’ εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ
76017/29/07/2002 (ΦΕΚ 1001. τ.Β ΄ του Υπουργείου Υγείας.
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13  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό
περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση
Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές οφείλουν:
• Να σέβονται την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σχολείου.
• Να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους και
να
μην καταστρέφουν τα καρεκλάκια τους.
•  Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση τόσο των τάξεών τους όσο και  του
σχολείου
και του αύλειου χώρου γενικότερα.
• Αν κάποιος μαθητής αντιληφτεί ότι ένας μαθητής παραβαίνει κάποιους από τους
παραπάνω κανόνες θα πρέπει να το αναφέρει στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον
Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

14  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι μαθητές ζητούν από τους καθηγητές τους:
• Να σέβονται την προσωπικότητά τους.
• Να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος τους.
• Να τους αντιμετωπίζουν με κατανόηση.
• Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους.

15  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ
• Οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή,
όπως  αυτοί  ορίζονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  το  Εσωτερικό  Κανονισμό
Λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση
με  αυτούς  αποτελεί  αντικείμενο  παιδαγωγικού  ελέγχου  και  αντιμετωπίζεται  με
παιδαγωγικά  μέσα.  Στις  περιπτώσεις  των  μαθητών/τριών  που  δε  βελτιώνουν  τη
συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα
οποία μπορεί να κυμαίνονται από την απλή παρατήρηση, την ωριαία αποβολή, την
αποβολή για μία ή δύο ημέρες, μέχρι και την οριστική απομάκρυνση από το σχολείο,
ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.
• Όταν τιμωρούνται με ωριαία αποβολή από το μάθημα οι μαθητές παραμένουν στο
χώρο  του  σχολείου  και  απασχολούνται  δημιουργικά  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
Διευθυντή.
• Οι ποινές που επιβάλλονται έχουν σωφρονιστικό χαρακτήρα και μοναδικός στόχος
τους  είναι  να  συνειδητοποιήσουν  οι  μαθητές  το  σφάλμα  τους  και  να  μην  το
επαναλάβουν στο μέλλον.

16  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Οι γονείς-μαθητές στο σχολείο πέρα από τον τυπικό τους ρόλο στη συγκρότηση των
υποβοηθητικών  συλλογικών  οργάνων  (Σχολική  Επιτροπή,  Σχολικό  Συμβούλιο,
Σύλλογος Γονέων και  Κηδεμόνων)  επιτελούν ένα πολύ ουσιαστικό  ρόλο μέσω του
συλλόγου τους.
Ένα ρόλο που απαιτεί τη συνεχή και συστηματική τους συμμετοχή στα τεκταινόμενα
του σχολείου . Ο εκδημοκρατισμός του σχολείου και η ανοιχτή λειτουργία του στον
έξω κόσμο καθιστούν το έργο του σχολείου σύνθετο.

17  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
    Για να λειτουργήσει  το σχολείο αποδοτικά,  πρέπει ο καθένας μας να ξέρει  τις
υποχρεώσεις
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του αλλά και  τα  δικαιώματά του.  Πρέπει  να μάθουμε  να δείχνουμε  σεβασμό στην
προσωπικότητα  του  άλλου,  να  μην  καταπατούμε  τα  δικαιώματά  του  και  να  τον
αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και αγάπη.
    Ο κανονισμός που θα τηρείται από όλους θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση
της
γνώσης  και  της  πραγματικής  ελευθερίας.  Θέλουμε  το  σχολείο  μας  να  έχει
χαρούμενους καθηγητές και ευτυχισμένα μαθητές. Η τήρηση των μπορεί καμιά φορά
να  μας  φέρνει  μια  μικρή  στενοχώρια,  στο  τέλος  όμως  μας  γεμίζει  με  δύναμη  και
αυτοπεποίθηση. Ένας σχολικός κανονισμός είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και πρέπει να δίνει έμφαση στα στοιχεία
και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους,
με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.
     Το σχολείο για να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό του πρέπει να υπάρχει συνεχή
συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών και καθηγητών.
Το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο μαθητών                                           Οι Εκπαιδευτικοί
α)                      β)                           γ)                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                         

                                 

Εκπρόσωπος του Δήμου Κομοτηνής
 

           

             Ο Διευθυντής

     ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

                     Εγκρίνεται                                                                                        Εγκρίνεται      
      Η Παιδαγωγικά υπεύθυνη                                                                   Η Διευθύντρια της
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86                                  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης

 Φωτιάδου Γλυκερία                                                                                 Κοσμίδου Μαριγούλα
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