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Ιστορία του σχολείου με λίγα λόγια

 Λίγα λόγια για το σχολείο μας τα οποία προσφέρθηκαν από τον Κ. Απόστολο Κολιό που
πολύ τον ευχαριστώ.
 Μετά από ενέργειες της Δημοτικής αρχής, με δήμαρχο τον Κ. Καλδάνη Αθανάσιο, το 1951
ιδρύθηκε το μονοτάξιο γυμνάσιο θεσπρωτικού ( μόνο Α τάξη ) το οποίο λειτουργούσε ως
παράρτημα του γυμνασίου Πρέβεζας. Το 1952 έγινε διτάξιο ( Α και Β τάξη ) το 1953 έγινε
τριτάξιο ( Α, Β και Γ τάξη), το 1954  και για την σχολική χρονιά 1954-1955 έγινε πλήρες
γυμνάσιο.
 Από το 1951 μέχρι 1955 τους καθηγητές και όλα τα έξοδα του σχολείου τα πλήρωναν οι
γονείς  των  μαθητών.  Μέχρι  το  1975  το  γυμνάσιο  λειτουργούσε  σε  3  αίθουσες  του
δημοτικού σχολείου ( σημερινό Δημαρχείο ) και στο σημερινό κτήριο ( που είναι δημοτικό)
του συνεταιρισμού γυναικών, καθώς και σε αίθουσες που νοικιάζονταν από διπλανά κτήρια.
Από το 1975 στεγάζεται στο σημερινό κτήριο.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αντί προλόγου

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.  Οι  συνθήκες  αυτές  πρέπει  να
αποβλέπουν στην διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και  διδακτικού κλίματος το οποίο θα
εξασφαλίζει  τη  συνεργασία  των  μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  χωρίς  εντάσεις  και
συγκρούσεις με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης
ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

1)  Σκοπός  του  σχολείου  είναι  να  συμβάλει  στην  ολόπλευρη,  αρμονική  και  ισόρροπη
ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα
από  φύλο  και  καταγωγή,  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εξελιχθούν  σε  ολοκληρωμένες
προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες

2)  Το σχολείο  είναι  χώρος που οι  μαθητές  ζουν πολλές  ώρες,  μαθαίνουν,  σκέφτονται,
δημιουργούν,
συνάπτουν  σχέσεις  με  ομήλικους,  παίζουν,  χαίρονται,  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  και
καλούνται  να  επιλύσουν  “προβλήματα”  διαμορφώνοντας  σταδιακά  συμπεριφορές  και
στάσεις ζωής.

 Η  σχολική  κοινότητα  είναι  μια  οργανωμένη  μονάδα  που  παρουσιάζει  όλα  τα
χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Προετοιμάζει τους
νέους  να  ενταχθούν  ομαλά  στην  κοινωνία.  Η  εσωτερική  οργάνωση της  σχολικής  ζωής
οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της
δημοκρατικής κοινωνίας.
 Η δημοκρατική οργάνωσή της προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών,
ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία που προέρχονται από τα μέλη της ομάδας, με
συναίνεση, συμμετοχή, αφήνοντας περιθώρια διαφορών και πλουραλισμού απόψεων.
 Το σχολείο – εκτός του προφανούς στόχου της μάθησης – έχει επωμισθεί και το δύσκολο
ρόλο να εναρμονίσει τον έφηβο με την κοινωνία. Ο έφηβος μαθητής έχει το δικαίωμα να
απαιτεί  το  σεβασμό  και  να  του  δίνεται  η  δυνατότητα  να  αναπτύσσει  δημιουργικές
πρωτοβουλίες.  Δικαιούται  λοιπόν  ελευθερία,  η  οποία  με  την  σειρά  της  γεννά  αίσθημα
ασφάλειας και υπευθυνότητας.
 Παράλληλα, όμως, η σχολική κοινότητα νομιμοποιείται να απαιτήσει την συνεισφορά του
έφηβου μαθητή – πολίτη στην ομαλή λειτουργία της. Οι μαθητές του λυκείου προσέρχονται
στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και ο καθένας μεταφέρει στις αποσκευές του
διαφορετικά  πνευματικό  πνευματικό  φορτίο,  Κατά  την  έναρξη  της  σχολικής  ζωής,  η
διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η
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ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον
θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς
τρόπους, άμεσα και έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα. Γι’ αυτό πρέπει στο περιεχόμενο της
σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν 
στους  αυριανούς  πολίτες  το  αίσθημα  της  ελευθερίας,  της  υπευθυνότητας,  με  ενεργό
συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Α) Ενημέρωση για ζητήματα υγείας.

Φέτος,  ξεκινήσαμε  μια  ιδιαίτερη  χρονιά,  στην  οποία  αντιμετωπίζουμε  καινούργιες
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σύσσωμο το σχολείο, καλούμασθε όλοι να ανταποκριθούμε σε
μεγάλες προκλήσεις,  παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί.  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της
υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όσων εργάζονται στο λύκειο και λαμβάνοντας
υπόψη τις  οδηγίες  του ΕΟΔΥ θα πρέπει  να τηρείται  ένα αυστηρό πρωτόκολλο για  την
ελαχιστοποίηση της πιθανής διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα πρέπει τα τηρούνται
τα παρακάτω μέτρα :

      
1.  Υποχρεωτική  η  χρήση προστατευτικής  μάσκας  (υφασμάτινης  ή  απλής  χειρουργικής)
στους  εσωτερικούς  χώρους  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 στην 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  π  συγχρωτισμός  των  μαθητών.  Επειδή  το  Λύκειο  συστεγάζεται  με  το
γυμνάσιο, η αυλή του σχολείου έχει χωρισθεί με διακριτά όρια και οι μαθητές Γυμνασίου –
Λυκείου εισέρχονται στην αυλή από διαφορετικές εισόδους.
    
3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα
υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα, όπως και έξω από την τάξη.
      
4.  Καλός  αερισμός  των  αιθουσών,  καθαριότητα  χώρων  και  τακτική  εφαρμογή
απολυμαντικών σε επιφάνειες. Μάλιστα στο σχολείο μας υπάρχει ειδική καθαρίστρια με
ωράριο 11 π.μ έως 1 μ.μ, η οποία έχει επιφορτισθεί αποκλειστικά για καθαριότητα.
    
5. Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως
απαραίτητο.
      
6. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή και άλλα συμπτώματα συμβατά
με  λοίμωξη  covid,  απαγορεύεται  να  προσέρχονται  στο  σχολείο.  Στο  σχολείο  γίνεται
θερμομέτρηση. Συστήνεται στους γονείς πριν αναχωρήσουν από το σπίτι για το σχολείο να
ελέγχουν τα παιδιά.
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7. Στην απευκταία περίπτωση που μαθητής/τρια ή καθηγητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα
από  covid-19  ή  άλλη  ασθένεια,  τηρείται  το  απαιτούμενο  πρωτόκολλο  και  ο/η  ασθενής
μεταφέρεται  στην  αίθουσα  η  οποία  έχει  καθοριστεί  για  τέτοιες  περιπτώσεις,  ενώ
ενημερώνεται και ο αρμόδιος καθηγητής που θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

8. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς, άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου
για  οποιοδήποτε  θέμα  υγείας  των  παιδιών  τους.  Επίσης  να  ενημερώνουν  για  πιθανές
μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν 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. Όλοι οι μαθητές/τριε της Ά τάξης πρέπει να
προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας υπογεγραμμένο από γιατρό.

Β) Φοίτηση μαθητών.

Το  σχολείο  αποτελεί  το  φυσικό  χώρο  αγωγής  και  μάθηση  γιατί  εξασφαλίζει  τις
προϋποθέσεις  συγκεκριμένης  και  οργανωμένης  προσπάθειας  ώστε  οι  μαθητές  να
διαμορφώσουν  ολοκληρωμένη  προσωπικότητα.  Για  τον  λόγο  αυτό  η  συμμετοχή  των
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική.
Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό
έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

1.  Η φοίτηση των μαθητών,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  είναι  δικαίωμα και
υποχρέωση του. Εάν το σύνολο των απουσιών του μαθητή/τριας υπερβαίνει τα οριζόμενα
από τον Νόμο όρια, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και υποχρεούται να επαναλάβει
τη φοίτηση στην ίδια τάξη (άρθρο 28, της ΥΑ . 10645/ΓΔ4/22-1-1-2018).

2. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις
8:10.  Οι  μαθητές  είναι  υποχρεωμένοι  να  σέβονται  και  να  τηρούν  το  ωράριο  του
καθημερινού  προγράμματος.  Σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  προσέλευσης,  οι  μαθητές
προσέρχονται στη διεύθυνση του σχολείου, η οποία και θα εγκρίνει την είσοδο στην τάξη,
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που θα εξηγεί το λόγο καθυστέρησης και θα
βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. Συνεχής και αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα αποτελεί
παράπτωμα.

3. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 το πρωί το σχολείο στο
τηλέφωνο 2683031214, για τυχόν απουσία των παιδιών τους, καθώς και για καθυστερημένη
προσέλευση.

   
4. Το σχολείο, σε καθημερινή βάση και το αργότερο μέχρι της 9:30 ενημερώνει τους γονείς
τηλεφωνικά ή με αποστολή sms για την απουσία μαθητή/τριας.
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5. Δεν υφίσταται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Τόσο
το σχολείο, όσο και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων επιβάλλεται να ενημερώνονται
άμεσα για κάθε απουσία. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει
ους γονείς/κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών.

Προσοχή: Τα όρια των απουσιών, και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ορίζονται από την υπ’
αριθμών 10645-ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ του Υπουργείο Παιδείας η οποία γνωστοποιείται στους
γονείς από το σχολείο με την έναρξη του σχολικού έτους.

Τα  όρια  των  απουσιών  είναι  114  και  δεν  υπάρχει  (από  το  2018)  η  διάκριση  σε
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με το covid-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις
παρακάτω περιπτώσεις

      1) Αν νοσεί από κορωνοϊό  covid-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι
του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
    
    2) 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 σχετικής ειδικότητας.
       
6)Αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθητών χωρίς την άδεια από
την Διεύθυνση του σχολείου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του
γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη απουσίας.

7.  Η έξοδος  του μαθητή  από το  σχολικό  χώρο ή  η  παραμονή του εκτός  της  αίθουσας
διδασκαλίας κατά την διάρκεια των μαθητών, χωρίς άδεια, είναι σοβαρό παράπτωμα και
ελέγχεται πειθαρχικά.

8.  Απαιτείται  έγκαιρη  προσέλευση  των  μαθητών  στις  τάξεις  τους  μετά  το  τέλος  του
διαλείμματος.  Χωρίς  άδεια  καθυστερημένη  προσέλευση  χρεώνει  το  μαθητή  με  ωριαία
απουσία. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.

9. Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν τη φοίτηση και την επίδοση
των παιδιών τους. Λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων
στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως στο τηλέφωνα και το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

10. Σημειώματα ενημερωτικά για την φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους
γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), sms, μόνο σε εξαιρετικές με την
χρήση  κλασικού  ταχυδρομείου.  Για  τον  λόγο  αυτό  παρακαλούνται  όλοι  οι  γονείς  να
συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο, να ελέγχουν την ορθότητα
αφού – λόγο πανδημίας – οι βαθμολογίες των μαθητών αποστέλλονται με e-mail.
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Γ. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις μαθητών.

Βασική  αποστολή  της  εκπαιδευτικής  –  παιδευτικής  διαδικασίας  στο  σχολείο  είναι  η
πνευματική καλλιέργεια και η σωστή αγωγή των μαθητών. Για την επίτευξη αυτών των
στόχων και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, οι μαθητές έχουν καθήκον να
τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφορές.

1. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό
προσωπικό, τους συμμαθητές τους, την Διεύθυνση και άλλους εργαζόμενους που βοηθούν
στο έργο του σχολείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας,
κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

2.  Η  απρεπής  συμπεριφορά  μαθητή,  η  χειροδικία,  η  αυτοδικία,  η  άσκηση  λεκτικής,
σωματικής  ή  ψυχολογικής  βίας  από  άτομα  ή  ομάδες  προς  άλλους  μαθητές,  ελέγχονται
αυστηρά,  θεωρούνται  σοβαρές  παρεκκλίσεις  από  τους  κανόνες  της  σχολικής  ζωής  και
αντιμετωπίζονται ανάλογα και κατά περίπτωση από την Διεύθυνση του σχολείου ή από τον
σύλλογο των διδασκόντων. Τα παραπάνω ισχύουν και κατά την συμμετοχή σε διάφορες
εκδηλώσεις,  διδακτικές  επισκέψεις  και  εκδρομές,  κατά  την  αναμονή  των  σχολικών
λεωφορείων  και  κατά  τη  διάρκεια  των  μετακινήσεων  με  αυτά.  Σημειώνεται  ότι  ο/η
μαθητής/τρια διατηρεί την μαθητική του/της ιδιότητα τόσο εντός όσο και εντός σχολείου.

3.  Οι  μαθητές  οφείλουν  όχι  μόνο να παρακολουθούν  και  να  συμμετέχουν  ενεργά στην
καθημερινή διαδικασία αλλά και να μη παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα
των συμμαθητών τους στη μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ό,τι
απαιτείται για την σχολική εργασία τους.

4. Η θέση των μαθητών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και –
για λόγους υγειονομικής ασφάλειας δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή - . Επίσης καλό
είναι οι μαθητές να μην ανταλλάσουν μεταξύ τους μολύβια και τετράδια.
 
5. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα, πρέπει να διατηρούνται
καθαρά. Οι μαθητές/τριες να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους να μην προκαλούν
φθορές στα έπιπλα. Το ίδιο ισχύει και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου και όλα
τα εποπτικά μέσα που πρέπει χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές.
    
6. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε
καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια τους.
    
7.  Απαγορεύεται οι μαθητές να χρησιμοποιούν στο σχολικό χώρο ή να έχουν μαζί τους
άλλου είδους υλικά που δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και είδη
αξίας,  περιττά  χρήματα,  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  αιχμηρά  και  παντός  είδους  επικίνδυνα
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αντικείμενα, όπως και άλλα αντικείμενα που η χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
υγεία και την σωματική ακεραιότητα των μαθητών.
    
8. Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο
του προαυλίου ή και στην είσοδο δεν επιτρέπεται για λόγους ασφάλειας.
    
9. Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και φαγητού ή η
έξοδος των μαθητών για προμήθεια τέτοιων ειδών.
    
10.  Το  κάπνισμα  δεν  επιτρέπεται  στους  χώρους  του  σχολείου  και  συνιστά  πράξη  που
ελέγχεται πειθαρχικά. 
    
11. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγιεινής καθαροί.
    
12. Κατά την διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις
αίθουσες ή στους διαδρόμους. Κανένας και για κανέναν λόγο δε μένει στην αίθουσα μόνος
του. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και
χρόνος  για  ικανοποίηση  σωματικών  αναγκών.  Οι  μαθητές,  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα
αντιμετωπίζουν  απευθύνονται  στους  εφημερεύοντες  εκπαιδευτικούς  που  βρίσκονται  στο
προαύλιο.     
    
13.  Τέλος  κάθε ζήτημα που σχετίζεται  ή  επηρεάζει  τη  σχολική ζωή και  απασχολεί  του
μαθητές/τριες ή τους γονείς, καλό είναι να γνωστοποιείται στην Δ/ση του σχολείου.
    
14. Για τη συμμετοχή στο μάθημα γυμναστικής θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή.
    
15. Το αθλητικό υλικό του σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε με
την άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή φυσικής αγωγής, αφού πρώτα έχει καθαρισθεί
και απολυμανθεί.
    
16. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα φυσικής αγωγής για λόγους υγείας, ο
γονέας/ο ασκών την γονική μέριμνα πρέπει να υποβάλλει στο σχολείο αίτηση απαλλαγής με
σχετική ιατρική βεβαίωση εντός 5 ημερών από την έναρξη μαθημάτων ή εμφάνιση πάθησης
ή  την  επάνοδο  του  μαθητή  στο  σχολείο  μετά  από  ασθένεια.  Εκπαιδευτική  νομοθεσία
( άρθρο 25 ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018).
    
Γ.1 Μαθητική κοινότητα.

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι
κανόνες του. Η μαζικότητα στη διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων εξασφαλίζει
την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή
και την ελευθερία της έκφρασης.  Με την άσκηση της δημοκρατικής αυτής διαδικασίας
δύναται ή δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τη
μαθητική κοινότητα. Οι μαθητές διαμορφώνον μέσα από τις λειτουργίες των μαθητικών
κοινοτήτων τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στον σύλλογο διδασκόντων και στη
Διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.
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Η συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων της με την διεύθυνση του
σχολείου  θεωρείται  σημαντική.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  οι  πρόεδροι  των  τμημάτων
συνεδριάζουν και συζητούν με τη διεύθυνση του σχολείου ζητήματα που τυχόν προκύψουν.

Γ.2 Εξετάσεις.

Η  ισχύουσα  εκπαιδευτική  νομοθεσία  προβλέπει  τις  συνέπειες  της  καταδολίευσης  των
εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κ.τ.λ. Το σχολείο πρέπει να αποδοκιμάζει  την
άποψη ότι ο μαθητής μπορεί με άλλους τρόπους, όχι τίμιους, να επιτύχει ένα αποτέλεσμα.
Εάν αυτό γίνει αντιληπτό πρέπει ο μαθητής να υφίσταται συνέπειες. 

Γ.3 Καθήκοντα επιμελητών

Ο  υπεύθυνος   τμήματος  ορίζει  2  επιμελητές  ανά  ημέρα.  Κατάλογος  των  επιμελητών
τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και αντίγραφο του κατατίθεται στην
διεύθυνση.
        
1.  Οι  επιμελητές  οφείλουν  να παραμένουν κατά τα  διαλείμματα στην  τάξη και  να μην
επιτρέπουν την είσοδο σε κανέναν. Είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημιά στην αίθουσα.
        
2. Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας του τμήματος,
      
3. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά.  
      
4.  Κατά  την  διάρκεια  του  διαλείμματος  φροντίζουν  για  τον  αερισμό  της  αίθουσας
ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές να εκκενώσουν την αίθουσα.
        
5.  Αν  οι  συμμαθητές  δεν  ανταποκρίνονται  στις  υποδείξεις  τους,  το  αναφέρουν  στον
εφημερεύοντα καθηγητές.
          
Γ.4 Καθήκοντα απουσιολόγων.
        
1.  Οι  απουσιολόγοι  του  τμήματος  ορίζονται  από  τον  υπεύθυνο  καθηγητή  με  βάση  την
βαθμολογία τους κατά την διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους.( ένας τακτικός και
ένας αναπληρωματικός).

2. Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες
συμμαθητές  και  ζητά  από  τον  καθηγητή  κάθε  διδακτικής  ώρας  να  ελέγξει  και  να
προσυπογράψει το απουσιολόγο. Μετά την λήξη του ωραρίου το παραδίδει για φύλαξη στο
γραφείο του διευθυντή.
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3.Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και
τον διευθυντή. 

Δ. Κινητά τηλέφωνα – Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο.

Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου ( και στο
προαύλιο  )  απαγορεύεται  με  βάση  εγγραφή  οδηγία  του  Υπουργείου  Παιδείας  (ΑΠ:
Φ25/103373ΔΙ/22-06-2018). Συγκεκριμένα αναγράφεται:
    
1.  Οι  μαθητές  δεν επιτρέπεται  να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του
σχολικού χώρου.
    
2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιοδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή παιχνιδιού. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο
οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της διδακτικής πράξης και μόνο υπό την
εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

3. Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό μαθητής να έχει στην κατοχή του κινητό, ο μαθητής
αποβάλλεται από το σχολείο για μια ημέρα.

Ε. Παιδαγωγικός έλεγχος.

Το  σχολείο  ως  φορέας  αγωγής,  έχει  καθήκον  να  λειτουργεί  έτσι,  ώστε  οι  μαθητές  να
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να αναλαμβάνουν την
ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές με πράξεις ή παραλείψεις παραβαίνουν
τους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή, παρακωλύουν το έργο του σχολείου ή έχουν
βλαπτική  προς  τους  συμμαθητές  τους  συμπεριφορά,  τότε  είναι  αναγκαία  η  επιβολή
παιδαγωγικών μέτρων σύμφωνα πάντοτε με την σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της
παιδαγωγική και ψυχολογίας. Βέβαια η σχέση κανόνας – παρέκκλιση – παιδαγωγικό μέτρο
διαμορφώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
κάθε μαθητή.
  

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Παρατήρηση.

2. Επίπληξη.

3. Παραπομπή στο/η Διευθυντή/τρια.
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4. Ενημέρωση γονέων.

5. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων.

6. Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου.

7. Αλλαγή τμήματος.

8. Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος.

Η σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στους κανόνες πειθαρχίας ως βασική επιδίωξη του
σχολείου,  επιβάλλει να χρησιμοποιούνται παιδαγωγικά μέσα και να γίνονται διακριτικές
προσωπικές επισημάνσεις.

Οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των
παιδιών τους και την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων. 

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί.

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης στο έργο τους περιλαμβάνεται
η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
    
1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των
μαθημάτων.

2.  Δεν  επιτρέπουν  την  έξοδο  μαθητή  από  την  αίθουσα  διδασκαλίας  παρά  μόνο  όταν
πρόκειται για έκτακτη σωματική ανάγκη του μαθητή. Μαθητής που απομακρύνεται από την
αίθουσα  για  παιδαγωγικούς  λόγους  αποστέλλεται  στην  Διεύθυνση.  Στο  διάλειμμα  ο/η
εκπαιδευτικός ενημερώνει τον/την Διευθυντή/τρια για τη συμπεριφορά του μαθητή.
    
3. Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση σε ημέρες και ώρες
που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους.

4. Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται
με σεβασμό στους μαθητές.

5. Κατά την διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους.
 
6. Αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη.
    
7.  Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα και στο σχολικό χώρο με τήρηση των
κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
    
8. Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης
στους μαθητές.
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9.  Σέβονται της προσωπικότητα,  τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές,
θρησκευτικές και φυλετικές ιδιαιτερότητες των μαθητών.
    
10.  Αναφέρουν  στον/ην  Διευθυντή/τρια  κάθε  υποψία  που  έχουν  για  τυχόν  κακοποίηση
μαθητή.
    
11.  Τηρούν  την  απαραίτητη  εχεμύθεια  σχετικά  με  τις  αποφάσεις  και  συζητήσεις  στον
σύλλογο διδασκόντων για τις επιδόσεις ή την συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο
θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
    
12. Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και σέβονται τις
απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υπονομεύουν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
    
13.Οι  εκπαιδευτικοί  με  την  εν  γένει  συμπεριφορά τους  οφείλουν  να συνεισφέρουν  στη
διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Τις μεταξύ
τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η
ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.

Ζ. Διευθυντής/τρια.

Ο/η διευθυντής/τρια βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της σχολικής μονάδας και ως
επί τούτου έχει τις πιο πολλές ευθύνες. Συντονίζει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο
έργο  τους,  θέτει  μαζί  τους  υψηλούς  στόχους  και  δρα  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζει  τις
προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων αυτών για ένα σχολείο σύγχρονο,  δημοκρατικό και
ανοιχτό  στην  κοινωνία.  Είναι  υπεύθυνος/η  για  την  ομαλή  λειτουργία  του  σχολείου.
Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του
σχολείου. Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντα του/της.
Επικοινωνεί  με  τους  μαθητές  και  απευθύνεται  σε  αυτούς  με  αγάπη,  ενδιαφέρον  και
φροντίζει για όποιο ζήτημα ανακύψει. Κάθε απόκλιση από την ορθή μαθητική συμπεριφορά
την  αντιμετωπίζει  με  παιδαγωγική  ευθύνη,  κάνοντας  παρατηρήσεις,  υποδείξεις,
ανακαλώντας στην τάξη αυτούς  που διέπραξαν παραπτώματα.  Είναι  υπεύθυνος μαζί  με
τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και την αισθητική των χώρων του σχολείο, καθώς
και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Φροντίζει να καλύπτονται οι
διδακτικές  ώρες  σε  περίπτωση  απουσίας  εκπαιδευτικού  τροποποιώντας  το  ημερήσιο
πρόγραμμα διδασκαλίας. Πάντα όμως λειτουργεί σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της
κείμενης  νομοθεσίας.  Έχει  τακτική  επαφή  με  τους  γονείς  επιδιώκοντας  της  ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια με στόχο πάντα το όφελος
των μαθητών.
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Η. Ενημέρωση γονέων – συνεργασία με τους καθηγητές.

1. Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και συνεργασία μαζί τους
είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.
    
2. Λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και
να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
    
3. Οι γονείς οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές σε έντυπη
μορφή αλλά και να παρακολουθούν το ηλεκτρονικά ταχυδρομείο και την ιστοσελίδα μας.

Θ. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων.

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική.
Αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Γι’
αυτό οι γονείς καλούνται μα πλαισιώνουν τον σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με
τη συμμετοχή τους   σε αυτόν. Ο σύλλογος ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες
ενισχύει  τις  μαθητικές  κοινότητες  στις  δραστηριότητες  τους.  Το  σχολείο  θεωρεί  την
εγγραφή όλων των γονέων και κηδεμόνων στον σύλλογο ουσιαστική ηθική ενίσχυση στις
προσπάθειες του.

Ι. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες – Εκδρομές – Περίπατοι.

1.  Λόγω  κορώνοϊού  δεν  πραγματοποιούνται  εκδρομές,  εκπαιδευτικές  επισκέψεις  και
περίπατοι μπορούν να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

2. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια το σχολείο μας αν και μικρό κατάφερε με την συνδρομή
των καθηγητών να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα erasmus ερχόμενο σε επαφή με
άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Συγκεκριμένα: Α πρόγραμμα Σχολεία από Ιταλία και Ρουμανία, Β
προγράμματα  Σχολεία  από  Τουρκία,  Ουγγαρία,  Τσεχία,  Γαλλία  και  Ιταλία.  2  φορές
Επισκεφτήκαμε  Πολωνία,  ενώ συνάδελφοι  επιμορφώθηκαν  στην  Φινλανδία,  Τσεχία  και
Ιταλία.

ΙΑ. Βιβλιοθήκη.

1.Στο σχολείο λειτουργεί βιβλιοθήκη. Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία τα οποία
πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση.

2.Από τον σύλλογο των καθηγητών, ορίζεται ένας καθηγητής που είναι υπεύθυνος για την
βιβλιοθήκη.
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ΙΒ. Κυλικείο.

Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων
που ελέγχονται προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού. Τα είδη
είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους τους ΥΠΑΙΘ και ΥΠΥΓ και ακολουθεί πιστά τις
υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.

Ο  υπεύθυνος  του  κυλικείου  οφείλει  να  ασφαλίζει  το  κυλικείο  και  να  αποκλείει  την
πρόσβαση μαθητών.

ΙΓ. Βοηθητικό Προσωπικό.

Το σχολείο μας έχει 2 καθαρίστριες. Μια εκ των οποίων έχει προσληφθεί λόγω covid-19 με
ωράριο 11 π.μ – 1 μ.μ.  Η άλλη καθαρίστρια έρχεται  μετά τη λήξη των μαθημάτων με
συγκεκριμένο ωράριο. Οι καθαρίστριες οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, το
καθορισμένο  ωράριο  και  να  ασκούν  με  επιμέλεια  τα  καθήκοντα  τους.  Ο  ρόλος  τους
περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντα τους.
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Αντί επιλόγου

Βρισκόμαστε όλοι σε αυτό τον χώρο για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις
γνώσεις και τις εμπειρίες μας, για να λειτουργήσει αποδοτικά το σχολείο, πρέπει ο καθένας
να γνωρίζει τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα του. Ο κανονισμός θα είναι το όπλο
μας για  να  κατακτήσουμε  την  γνώση και  την  πραγματική ελευθερία.  Θέλουμε  όλοι  το
σχολείο μας να έχει χαρούμενους δασκάλους και ευτυχισμένα παιδιά. Όταν η νεανική ορμή
και  η  επαναστατικότητα,  η  ρηξικέλευθη  σκέψη που  χαρακτηρίζει  την  ηλικία  των νέων
συναντήσει την ευγένεια και τον πολιτισμό τότε σίγουρα  θα οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο
αύριο, σε έναν καλύτερο κόσμο.

Θεσπρωτικό 
  22/02/21

         Η Διευθύντρια 


