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ΓΕΝΙΚΑ
Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το 
σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να 
πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του 
Σχολείου. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην 
ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό 
διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
Σκοπός του είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το 

εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών/ μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής 
ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας, κ.ά.

Α. Ενημέρωση για ζητήματα υγείας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
με βάση τις οδηγίες της Πολιτικής προστασίας εφαρμόζονται τα μέτρα για 
την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορονοϊού.

Δηλαδή:

1. Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας 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, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο, με 
τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων 
προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

2. Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών και για το λόγο αυτό τα 
διαλείμματα είναι διαφορετικά με τα διαλείμματα του συστεγαζόμενου 
σχολείου.

3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο 
διάλυμα.

4. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή 
απολυμαντικού σε επιφάνειες.

5. Μαθητές και εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο 
σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη 
εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή 
τους από το σπίτι.

6. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής ή ο 
εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και 
ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών 
επαφών του κρούσματος.
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7. Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 
της ΔΙα/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τχ Β '/08-09-2020) εγκυκλίου -  μετά την 
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης -  δεν προσέρχονται στο σχολείο και 
παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς 
άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών 
τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να 
αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των 
παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους.

Β. Φοίτηση μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι 
δικαίωμα και υποχρέωσή τους.

1. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του 
καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των μαθημάτων και 
κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών 
εξορμήσεων, εκδρομών κ.ά.).

2. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το 
αργότερο μέχρι τις 8:05. Ειδικά για φέτος, δεν θα πραγματοποιείται 
συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο χώρο, το πρωί, πριν την έναρξη των 
μαθημάτων. Η καθιερωμένη προσευχή και ενημέρωση θα γίνεται στις 
σχολικές αίθουσες. Η είσοδος στην τάξη μετά από καθυστερημένη προσέλευση 
κατά την 1η ώρα επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Δ/ ντή του Σχολείου, μετά 
από τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που θα εξηγεί το λόγο της 
καθυστέρησης και θα βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. Συνεχής και 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται 
πειθαρχικά.
Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το Σχολείο, για τυχόν απουσία 
του παιδιού τους καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση.
Το σχολείο, σε εβδομαδιαία βάση ενημερώνει τους γονείς -  με αποστολή 
email -  για την απουσία του μαθητή/μαθήτριας.

3. Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο 
Γενικό Λύκειο είναι 114 και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε 
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν 
προσμετρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορονοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που 
κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, 
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί 
από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον 
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
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Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 
υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

5. Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, 
χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με 
την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη 
της απουσίας.

6. Η έξοδος των μαθητών από το σχολικό χώρο ή, η παραμονή τους εκτός της 
αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, εξυπακούεται ότι 
δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια των καθηγητών.

7. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην 
τάξη τους, μετά το τέλος του διαλείμματος. Χωρίς άδεια, καθυστερημένη 
προσέλευση χρεώνει το μαθητή με ωριαία απουσία. Αν το φαινόμενο 
επαναλαμβάνεται συχνά ο μαθητής ελέγχεται.

8. Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της 
φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Λόγω της πανδημίας καλό είναι 
να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν 
άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.

Γ. Συμπεριφορά μαθητών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, 
κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της Σχολικής 
Κοινότητας.
Για την αντιμετώπιση πιθανής προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών, 
που σχετίζεται με τις σχέσεις μεταξύ τους, τις σχέσεις με τους καθηγητές, τη 
ρύπανση του σχολικού χώρου, την καταστροφή περιουσίας και υλικοτεχνικής 
υποδομής του σχολείου, τη χρήση των τουαλετών, το κάπνισμα, τη χρήση 
κινητών τηλεφώνων (εκτός και αν πρόκειται για διδακτικούς σκοπούς), την 
καταδολίευση των εξετάσεων και τη απόκλιση από δημοκρατική 
συμπεριφορά, δεν επιτρέπονται, γιατί αντίκεινται στους παρακάτω σκοπούς 
του σχολείου, που πρωτίστως αφορούν τους μαθητές:
• Την απόκτηση υπευθυνότητας και άμεσης αντίληψης της σημασίας του 
δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση του συνειδητού και δημιουργικού 
πολίτη.
• Τη διαμόρφωση δικής τους προσωπικής αντίληψης για τη ζωή, στα πλαίσια 
σύνδεσης του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία, ώστε οι ίδιοι μαθητές να 
έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία της εξέλιξή τους.
• Τη συμβολή τους στην ομαλή - γόνιμη λειτουργία του σχολείου και την 
εκπαιδευτική διαδικασία, ούτως ώστε με δημοκρατικό τρόπο να επιτευχθεί η 
συστηματική μετάδοση των απαραιτήτων και ουσιαστικών γνώσεων.
Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών, θα λύνονται με τη 
διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, αν 
αυτό κρίνει ο καθηγητής ή ο μαθητής, εφ' όσον δεν ικανοποιηθεί, από τη 
Διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων τον/την ψυχολόγο του 
σχολείου ή τον Σ.Ε.Ε.
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Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική 
αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή.

Δ. Εκδρομές -  Περίπατοι

Λόγω κορονοϊού, δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και σχολικά πρωταθλήματα. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι 
μπορούν να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Ε. Ενημέρωση γονέων -  συνεργασία με τους Καθηγητές

Οι γονείς ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς τακτικά στη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μία πρωινή ώρα ημέρας, που 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, κατά την οποία δέχεται όσους 
γονείς επιθυμούν να τον συναντήσουν. Είναι αυτονόητο ότι, όταν υπάρχει 
ανάγκη, το σχολείο επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους γονείς αλλά και οι γονείς 
μπορούν να ζητήσουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση ή 
συγκεκριμένους καθηγητές. Οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το 
σχολείο για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) στην οποία 
επιθυμούν να ενημερώνονται.
Η ενημέρωση των γονέων γίνεται κυρίως με αποστολή e-mail και από την 
ιστοσελίδα του σχολείου.
Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι γονείς ενημερώνονται μέσω webex 
από τους εκπαιδευτικούς σε ώρα και ημέρα που εκείνοι ορίζουν.

ΣΤ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 
είναι σημαντική. Γι' αυτό οι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον Σύλλογο 
και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ' αυτόν.

Ζ. Τήρηση του κανονισμού

Ο εσωτερικός κανονισμός πρέπει να γίνει αποδεκτός από όλα τα μέλη της 
σχολίκήςίριγότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του
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