1ο ΔΠΑΛ ΑΝΩ ΛΗΟΗΩΝ
ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ
Α. Πξσηφθνιιν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο
Β. Εεηήκαηα θνίηεζεο ησλ καζεηψλ
Γ. Σπκπεξηθνξά – Παηδαγσγηθφο Έιεγρνο
Γ. Πνηφηεηα Σρνιηθνχ Φψξνπ
Δ. Σρνιηθέο εθδειψζεηο - Γξαζηεξηφηεηεο
Σ. Σπλεξγαζία ζρνιείνπ Οηθνγέλεηαο

Δηζαγφγή
Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ
θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλεκπφδηζηα,
απνηειεζκαηηθά θαη κε αζθάιεηα ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα
απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα
εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη
ζπγθξνχζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο,
αλάκεζα ζε καζεηέο, θαζεγεηέο θαη γνλείο.
Όπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά έηζη θαη ηελ ηξέρνπζα ην ζρνιείν βηψλεη φπσο θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία- κηα πξσηφγλσξε γηα φινπο καο θαηάζηαζε ιφγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. Έηζη αλαγθαδφκαζηε λα ελαξκνλίζνπκε ηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε φξνπο πνπ είλαη κε θηιηθνί ζηελ παηδαγσγηθή
θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο
φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Ζ δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη θαλφλεο, φξηα θαη
θαηαλνκή δηαθξηηψλ θαη ζεβαζηψλ απ’ φινπο ξφισλ θαη επζπλψλ, κε ηεξαξρηθή
δηάξζξσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Γηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο-γνλείο),
ζηνηρεία ηα νπνία ζπλαληάκε ζηε ιεηηνπξγία θάζε δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο νκάδαο.
Απηνί νη θαλφλεο θαη ηα φξηα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα δεκνθξαηηθήο θαη δηαινγηθήο
δηαδηθαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, πάληα σζηφζν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

Α. Πρφηόθοιιο γηα ηε δηαζθάιηζε ηες σγείας
Σην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΠΑΛ Άλσ Ληνζίσλ θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ

ζα πξέπεη λα ηεξείηαη έλα απζηεξφ πξσηφθνιιν πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ηεο πηζαλφηεηαο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ.
Σπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ κέηξα:
1. Τποτρεφηηθή ε τρήζε προζηαηεσηηθής κάζθας (σθαζκάηηλες ή απιής
τεηροσργηθής) ζε όιοσς ηοσς τώροσς γηα όιοσς, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη
επηζθέπηεο. Σε πεξίπησζε πνπ καζεηήο δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο
ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο, δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζρνιηθή
ηάμε, ιακβάλεη απνπζία θαη παξακέλεη ζε εηδηθφ ρψξν, κε ηήξεζε φζν ην
δπλαηφλ επαξθνχο απφζηαζεο θαη ησλ ινηπψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, κέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ.
2. Αποθεύγεηαη ο ζσγτρφηηζκός ησλ καζεηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα
δηαιείκκαηα ζα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε ηάμε.
3. στλός θαζαρηζκός ηφλ τερηώλ κε ρξήζε λεξνχ θαη ζαπνπληνχ ή κε
αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα. Σε θάζε αίζνπζα ζα ππάξρεη αιθννινχρν
δηάιπκα.
4. Καιός αερηζκός ησλ αηζνπζψλ, θαζαξηφηεηα ρψξσλ θαη ηαθηηθή εθαξκνγή
απνιπκαληηθνχ ζε επηθάλεηεο.
5. Αποθσγή επίζθευες ζηο ζτοιείο γολέφλ θαη θεδεκφλσλ φηαλ απηφ δελ είλαη
απνιχησο απαξαίηεην.
6. Ζ δηελέξγεηα απηνδηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ (self-test) είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο
καζεηέο. Δμαηξνχληαη ηνπ κέηξνπ, ηα παηδηά πνπ έρνπλ παξέιζεη >14 εκέξεο απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ ηνπο (εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ
ζπζηήλεηαη ν εκβνιηαζκφο) θαζψο θαη απηά κε ηζηνξηθφ λφζεζεο εληφο ηνπ
ηειεπηαίνπ 6κήλνπ. Ο ππνρξεσηηθφο απηνδηαγλσζηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη δχν
θνξέο αλά ζρνιηθή εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα έσο θαη 24 ψξεο πξηλ ηελ Τξίηε θαη
πξηλ ηελ Παξαζθεπή. Οη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ νθείινπλ λα δειψζνπλ ην
απνηέιεζκα ηνπ απηνδηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ζηελ πιαηθφξκα https://edupass.gov.gr θαη
λα εθδψζνπλ ηε ζρνιηθή θάξηα γηα Covid-19. Οη καζεηέο νθείινπλ λα έρνπλ καδί
ηνπο ζε έληππε κνξθή είηε εθηππσκέλε ηε ζρνιηθή θάξηα είηε ζπκπιεξσκέλν ην
ζρεηηθφ έληππν ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θεδεκφλα.
7. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θακία δφζε
εκβνιίνπ ή δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ ηνπο έλαληη COVID19, θαζψο θαη φζνη δελ έρνπλ ηζηνξηθφ λφζεζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 6κήλνπ, ζα
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ππνρξεσηηθφ εξγαζηεξηαθφ δηαγλσζηηθφ έιεγρν (ηαρεία
δνθηκαζία αλίρλεπζεο αληηγφλνπ, rapid test, ή κνξηαθφ έιεγρν, PCR) δχν θνξέο αλά
ζρνιηθή εβδνκάδα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα πξν ηεο αλάιεςεο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη έσο 48 ψξεο πξηλ
απφ ηελ πξνζέιεπζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε
δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ ΦΔΚ: 4187/Β/10.9.2021.

8. Τα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκθαλίδνπλ ππξεηφ ή/θαη άιια ζπκπηψκαηα
ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19 αλεμάξηεηα απφ ην ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ ή
πξνεγεζείζαο λφζνπ COVID-19 απαγορεύεηαη λα προζέρτοληαη ζηο ζτοιείο.
Οη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνπλ ηελ Γ/λζε ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Σπζηήλεηαη πξνο ηνπο γνλείο ν
έιεγρνο ησλ παηδηψλ γηα ελδερφκελε εκθάληζε ζπκπησκάησλ (πηζαλψο θαη κε
ζεξκνκέηξεζε) πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην ζπίηη.
9. Δάλ έλαο καζεηήο εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε παηδί κε
ινίκσμε COVID-19, φηαλ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν αθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΔΟΓΥ.

10. ηελ περίπηφζε εκθάληζες ζεηηθού θρούζκαηος COVID-19 ν καζεηήο ή ν
εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη ζε απνκφλσζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ
θαη αθνινπζεί επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε θαη ηρλειάηεζε ησλ ζηελψλ
επαθψλ ηνπ θξνχζκαηνο. Οη ζηελέο επαθέο ηνπ θξνχζκαηνο ζπλερίδνπλ
θαλνληθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, δελ ηίζεληαη ζε θαη’ νίθνλ απνκφλσζε,

παξαθνινπζνχληαη κε ειέγρνπο γηα 7 εκέξεο φπσο νξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν
ηνπ ΔΟΓΥ. Δπίζεο, πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζηελά ηελ πγεία ηνπο θαη λα ππάξρεη
απμεκέλε επαγξχπλεζε γηα ελδερφκελε εθδήισζε ζπκπησκάησλ χπνπησλ γηα
ινίκσμε COVID-19 γηα 14 εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε.
11. Μαζεηήο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν
πεξηζηαηηθφ COVID-19, επηζηξέθεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα κεηά ηελ παξέιεπζε 10
εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ΚΑΗ εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη ηξία 24σξα
απφ ηελ πιήξε ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ (ρσξίο ηε ιήςε αληηππξεηηθψλ) ΚΑΗ ηε
βειηίσζε ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ (ζε πεξίπησζε αζζελψλ κε πνιχ ζνβαξή λφζν ή
αλνζνθαηαζηνιή κπνξεί ην απαηηνχκελν δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ
ζπκπησκάησλ λα θζάζεη ηηο 20 εκέξεο, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ ζεξάπνληνο
ηαηξνχ) θαη εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ζπζηεκαηηθνχ πξνιεπηηθνχ
απηνδηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ εάλ πξφθεηηαη γηα καζεηή ή εξγαζηεξηαθνχ δηαγλσζηηθνχ
ειέγρνπ εάλ πξφθεηηαη γηα αλεκβνιίαζην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα δηάζηεκα 6
κελψλ απφ ηε δηάγλσζε. Σεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ζπκπησκάησλ
πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε λφζν COVID-19, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο
απηνχ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαγλσζηηθφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο κε ηαρχ ηεζη
αλίρλεπζεο αληηγφλνπ (rapid test) ή κε κνξηαθφ έιεγρν (PCR) ζε δνκή πγείαο.
12. Σε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ επηβεβαησκέλσλ πεξηζηαηηθψλ COVID-19 πνπ
δηαγλψζηεθαλ ζε δηάζηεκα 14 εκεξψλ, δελ ηίζεηαη ζέκα αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φκσο, είλαη δπλαηφλ γηα
εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο θαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, λα
αλαζηέιιεηαη ε δηα δψζεο ιεηηνπξγία ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα
μεθηλά ηειε- εθπαίδεπζε, εάλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θξνπζκάησλ COVID-19 ππεξβεί
έλα νξηζκέλν φξην πνπ νξίδεηαη κε εθπαηδεπηηθά-ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα. Καηά ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ ΦΔΚ:
4187/Β/1.9.2021), ην φξην απηφ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζην 50% + 1
ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηκήκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

13. Μαζεηές ποσ αλήθοσλ ζε εσπαζή οκάδα ή ζπλνηθνχλ κε άηνκν/άηνκα πνπ
πάζρεη/πάζρνπλ απφ ππνθείκελν λφζεκα πνπ νδεγεί ζε ζνβαξή
αλνζνθαηαζηνιή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 111525/ΓΓ4
απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 4188/Β΄/10-092021), έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κελ πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν θαη λα
παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα κέζσ ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
εθφζνλ ηεξεζνχλ εκπξφζεζκα νη ελέξγεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
14. Τέινο επηζεκαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνπλ νη γνλείο
άκεζα ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Δπίζεο λα ελεκεξψλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ άιια ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πγεία θαη ε
αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο.
Τπελζσκίδεηαη όηη οη καζεηές- καζήηρηες πρέπεη λα προζθοκίζοσλ ηο
ζσληοκόηερο δσλαηό ηο Αηοκηθό Γειηίο Τγείας, σπογεγρακκέλο από γηαηρό
(φζνη δελ πξνζθφκηζαλ σο ηψξα) δηφηη νη καζεηέο/καζήηξηεο ρσξίο ΑΓΥΜ
παίξλνπλ απνπζίεο ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο.

Β. Εεηήκαηα θοίηεζες ηφλ καζεηώλ
1. Ζ προζέιεσζε ηφλ καζεηώλ/ηρηώλ ζηο τοιείο πρέπεη λα γίλεηαη ηο
αργόηερο κέτρη ηης 8:10. Δηδηθά γηα θέηνο, δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ζπγθέληξσζε καζεηψλ ζηνλ πξναχιην ρψξν, ην πξσί, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ. Ζ θαζηεξσκέλε πξνζεπρή θαη ελεκέξσζε ζα γίλεηαη ζηηο ζρνιηθέο
αίζνπζεο. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη δπζρεξαίλεη ζηε ζπλέρεηα
ηε δηδαζθαιία. Ζ είζνδνο ζηελ ηάμε κεηά απφ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε
θαηά ηελ 1ε ψξα επηηξέπεηαη κφλν κε έγθξηζε ηνπ Γ/ληή ηνπ Σρνιείνπ, κεηά
απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ γνλέα πνπ ζα εμεγεί ην ιφγν ηεο
θαζπζηέξεζεο θαη ζα βεβαηψλεη φηη γλσξίδεη ην γεγνλφο.
2. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ επζχλνληαη
εμ νινθιήξνπ νη θεδεκφλεο ηνπο. Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ
απνπζίαζε απφ ην ζρνιείν νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην ζρνιείν ηνπο ιφγνπο ηεο
απνπζίαο άκεζα κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δειψζεη ζην
ζρνιείν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζε απηφ. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ
ιφγνπ ησλ απνπζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κφλν
ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ν κε ππνινγηζκφο ηνπο θαηά ηελ έθδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ θνίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο κε αξ. πξση.
10645/ΓΓ4/22-1-2018(Β ́ 120) Υ.Α. ηνπ ΥΠΑΗΘ. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξψλνπλ πξνζσπηθά ηελ
ππνρξέσζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ απνπζίαο ηνπο.
3. Οη γολείς οθείιοσλ λα ελεκερώλοσλ άκεζα θαη κέρξη ηηο 8:30 ην πξσί ην
Σρνιείν ζην ηειέθσλν 2102484478, γηα ηπρφλ απνπζία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζψο
θαη γηα θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη
ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξψλνπλ πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε
γλσζηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ απνπζίαο ηνπο.
4. Τν ζρνιείν, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηε δηα δψζεο ιεηηνπξγία ηνπ. ελεκεξψλεη
ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο κε απνζηνιή e-mail ή sms γηα ηελ απνπζία ηνπ
καζεηή/καζήηξηαο εθφζνλ δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην ζρνιείν ε απνπζία ηνπ
απφ ηνλ γνλέα/θεδεκφλα.
5. Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απνπζίεο ζε ψξεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξψηεο ή ηειεπηαίαο ψξαο), κεκνλσκέλεο ή
ζπλερείο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ,
αλαδεηνχληαη νη ιφγνη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο παηδαγσγηθνχ
ραξαθηήξα πνπ, ελδερνκέλσο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 29
ηεο κε αξ. πξση. 10645/ΓΓ4/22-1-2018(Β ́ 120) Υ.Α. ηνπ ΥΠΑΗΘ..
6. Σα όρηα ηφλ αποσζηώλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο σο επαξθνχο ζην
Λχθεην είλαη 114 γηα ηοσς καζεηές ποσ παραθοιοσζούλ όια ηα καζήκαηα
θαη 75 γηα ηοσς καζεηές ποσ παραθοιοσζούλ κόλο καζήκαηα εηδηθόηεηας
θαη δελ ππάξρεη πιένλ ε δηάθξηζε ζε δηθαηνινγεκέλεο θαη αδηθαηνιφγεηεο.
Οη αποσζίες καζεηώλ ζτεηηθά κε ηολ COVID-19 θαηαγξάθνληαη, αιιά δελ
πξνζκεηξψληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) Αλ λνζεί απφ θνξσλντφ COVID-19 ν ίδηνο ν καζεηήο ή θάπνηνο πνπ θαηνηθεί ζην
ζπίηη ηνπ, κε απαξαίηεηε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο.

β) Αλ ν καζεηήο αλήθεη ζε νκάδα απμεκέλνπ θηλδχλνπ, φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ
ΔΟΓΥ, κε απαξαίηεηε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ή
απφ ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ δίδνληαη.
Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη
ππνρξεσκέλνη/εο λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζηελ ίδηα ηάμε.
7. Αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην Σρνιείν πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρσξίο
άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Σρνιείνπ, δελ επηηξέπεηαη, παξά κφλν κε ηελ
έγθξηζε ή παξνπζία ηνπ γνλέα πνπ ζα αηηηνινγήζεη επαξθψο ηελ αλάγθε ηεο
απνπζίαο.
8. Ζ έμνδνο ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιηθφ ρψξν ή ε παξακνλή ηνπ εθηφο ηεο
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ρσξίο άδεηα δελ
επηηξέπεηαη.
9. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ζηελ ηάμε ηνπο κεηά ην ηέινο ηνπ δηαιείκκαηνο. Φσξίο άδεηα, θαζπζηεξεκέλε
πξνζέιεπζε ρξεψλεη ην καζεηή κε σξηαία απνπζία.
10. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο
θαη ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Λφγσ ηεο παλδεκίαο θαιφ είλαη λα
απνθεχγεηαη ε επίζθεςε ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη λα αλαδεηεζνχλ άιινη
ηξφπνη ελεκέξσζεο, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
11. Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηε θνίηεζε (απνπζίεο) ησλ καζεηψλ ζηέιλνληαη
ζηνπο γνλείο, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), sms θαη κφλν
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ θιαζζηθνχ ηαρπδξνκείνπ. Γηα ην
ιφγν απηφ παξαθαινχληαη φινη νη γνλείο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ζην αληίζηνηρν έληππν θαη οπφζδήποηε αλ δελ έρνπλ email λα
δεκηνπξγήζνπλ. Άιισζηε – είλαη πνιχ πηζαλφ – νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ
λα απνζηέιινληαη κε email.
Γ. σκπερηθορά – Παηδαγφγηθός Έιεγτος
1. Πξσηαξρηθφο φξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σρνιείνπ είλαη ε
επηκέιεηα θαη ε εξγαηηθφηεηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο καο
θνηλφηεηαο, νη ζρέζεηο επγέλεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ θαη γεληθψο ην ήπην θαη
επράξηζην θιίκα.
2. Σεβφκαζηε ηνπο άιινπο (θαζεγεηέο, καζεηέο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ) θαη
κηιάκε πάληα επγεληθά.
3. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο
θαη αιιεινυπνζηήξημεο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο Σρνιηθήο Κνηλφηεηαο.
4. Καηά ηηο ψξεο ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα
πξνζπαζνχλ, λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια θαη λα ζέβνληαη πάληα ην
δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα κάζεζε.
5. Ζ ζέζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε νξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ
ηκήκαηνο θαη – γηα ιφγνπο πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο – δελ πξαγκαηνπνηείηαη
θακία αιιαγή. Δπίζεο θαιφ είλαη νη καζεηέο λα κελ αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο
κνιχβηα θαη ηεηξάδηα.
6. Σηα δηαιείκκαηα δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ νη καζεηέο ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο. Όζν ν θαηξφο ην επηηξέπεη νη καζεηέο ζα βξίζθνληαη ζην
πξναχιην, ζε θαζνξηζκέλν ρψξν θαη δελ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο
ησλ άιισλ ηκεκάησλ πνπ θάλνπλ καδί δηάιεηκκα.

7. Οη καζεηέο ΓΔΝ πξέπεη λα θέξλνπλ καδί ηνπο αληηθείκελα θάζε είδνπο γηα λα
παίδνπλ ζηα δηαιείκκαηα.
8. Σεβφκαζηε ηελ ηδηνθηεζία ησλ άιισλ (ζρνιηθά θαη πξνζσπηθά είδε).
9. Οη πβξηζηηθέο εθθξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απαγνξεχνληαη θαηά ηελ
παξακνλή ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σρνιείνπ, θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο
εθδειψζεηο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο.. Σεκεηψλεηαη φηη ν καζεηήο
δηαηεξεί ηε καζεηηθή ηνπ ηδηφηεηα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ.
10. Απνθεχγνπκε ηα επηθίλδπλα παηρλίδηα θαη ηα ρνλδξνεηδή αζηεία πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε παξεμεγήζεηο θαη αηπρήκαηα. Γελ θσλάδνπκε ζηνπο ρψξνπο ηνπ
ζρνιείνπ θαη δελ θάλνπκε θαζαξία ρσξίο ιφγν.
11. Γελ εηζεξρφκαζηε ζε αίζνπζεο άιισλ ηκεκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο, παξά κφλν αλ έρνπκε ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ δηεπζπληή θαη
εθφζνλ δεηήζνπκε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαζεγεηή πνπ δηδάζθεη εθείλε ηελ ψξα.
12. Ζ θάζε είδνπο επηθνηλσλία κε άηνκα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ
πεξίκεηξν ηνπ πξναπιίνπ ή ζηελ είζνδν, δελ επηηξέπεηαη, γηα ιφγνπο
αζθάιεηαο.
13. Γελ επηηξέπεηαη ε παξαγγειία θαη πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, θαθέδσλ θαη
θαγεηνχ απφ εηαηξείεο δηαλνκήο. Με δεδνκέλν φηη – πξνο ην παξφλ – ην
ζρνιηθφ θπιηθείν ζα είλαη θιεηζηφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα
έρνπλ καδί ηνπο ην θαγεηφ ηνπο.
14. Τν θάπληζκα δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σρνιείνπ θαη ζπληζηά πξάμε
πνπ ειέγρεηαη πεηζαξρηθά.
15. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα εληφο
ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ.
16. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο εθηφο απφ ηα θηλεηά
ηειέθσλα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή παηρλίδη πνπ δηαζέηεη
ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ήρνπ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο
αλάινγνο εμνπιηζκφο πνπ ηνπο δηαζέηεη ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ,
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο γεληθφηεξα θαη κφλν ππφ ηελ επνπηεία/επίβιεςε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
17. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο κεηάδνζεο εηθφλαο θαη ήρνπ (Ζ/Υ, tablet ή
θηλεηφ ηειέθσλν) επηηξέπεηαη κφλν ζηνλ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ηνπ θαη ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο.
18. Όηαλ νη καζεηέο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ
Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζα ειέγρνληαη κε κέηξα
παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα ή/θαη πεηζαξρηθά.
Τέινο, θάζε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη ή επεξεάδεη ηε ζρνιηθή δσή θαη απαζρνιεί ηνπο
καζεηέο/ηξηεο ή ηνπο γνλείο, θαιφ είλαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε ηνπ Σρνιείνπ.

Γ. Ποηόηεηα τοιηθού Υώροσ
1. Πξνζηαηεχνπκε ην θηίξην θαζψο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Σρνιείνπ
θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ. Γελ πξνθαινχκε θζνξέο θαη δελ ιεξψλνπκε ην ζρνιείν
καο πνπ είλαη πεξηνπζία φισλ καο θαη ην δεχηεξν ζπίηη καο.
2. Όινη νη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηα ζξαλία, ηα θαζίζκαηα θ.ι.π. πξέπεη
λα δηαηεξνχληαη θαζαξά, θαη λα κελ πξνμελνχληαη θζνξέο. Τν ίδην ηζρχεη γηα

ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Σρνιείνπ θαη φια ηα επνπηηθά κέζα πνπ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή ψζηε λα απνθεχγνληαη θζνξέο.
3. Μαζεηήο/Μαζήηξηα πνπ πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σρνιείνπ,
ειέγρεηαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ
θεδεκφλα ηνπ ή ηνλ ίδην, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 13423/ΓΓ4/9-2-2021 ηνπ
ΥΠΑΗΘ.
4. Τν αζιεηηθφ πιηθφ ηνπ Σρνιείνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη
πάληνηε κε ηελ άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, αθνχ
πξψηα έρεη θαζαξηζηεί θαη απνιπκαλζεί.
5. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο εληφο φισλ
ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ. Υπάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο θαη νη παξαβάηεο ζα
ειέγρνληαη πεηζαξρηθά.
Δ. Δθδροκές – Περίπαηοη
Πραγκαηοποηούληαη γηα ηελ ώρα εθδξνκέο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη ζρνιηθά
πξσηαζιήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηεξνπκέλσλ ησλ κέηξσλ θαη
νδεγηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηεο παλδεκίαο. Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο θαη
πεξίπαηνη κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη αλά ηκήκα κε ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο. Σε θάζε
δηαθνξεηηθή απφθαζε ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο covid-19 ζα ππάξρεη
αλαπξνζαξκφγή.
Σ. Δλεκέρφζε γολέφλ – ζσλεργαζία κε ηοσς Καζεγεηές
1. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο θαη ε ζπλεξγαζία
καδί ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ.
2. Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη ε
επίζθεςε ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν –ρσξίο λα απαγνξεχεηαη- θαη λα
αλαδεηεζνχλ άιινη ηξφπνη ελεκέξσζεο, φπσο ην ηειέθσλν θαη ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
3. Οη γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρνπλ
δειψζεη ζην edupass.gov.gr ηελ πξνζεζή ηνπο σο επηζθέπηεο.
4. Γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ νη γνλείο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη θαη
απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζρνιείνπ (https://www.epalanoliosion.gr).
Δπίιογος
Ζ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο απφ ηνπο καζεηέο/ηηο
καζήηξηεο, ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, κε ακνηβαίν
ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ζρνιείν λα
νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ.
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