
Κανονισμός Σχολείου 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 

 Όταν χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στον 

χώρο που πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή. 

 Οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται στο σχολείο με εμφάνιση κατάλληλη για 

το σχολικό περιβάλλον χωρίς βαμμένα νύχια, ντυμένοι με ρούχα καθαρά 

που να καλύπτουν την περιοχή κοιλιάς – μέσης,  χωρίς σκισίματα ή 

ανοίγματα. 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.  Οι μαθητές υποχρεούνται να 

αφήνουν τα κινητά τους στο γραφείο καθηγητών πριν την έναρξη των 

μαθημάτων και να τα παίρνουν μετά την λήξη τους πριν την αποχώρηση.  

Σε περίπτωση που μαθητής βρεθεί να έχει κινητό μαζί του κατά την 

διάρκεια ημερήσιου προγράμματος, αυτό θα κρατείται από την Διεύθυνση 

και θα γίνεται συνεννόηση με τους κηδεμόνες για την επιστροφή του. 

 Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν 

μαθητές, καθηγητές ή οποιοδήποτε μέρος του σχολικού χώρου. 

 Θα πρέπει να φροντίζεται καθημερινά η προσωπική υγιεινή των μαθητών 

ώστε να είναι καθαροί, χωρίς ψείρες και όχι με τα ίδια ρούχα για πολλές 

ημέρες. 

 Ειδικά για την ημέρα που έχουν γυμναστική, οι μαθητές θα πρέπει να 

έρχονται στο σχολείο  με αθλητικά ρούχα και παπούτσια, και να έχουν μαζί 

τους επιπλέον μία ακόμη μπλούζα και φανέλα για να αλλάξουν. 

 Στο σχολείο απαγορεύονται τα ενεργειακά ποτά, οι καφέδες και τα 

ανθρακούχα ποτά. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

 Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές θα πρέπει να παραμένουν 

εκτός τάξης. Οφείλουν να βγαίνουν από την τάξη τους όταν χτυπήσει το 

κουδούνι για έξω και να μπαίνουν αμέσως όταν το κουδούνι χτυπήσει ξανά 

για μάθημα.  

 Κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές δεν επιτρέπεται 

να βρίσκονται εκτός των χώρων του σχολείου.  Η εξώπορτα θα παραμένει 

κλειστή όλο αυτό το διάστημα. 

 Επειδή στο χώρο του σχολείου δεν λειτουργεί κυλικείο οι μαθητές 

χρειάζεται να έχουν μαζί τους φαγητό για τα διαλλείματα και νερό. 



 Στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης κατά του κορονοϊού, στα 

διαλλείματα θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. 

Είναι απαραίτητο να γίνεται σωστή εφαρμογή της μάσκας υπάρχει 

δεύτερη μάσκα στην τσάντα. 

 Με σκοπό την καλύτερη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών κρίνεται σκόπιμη 

η τακτική ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων από το εκπαιδευτικό και 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. 

 Οι μαθητές αποβιβάζονται από και επιβιβάζονται στα μεταφορικά μέσα 

που έχουν οριστεί από την περιφέρεια στο χώρο του σχολείου με ευθύνη 

του προσωπικού.  Οποιαδήποτε παρεκτροπή από αυτή την διαδικασία 

γίνεται μόνο με έγγραφη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα. 
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