1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020 και
ΥΑ13423/ΓΔ4/9.02.2021 ΦΕΚ491 τ. Β΄) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και βασίζεται στις
αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα
χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη
αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού.
Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία των
μελών της χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της
προσωπικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες
που εμπεδώνουν τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και διαμορφώνουν παιδαγωγικό και
διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική του λειτουργία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
 Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η έναρξη (8:15), λήξη (14:00)
και διάρκεια των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και τα διαλείμματα ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 Η πρωινή συγκέντρωση γίνεται στο προαύλιο και στο αίθριο του σχολείου. Αν δεν το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες , τότε , μετά το χτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές προσέρχονται απευθείας
στην τάξη τους.
 Στη πρωινή συγκέντρωση και προσευχή υποχρεούνται να παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές, γιατί
γίνονται ανακοινώσεις και ενημερώσεις. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
υπάρχουν μαθητές αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι. Έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στη προσευχή.
Παράλληλα, όμως, έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής των
υπολοίπων.
 Μετά το πέρας της συγκέντρωσης η εξώπορτα κλείνει. Ανοίγει από τη φύλακα του σχολείου.
 Όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση, παρουσιάζονται πρώτα στο γραφείο της Διεύθυνσης . Κατόπιν
παραμένουν στο ισόγειο και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας
διδακτικής ώρας. Σε περιπτώσεις τακτικών καθυστερήσεων ο υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί
με τον κηδεμόνα.
 Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η είσοδος στον προαύλιο χώρο μοτοποδηλάτων,
μοτοσικλετών και ποδηλάτων .Όπως επίσης, ο χώρος μπροστά από τις εισόδους του σχολείου επί της
οδού Ιλίου πρέπει να παραμένει ελεύθερος για την απρόσκοπτη είσοδο- έξοδο οχημάτων άμεσης
βοήθειας (ασθενοφόρου ή πυροσβεστικής κ.λ.π.) σε συντρέχουσα περίπτωση.
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
 Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο
του καθηγητή στην τάξη, κανένας μαθητής δε θα γίνεται δεκτός στο μάθημα.
 Οφείλουν να γνωρίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και να προσέρχονται στην τάξη με τα απαραίτητα
βιβλία και τη γραφική ύλη του κάθε μαθήματος.
 Κατά την ώρα του μαθήματος η συμπεριφορά πρέπει να είναι τέτοια , ώστε να μην εμποδίζεται η
εκπαιδευτική διαδικασία.
 Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με τον
διδάσκοντα καθηγητή.
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 Κατά την διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν
επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.
 Οι αίθουσες κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν κλειδωμένες. Οι μαθητές
υποχρεούνται να αποχωρούν από τις τάξεις μόλις χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος, έχοντας
φροντίσει να πάρουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται (φαγητό, νερό, χρήματα). Για λόγους ασφαλείας δεν
επιτρέπεται η παραμονή τους στους διαδρόμους των ορόφων και στις σκάλες.
 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 Οι μαθητές φέρουν το φαγητό τους από το σπίτι ή το προμηθεύονται από το κυλικείο του σχολείου.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας.
 Παιχνίδια με μπάλες και ρακέτες γίνονται με εποπτεία καθηγητή.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 Οι μαθητές αποχωρούν με τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης,
ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.
 Αν ο γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί να πάρει για κάποιο λόγο το παιδί του πριν τη λήξη των
μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση.
 Αυθαίρετη αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες αλλαγές που
προκύπτουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες
τους, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο για τους λόγους απουσίας του μαθητή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Η ενημέρωση γίνεται μέσω:
 Ιστοσελίδας του σχολείου
 Εmail
 Τηλεφωνικά
 Με επίσκεψη στο σχολείο στις προγραμματισμένες, από το Σύλλογο Διδασκόντων, ημέρες και ώρες.
ΦΟΙΤΗΣΗ
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής (έως 114 απουσίες) ή ανεπαρκής (>114 απουσίες) με βάσητο γενικό
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.Απουσία από
πολιτιστικές , αθλητικές ,εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις ή από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού
μέσου, θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της
πραγματοποίησής τους.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
 Οι μαθητές σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου καθώς και το φυσικό
περιβάλλον της αυλής.
 Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια
απορριμμάτων.
 Μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και
η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η εμφάνιση χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης και υπερβολές που δεν
συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
 Οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
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 Δεν επιτρέπεται η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι προσβολές και οποιαδήποτε
συμπεριφορά που υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
 Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου καθώς και η χρήση
κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου
και εικόνας.
 Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει
πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων
της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους
διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Κάθε παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά αντιμετωπίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.
 Στη σχολική κοινότητα εκτός από τη γνώση καλλιεργείται η συνεργασία, ο σεβασμός της
προσωπικότητας του ατόμου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο αυτοσεβασμός και κυρίως η
δημοκρατική συμπεριφορά. Αποκλίσεις από τις παραπάνω αρχές και αξίες, όπως αναίδεια,
παρενόχληση, κοροϊδία, χρήση λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας, θεωρούνται σοβαρές
παρεκκλίσεις και αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το σχολείο οργανώνει δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολείου με σκοπό να συνδέσει τη σχολική
ζωή με την κοινωνική. Επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των
μαθητών. Η μη συμμετοχή σε αυτές απαιτεί την έγγραφη αιτιολόγηση από τον κηδεμόνα. Εκδηλώσεις
εκτός ωραρίου των μαθημάτων (Πολιτιστικά προγράμματα) είναι ενταγμένες στο γενικότερο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής νομοθεσίας και έχουν την ευθύνη οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία σχολείου και γονέων/κηδεμόνων είναι σημαντική
παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου.
Κρίνεται απαραίτητο οι γονείς /κηδεμόνες να ενημερώνουν το σχολείο προφορικά ή εγγράφως για
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους καθώς και για θέματα που επηρεάζουν την
επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο. Να προσέρχονται στις συναντήσεις που
οργανώνονται από το σχολείο και στην ενημέρωση σχετικά με τη επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και
συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων που ανακοινώνεται
από το σχολείο.
Σε περιπτώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, στοιχείων επικοινωνίας ή άλλων αλλαγών κρίνεται
απαραίτητη η επικαιροποίηση στοιχείων από τους γονείς/κηδεμόνες.
Καλούνται να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του σχολείου πληκτρολογώντας:
1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

3

