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Αντί προλόγου 

Με τον όρο «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» νοείται το ςφνολο των όρων και των κανόνων που αποτελοφν 
προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου. Οι ςυνκικεσ 
αυτζσ πρζπει να αποβλζπουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ, το οποίο κα εξαςφαλίηει 
τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, χωρίσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα 
αμοιβαίου ςεβαςμοφ και κατανόθςθσ, ανάμεςα ςε μακθτζσ, κακθγθτζσ και γονείσ. 

Φζτοσ, βριςκόμαςτε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ, να εναρμονίςουμε τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του ςχολείου 
με τουσ  -μθ φιλικοφσ ςτθν παιδαγωγικι και διδακτικι διαδικαςία- όρουσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ. 

Η ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ ομάδα, θ οποία ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνίασ. Σο ςχολείο 
προετοιμάηει τουσ νζουσ να ενταχκοφν ομαλά ςτθν κοινωνία. Η εςωτερικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ οφείλει να 
εκπαιδεφει και να διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ τθσ δθμοκρατικισ κοινωνίασ. 

Η δθμοκρατικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ προχποκζτει κανόνεσ, όρια, κατανομι ρόλων και ευκυνϊν, 
ιεραρχικι διάρκρωςθ τθσ ομάδασ, ςτοιχεία τα οποία ςυναντάμε ςτθ λειτουργία κάκε δθμοκρατικά οργανωμζνθσ 
ομάδασ. 

Σο ςχολείο, εκτόσ του προφανοφσ ςτόχου τθσ μάκθςθσ και τθσ μεταλαμπάδευςθσ γνϊςεων, ζχει επωμιςκεί και τον 
δφςκολο ρόλο να εναρμονίςει τον ζφθβο με τθν κοινωνία. Ο ζφθβοσ μακθτισ ζχει το δικαίωμα να απαιτεί το ςεβαςμό 
και να διεκδικεί τθ δυνατότθτα να αναπτφςςει δθμιουργικζσ πρωτοβουλίεσ. Δικαιοφται δθλαδι ελευκερίασ, θ οποία με 
τθ ςειρά τθσ γεννά αίςκθμα αςφάλειασ και υπευκυνότθτα. 

Παράλλθλα, όμωσ, θ ςχολικι κοινότθτα νομιμοποιείται να απαιτιςει τθ ςυνειςφορά του ζφθβου μακθτι-πολίτθ 
ςτθν ομαλι λειτουργία τθσ. 

Οι μακθτζσ του Λυκείου προςζρχονται ςτο ςχολείο ζχοντασ διαφορετικι αφετθρία και μεταφζροντασ ςτισ 
αποςκευζσ τουσ διαφορετικό πνευματικό φορτίο. Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ ηωισ, θ διαφορετικότθτα ζχει κυρίωσ 
οικογενειακι προζλευςθ, αλλά ςτθν πορεία προςτίκεται και θ ευρφτερθ επίδραςθ του περιβάλλοντοσ. Σο κοινωνικό, 
το φυςικό και το ςχολικό περιβάλλον κα προςδιορίςουν ςθμαντικά τθν περαιτζρω εξζλιξθ. Η επίδραςθ αυτι αςκείται 
με πολλοφσ τρόπουσ άμεςα και ζμμεςα, ςυςτθματικά ι διάχυτα. Γι’ αυτό πρζπει ςτο περιεχόμενο τθσ ςχολικισ ηωισ να 
περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία και οι δραςτθριότθτεσ που καλλιεργοφν ςτουσ αυριανοφσ πολίτεσ το αίςκθμα τθσ 
ελευκερίασ, τθν υπευκυνότθτα, με ενεργό ςυμμετοχι και κοινωνικι ευαιςκθςία και ευκφνθ. 
  
Α. Ενθμζρωςθ για ηθτιματα υγείασ 

το πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των υπόλοιπων εργαηομζνων ςτο 
Λφκειο, και με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ, κα πρζπει να τθρείται ζνα αυςτθρό πρωτόκολλο που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
ελαχιςτοποίθςθ τθσ πικανότθτασ διαςποράσ του κορωνοϊοφ. 
υγκεκριμζνα πρζπει να τθροφνται τα παρακάτω μζτρα: 

1. Τποχρεωτικι θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (υφαςμάτινθσ ι απλισ χειρουργικισ) ςτουσ εςωτερικοφσ 
χϊρουσ για όλουσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και επιςκζπτεσ. ε περίπτωςθ που μακθτισ δεν τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ, δεν του επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ ςχολικι τάξθ, 
λαμβάνει απουςία και παραμζνει ςε ειδικό χϊρο, με τιρθςθ όςο το δυνατόν επαρκοφσ απόςταςθσ και των 
λοιπϊν μζτρων προςταςίασ, μζχρι τθν παραλαβι του από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του. 

2. Αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ των μακθτϊν και για το λόγο αυτό τα διαλείμματα κα είναι διαφορετικά για 
κάκε τάξθ. 



3. υχνόσ κακαριςμόσ των χεριϊν με χριςθ νεροφ και ςαπουνιοφ ι με αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα. ε 
κάκε αίκουςα κα υπάρχει αλκοολοφχο διάλυμα. 

4. Καλόσ αεριςμόσ των αικουςϊν, κακαριότθτα χϊρων και τακτικι εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ. 
5. Αποφυγι επίςκεψθσ ςτο ςχολείο γονζων και κθδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολφτωσ απαραίτθτο. 
6. Σα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, που εμφανίηουν πυρετό ι/και άλλα ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-

19, απαγορεφεται να προςζρχονται ςτο ςχολείο. υςτινεται προσ τουσ γονείσ ο ζλεγχοσ των παιδιϊν για 
ενδεχόμενθ εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων (πικανϊσ και με κερμομζτρθςθ) πριν τθν αναχϊρθςι τουσ από το ςπίτι. 

7. τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ COVID-19 ο μακθτισ ι ο εκπαιδευτικόσ τίκεται ςε καραντίνα 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και ακολουκεί επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ όλων των 
πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ. τθ ςυνζχεια, ακολουκοφνται οι οδθγίεσ για  ςτενζσ επαφζσ 
επιβεβαιωμζνου περιςτατικοφ COVID-19 ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

8. Μακθτζσ που ανικουν ςε ευπακι ομάδα, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Άρκρο 8 τθσ Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 
378/τ. Βϋ/08-09-2020) εγκυκλίου, μετά τθν προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ δεν προςζρχονται ςτο ςχολείο και 
παρακολουκοφν τα μακιματα μζςω ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να ενθμερϊνουν οι γονείσ άμεςα τθ Διεφκυνςθ του χολείου για 
οποιοδιποτε κζμα υγείασ των παιδιϊν τουσ. Επίςθσ να ενθμερϊνουν για πικανζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και να 
αναφζρουν τυχόν άλλα ςτοιχεία που κατά τθν κρίςθ τουσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
υγεία και θ αςφάλεια των παιδιϊν τουσ κατά τθν παραμονι τουσ ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ. Τπενκυμίηεται ότι οι 
μακθτζσ- μακιτριεσ τθσ Αϋ Σάξθσ (και όςοι άλλοι δεν προςκόμιςαν ωσ τϊρα) πρζπει να προςκομίςουν το 
ςυντομότερο δυνατό το (επιςυναπτόμενο για τθν Α’ Σάξθ) Ατομικό Δελτίο Τγείασ, υπογεγραμμζνο από γιατρό. 
  
Β. Φοίτθςθ μακθτϊν 

1. Η προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο χολείο πρζπει να γίνεται το αργότερο μζχρι τισ 8:05. Η πόρτα του 
ςχολείου κα κλείνει 8:10 και κα ανοίγει ςτθν διάρκεια των διαλειμμάτων για τθν προςζλευςθ των μακθτϊν ι 
τθν αποχϊρθςθ όςων ζχουν ςχολάςει. Ειδικά για φζτοσ, δεν κα πραγματοποιείται ςυγκζντρωςθ μακθτϊν ςτον 
προαφλιο χϊρο το πρωί, πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων. Η κακιερωμζνθ προςευχι και ενθμζρωςθ κα γίνεται 
ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ. Είναι κατανοθτό ότι κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ δθμιουργεί προβλιματα ςτθ ςωςτι 
ενθμζρωςθ των μακθτϊν και δυςχεραίνει ςτθ ςυνζχεια τθ διδαςκαλία. Η είςοδοσ ςτθν τάξθ μετά από 
κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ επιτρζπεται μόνο με ζγκριςθ του Διευκυντι του χολείου. υνεχισ και 
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ αποτελεί παράπτωμα και ελζγχεται πεικαρχικά. 

2. Οι γονείσ οφείλουν να ενθμερϊνουν άμεςα και μζχρι τισ 8:30 το πρωί το χολείο ςτο τθλζφωνο 2244022254 
για τυχόν απουςία του παιδιοφ τουσ κακϊσ και για κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ. 

3. Σο ςχολείο, ςε κακθμερινι βάςθ ενθμερϊνει τουσ γονείσ -με αποςτολι sms ι e-mail για τθν απουςία του 
μακθτι/μακιτριασ. 

4. Σα όρια των απουςιϊν για το χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ ωσ επαρκοφσ ςτο Γενικό Λφκειο είναι 114 και δεν 
υπάρχει (από το 2018) θ διάκριςθ ςε δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ. Οι απουςίεσ μακθτϊν ςχετικά με 
τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προςμετρϊνται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
α) Αν νοςεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιοσ ο μακθτισ ι κάποιοσ που κατοικεί ςτο ςπίτι του, με απαραίτθτθ 

προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ.  
β) Αν ο μακθτισ ανικει ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου, όπωσ ζχουν οριςτεί από τον ΕΟΔΤ, με απαραίτθτθ 

προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ από τον κεράποντα ιατρό ι από ιατρό τθσ ςχετικισ ειδικότθτασ. 
Οι μακθτζσ/τριεσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να επαναλάβουν τθ 
φοίτθςθ τουσ ςτθν ίδια τάξθ. 

5. Αναχϊρθςθ των μακθτϊν από το χολείο πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, χωρίσ άδεια από τθ Διεφκυνςθ του 
χολείου, δεν επιτρζπεται, παρά μόνο με τθν ζγκριςθ ι παρουςία του γονζα που κα αιτιολογιςει επαρκϊσ τθν 
ανάγκθ τθσ απουςίασ. 

6. Η ζξοδοσ του μακθτι από το ςχολικό χϊρο ι θ παραμονι του εκτόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ, κατά τθ 
διάρκεια των μακθμάτων, χωρίσ άδεια είναι ςοβαρό παράπτωμα και ελζγχεται πεικαρχικά. 

7. Οι μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να προςζρχονται άμεςα και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν τάξθ τουσ μετά το τζλοσ του 
διαλείμματοσ. Κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ χωρίσ άδεια χρεϊνει το μακθτι με ωριαία απουςία. Αν το 
φαινόμενο επαναλαμβάνεται ςυχνά, ο μακθτισ ελζγχεται πεικαρχικά. 

8. Οι γονείσ των μακθτϊν ζχουν τθν ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθσ επίδοςθσ των παιδιϊν 
τουσ. Λόγω τθσ πανδθμίασ, καλό είναι να αποφεφγεται θ επίςκεψθ των γονζων ςτο ςχολείο και να 
αναηθτθκοφν άλλοι τρόποι ενθμζρωςθσ, όπωσ το τθλζφωνο και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

9. Ενθμερωτικά ςθμειϊματα για τθ φοίτθςθ (απουςίεσ) των μακθτϊν ςτζλνονται ςτουσ γονείσ, με τθ χριςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), sms και μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με τθ χριςθ του κλαςςικοφ 
ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό παρακαλοφνται όλοι οι γονείσ να ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςτο 



αντίςτοιχο ζντυπο και οπωςδιποτε, αν δεν ζχουν email, να δθμιουργιςουν. Άλλωςτε, είναι πολφ πικανό οι 
βακμολογίεσ των μακθτϊν να αποςτζλλονται με email. 

  
 

 

Γ. υμπεριφορά 
1. Αποκλίςεισ των μακθτριϊν/μακθτϊν από τθ δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, τουσ κανόνεσ του ςχολείου, τουσ όρουσ 

τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του ςχολείου, από τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτθ 
ςχολικι περιουςία, ςτισ ςυμμακιτριεσ και τουσ ςυμμακθτζσ, πρζπει να κεωροφνται ςχολικά παραπτϊματα. 

2. Εντόσ του ςχολικοφ χϊρου (αικουςϊν, κτθριακϊν χϊρων, προαυλίου και τουαλετϊν) απαγορεφεται αυςτθρά 
ςτουσ μακθτζσ και ςυνιςτοφν πράξεισ που ελζγχονται πεικαρχικά: 

 θ μεταφορά και χριςθ τςιγάρου ι προϊόντων καπνοφ  

 θ μεταφορά και χριςθ θλεκτρονικοφ τςιγάρου  

 θ μεταφορά και χριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων που ενδζχεται να προκαλζςουν ςωματικι βλάβθ ςτον 
μεταφζροντα, ςτον χριςτθ ι/και ςε τρίτουσ  

 θ μεταφορά και χριςθ ςυςκευϊν ψεκαςμοφ αρϊματοσ ι άλλθσ ουςίασ που ενδζχεται να προκαλζςει βλάβθ 
ι αλλεργία κατά τθν ειςπνοι τθσ από τρίτουσ 

 θ κατανάλωςθ αλκοολοφχων ι ενεργειακϊν ροφθμάτων 

 θ παραγγελία και προμικεια αναψυκτικϊν, καφζδων και φαγθτοφ από εταιρείεσ διανομισ. Οι μακθτζσ κα 
πρζπει να φροντίηουν ι να ζχουν μαηί τουσ το φαγθτό τουσ ι να το προμθκεφονται από το κυλικείο του 
ςχολείου κατά τθν διάρκεια των προκακοριςμζνων διαλειμμάτων. 

 θ μεταφορά και κατανάλωςθ προϊόντων με καφεΐνθ 

 θ εκοφςια ι ακοφςια πρόκλθςθ ρφπανςθσ των χϊρων του ςχολείου 

 θ παρακϊλυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κάποιου τμιματοσ κακϋ οιονδιποτε τρόπο 

 θ ανυπακοι ςε υποδείξεισ/ςυςτάςεισ/προτροπζσ για ευπρεπι ςυμπεριφορά από τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ και 
τον Διευκυντι του χολείου 

 θ προςβολι τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των ςυμμακθτριϊν και ςυμμακθτϊν τουσ 

 θ προςβολι τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των εκπαιδευτικϊν τουσ και του 
Διευκυντι του ςχολείου 

 θ πρόκλθςθ εκφοβιςμοφ ι/και θ άςκθςθ ςωματικισ ι λεκτικισ βίασ εισ βάροσ ςυμμακθτριϊν/ςυμμακθτϊν 
και εκπαιδευτικϊν κακ’ οιονδιποτε τρόπο 

 θ απαξίωςθ, θ φκορά, θ ηθμιά και κακι χριςθ τθσ περιουςίασ του χολείου (μακιτρια ι μακθτισ που 
προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του χολείου, ελζγχεται για τθ ςυμπεριφορά αυτι και θ δαπάνθ 
αποκατάςταςθσ βαρφνει τον κθδεμόνα του ι τον ίδιο). 

 θ εναςχόλθςθ με παίγνια που προχποκζτουν χριςθ τραπουλόχαρτων 
3. Σα ςχολικά παραπτϊματα κα αντιμετωπίηονται από το ςχολείο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με 

γνϊμονα τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων πρζπει να είναι θ τελευταία 
επιλογι, χωρίσ όμωσ να αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζτρο. 

4. Σα κζματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτριϊν/μακθτϊν ςτο χολείο αποτελοφν αντικείμενο 
ςυνεργαςίασ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τθ φμβουλο χολικισ ηωισ, τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, τον φλλογο Διδαςκόντων και τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ 
καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςι τουσ. 

5. ε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ 
προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. 

6. Ο ςεβαςμόσ όλων προσ τα μζλθ τθσ χολικισ Κοινότθτασ (μακθτζσ, Δ/νςθ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και άλλουσ 
εργαηόμενουσ) είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθ ςωςτι και αποδοτικι λειτουργία του χολείου. Ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα δίνεται ςτθ δθμιουργία κλίματοσ ςυνεργαςίασ, κατανόθςθσ και αλλθλοχποςτιριξθσ μεταξφ όλων των 
μελϊν τθσ χολικισ Κοινότθτασ. 

7. Κατά τισ ϊρεσ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμμετζχουν και να προςπακοφν, να ζχουν 
προετοιμαςτεί κατάλλθλα και να ςζβονται πάντα το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ. 

8. Η κζςθ των μακθτϊν ςτθν τάξθ ορίηεται από τον υπεφκυνο κακθγθτι του τμιματοσ και για λόγουσ υγειονομικισ 
αςφάλειασ δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγι. Επίςθσ, καλό είναι οι μακθτζσ να μθν ανταλλάςςουν μεταξφ 
τουσ μολφβια και τετράδια. 

9. τα διαλείμματα δεν επιτρζπεται να παραμζνουν οι μακθτζσ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Όςο ο καιρόσ το 
επιτρζπει, οι μακθτζσ κα βρίςκονται ςτο προαφλιο, ςε κακοριςμζνο χϊρο και δεν κα ζρχονται ςε επαφι με τουσ 
μακθτζσ των άλλων τμθμάτων που κάνουν μαηί διάλειμμα. 



10. Όλοι οι χϊροι του ςχολείου κακϊσ και τα κρανία, τα κακίςματα κ.λ.π. πρζπει να διατθροφνται κακαρά, και να 
μθν προξενοφνται φκορζσ. Σο ίδιο ιςχφει για τον θλεκτρονικό εξοπλιςμό του χολείου και όλα τα εποπτικά μζςα 
που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με προςοχι, ϊςτε να αποφεφγονται φκορζσ. 

11. Σο ακλθτικό υλικό του χολείου πρζπει να χρθςιμοποιείται με προςοχι και πάντοτε με τθν άδεια και τθν 
επίβλεψθ του κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ, αφοφ πρϊτα ζχει κακαριςτεί και απολυμανκεί. 

12. Οι μακθτζσ ΔΕΝ πρζπει να φζρνουν μαηί τουσ μπάλεσ, για να παίηουν ςτα διαλείμματα. 
13. Οι υβριςτικζσ εκφράςεισ και ςυμπεριφορζσ δεν επιτρζπονται κατά τθν παραμονι ςτουσ χϊρουσ του χολείου, 

κατά τθ ςυμμετοχι ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ, διδακτικζσ επιςκζψεισ και εκδρομζσ, κατά τθν αναμονι των 
ςχολικϊν λεωφορείων και κατά τθ διάρκεια των μετακινιςεων με αυτά. θμειϊνεται ότι ο μακθτισ διατθρεί τθ 
μακθτικι του ιδιότθτα τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ςχολείου. 

14. Η κάκε είδουσ επικοινωνία με άτομα εκτόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν περίμετρο του προαυλίου ι ςτθν 
είςοδο, δεν επιτρζπεται, για λόγουσ αςφάλειασ. 

Σζλοσ, κάκε ηιτθμα που ςχετίηεται ι επθρεάηει τθ ςχολικι ηωι και απαςχολεί τουσ μακθτζσ/τριεσ ι τουσ γονείσ, 
καλό είναι να γνωςτοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου. 
 
Δ. Κινθτά τθλζφωνα – χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτο ςχολείο 

Η κατοχι και χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου (και ςτο προαφλιο) απαγορεφεται 
με βάςθ ζγγραφθ οδθγία του Τπουργείου Παιδείασ (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). υγκεκριμζνα, αναγράφεται: 

1. Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κινθτά τθλζφωνα εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. 
2. Οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ, εκτόσ από τα κινθτά τθλζφωνα, οποιαδιποτε άλλθ 

θλεκτρονικι ςυςκευι ι παιχνίδι που διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου εντόσ του ςχολικοφ 
χϊρου. Ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ που τουσ διακζτει το ςχολείο ςτο οποίο φοιτοφν, χρθςιμοποιείται κατά τθ 
διάρκεια τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ γενικότερα και μόνο υπό τθν 
εποπτεία/επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ. 

τθν περίπτωςθ που γίνει αντιλθπτό μακθτισ να ζχει ςτθν κατοχι του κινθτό, ο μακθτισ αποβάλλεται από το 
ςχολείο για μία (1) θμζρα. 

Η χριςθ θλεκτρονικισ ςυςκευισ μετάδοςθσ εικόνασ και ιχου (Η/Τ, tablet ι κινθτό τθλζφωνο) επιτρζπεται μόνο 
ςτον διδάςκοντα εκπαιδευτικό για τθν υποςτιριξθ του μακιματοσ του και τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. 
 
Ε. Εκδρομζσ – Περίπατοι 

Λόγω κορωνοϊοφ, δεν πραγματοποιοφνται εκδρομζσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και ςχολικά πρωτακλιματα. 
Διδακτικζσ επιςκζψεισ και περίπατοι μποροφν να διεξάγονται ανά τμιμα με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ. 
 
Σ.  Ενθμζρωςθ γονζων – ςυνεργαςία με τουσ Κακθγθτζσ 

1. Η ενθμζρωςθ των γονζων από τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ και θ ςυνεργαςία μαηί τουσ είναι απαραίτθτθ για 
τθν πρόοδο των μακθτϊν. 

2. Ζχει ιδθ αναφερκεί ότι, λόγω τθσ πανδθμίασ, καλό είναι να αποφεφγεται θ επίςκεψθ των γονζων ςτο ςχολείο 
και να αναηθτθκοφν άλλοι τρόποι ενθμζρωςθσ, όπωσ το τθλζφωνο και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

3. Για κζματα λειτουργίασ του ςχολείου οι γονείσ μποροφν να ενθμερϊνονται και από το δικτυακό τόπο του 
ςχολείου. 

  
Ζ. φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

Η ςυμβολι του ςυλλόγου γονζων ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου είναι ςθμαντικι. Γι’ αυτό, οι γονείσ 
καλοφνται να πλαιςιϊνουν τον φλλογο και να ςυμβάλλουν προςωπικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ς’ αυτόν. 
  
Ευχόμαςτε -με υγεία- μια καλι και δθμιουργικι ςχολικι χρονιά. 
 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ 20/09/2021 
  
 
       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ                                               Ο ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 
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    Σ.Τ.. 

Η ΕΕ ΠΕ06 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ 

 


		2021-12-01T14:09:48+0153
	ELENI PAPADOPOULOU


		2021-12-02T16:10:15+0200
	IOANNIS PAPADOMARKAKIS




