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Ι. ΜΑΘΗΤΕΣ
1) Οι μαθητές προσέρχονται εγκαίρως στο Σχολείο, φορώντας όλοι μάσκα,
(εκτός αν αργήσουν λόγω καθυστερημένης άφιξης των λεωφορείων) και
κατευθύνονται ΟΛΟΙ στο χώρο συγκέντρωσης. Οι μαθητές τάσσονται σε
συγκεκριμένη για κάθε τμήμα θέση, διατηρώντας τις προβλεπόμενες από τον
ΕΟΔΥ αποστάσεις, κάνουν προσευχή και επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά.
Οι μαθητές κατευθύνονται στη συνέχεια στις τάξεις τους ανά τμήμα για αποφυγή
συγχρωτισμού.
2) Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο και η
τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας είναι σημαντική.
Όποιος μαθητής εμφανισθεί ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ αργοπορημένος μετά την είσοδο
του καθηγητή παραμένει στο μάθημα εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος και εάν το
επιτρέπει ο καθηγητής αλλά με απουσία.
3) Οι μαθητές που χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί κατά την επιβίβαση και αποβίβαση για αποφυγή τυχόν
ατυχημάτων. Θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια προς τους συμμαθητές
τους και προς τους οδηγούς των λεωφορείων, να φορούν προστατευτικές
μάσκες, να φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στο λεωφορείο, να μην
μετακινούνται κατά την διάρκεια της πορείας του.
4) Κανένας μαθητής δεν μπορεί να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια του
σχολικού προγράμματος. Αν παραστεί ανάγκη (λόγοι υγείας, οικογενειακοί και
σοβαρά προσωπικοί) απαιτείται η άδεια του Διευθυντή καθώς και η ενημέρωση
του γονέα, προκειμένου ο κηδεμόνας ΜΟΝΟ να παραλάβει τον μαθητή από τη
Διεύθυνση του σχολείου. Η μη τήρηση του όρου αυτού συνιστά σοβαρή
παρέκκλιση από την αρμόζουσα συμπεριφορά του μαθητή και ελέγχεται
παιδαγωγικά (επιβολή ποινής). Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (Covid 19) έχει
οριστεί ειδικός χώρος όπου ο μαθητής παραμένει για λίγα λεπτά μέχρι την
παραλαβή του από τους γονείς του.
5) Αφού ο καθηγητής εισέλθει στην αίθουσα, κανένας μαθητής δεν διακόπτει το
μάθημα και δεν επιτρέπεται η παραμονή ούτε η διέλευση των μαθητών στους
διαδρόμους των ορόφων. Αν κάποιος καθηγητής, για κάποιον σοβαρό λόγο,
αργήσει να προσέλθει στο μάθημα, οι μαθητές περιμένουν είτε στον διάδρομο

μπροστά στην αίθουσα διδασκαλίας, εάν πρόκειται για ατομικό μουσικό
μάθημα, είτε στην τάξη τους, εάν πρόκειται για μάθημα Γενικής Παιδείας και δεν
θορυβούν. Παράλληλα στέλνουν τον πρόεδρο ή τον απουσιολόγο της τάξης
στον Διευθυντή να τον ενημερώσουν. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν
επιτρέπεται κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα να κάνει χρήση αναψυκτικών
και φαγητών εκτός από νερό. Η χρήση της τουαλέτας κατά την διάρκεια των
μαθημάτων επιτρέπεται μόνο αν είναι εξαιρετικά επείγον και με την σύμφωνη
γνώμη του καθηγητή και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα 3-4 λεπτών.
6) Σε περίπτωση ωριαίας απομάκρυνσης από το μάθημα, ο μαθητής
παρουσιάζεται στον Διευθυντή ή την Υποδιευθύντρια του Σχολείου και
παραμένει σε χώρο που του υποδεικνύεται, ενώ μαθητής που τιμωρήθηκε με
ημερήσια ή διήμερη αποβολή οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο και να
παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα επιβαρυνόμενος με απουσίες.
7) Η παρουσία των μαθητών στο χώρο του αμφιθεάτρου πρέπει να είναι
ευπρεπής. Πρέπει επίσης να μην φθείρουν τα καθίσματα και κυρίως το ξύλινο
δάπεδο. Απαγορεύεται η χρήση υγρών και στερεών τροφίμων σε αυτό.
8) Κατά την διάρκεια της σίτισης την τρέχουσα σχολική χρονιά για λόγους
υγειονομικής προφύλαξης, δε γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αλλά τα γεύματα
διανέμονται συσκευασμένα στους μαθητές προς κατανάλωσή τους στο
προαύλιο σε συγκεκριμένο διάλειμμα.
9) Κατά την διάρκεια των περιπάτων, των ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών
οι μαθητές του Σχολείου πρέπει να επιδεικνύουν συνέπεια στο ορισθέν
πρόγραμμα και κυρίως να έχουν κόσμια συμπεριφορά.
10) Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την ιδιοκτησία των συμμαθητών τους.
Φαινόμενα κλοπών είναι ανεπίτρεπτα. Αν βρουν αντικείμενα που δεν τους
ανήκουν, πρέπει να τα παραδώσουν αμέσως στην Διεύθυνση του Σχολείου. Οι
μαθητές τα χρήματά τους τα έχουν στη τσέπη τους.
11) Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες
του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από
τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο
συμμαθητή, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και θα αντιμετωπίζονται από το
σχολείο παιδαγωγικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12) Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας στο
σχολικό χώρο (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, χώροι υγιεινής, αυλή).
Εφόσον παρίσταται ανάγκη θα καθαρίζουν τα θρανία τους σε μέρα και

ώρα που θα οριστεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή της Διεύθυνσης
του Σχολείου. Απαραίτητος είναι ο σεβασμός στη σχολική περιουσία, δηλαδή
στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Οι μαθητές θα
αποκαθιστούν τις όποιες ζημιές προκαλέσουν.
13) Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ των μαθητών σε όλους τους χώρους του σχολείου
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
14) Δεν επιτρέπεται η κατοχή ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ καθώς επίσης
οποιουδήποτε συστήματος εγγραφής ήχου ή εικόνων στον χώρο του Σχολείου
και κατά την διάρκεια περιπάτων και εκδηλώσεων. Όταν οι μαθητές επιθυμούν
να επικοινωνήσουν με τους γονείς/κηδεμόνες τους, μπορούν να χρησιμοποιούν
το τηλέφωνο του Σχολείου.
15) Η παρουσία μαθητών στα γραφεία της Διεύθυνσης και στο γραφείο των
καθηγητών επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Αν ένα τμήμα επιθυμεί να
συναντήσει τον Διευθυντή για κάποιο αίτημά του, αποστέλλεται εκπρόσωπος
του προεδρείου του στο γραφείο του.
16) Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών και
επιστρέφονται, εφόσον ζητηθούν. Οι μαθητές οφείλουν να μην τα ξεχνούν στις
αίθουσες. Επίσης οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν για το επόμενο σχολικό
έτος όσα βιβλία φέρουν την ενδεδειγμένη επισήμανση χρήσης στο εξώφυλλο.
17) Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για το φωτοτυπημένο γνωστικό υλικό
που τους προμηθεύουν οι καθηγητές τους. Η επανάληψη της φωτοτυπίας τους
είναι αδύνατη. Πρέπει οι ίδιοι να αναλάβουν το κόστος της.
18) Οι μαθητές οι οποίοι δανείζονται μουσικά όργανα από το Σχολείο οφείλουν
να τα φροντίζουν και να μην προκαλούν φθορές σε αυτά. Οποιαδήποτε φθορά
προκληθεί από μαθητές σε μουσικά όργανα που δανείσθηκαν βαρύνει
οικονομικά τους ίδιους. Ακόμη οι μαθητές δεν θα πρέπει να παίρνουν μουσικά
όργανα συμμαθητών τους από τον χώρο των οργάνων.
19) Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων
των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Το σύνολο των απουσιών του
μαθητή καθορίζεται από την τρέχουσα νομοθεσία. Μουσικό Σχολείο: σύνολο
απουσιών 130.
20) Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τον χώρο της βιβλιοθήκης. Την παρούσα
σχολική χρονιά, για λόγους προφύλαξης από τον Covid 19 η βιβλιοθήκη του
σχολείου δεν θα λειτουργήσει.
21)

Κατά την ώρα του διαλείμματος ,οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν από την

αίθουσα. Πριν από την έξοδό τους από την αίθουσα, φροντίζουν όλα τα βιβλία και τα
τετράδια να τοποθετούνται στο ράφι κάτω από τα θρανία τους, προκειμένου οι
υπεύθυνες καθαριότητας του σχολείου να απολυμαίνουν τις επιφάνειες των θρανίων.
Κάθε τάξη ορίζει δύο επιμελητές κάθε φορά σε ημερήσια βάση ,είτε με
αλφαβητική σειρά είτε ανά θρανίο. Οι επιμελητές αερίζουν την αίθουσα και
απομακρύνουν τους μαθητές από αυτή. Εάν κάποιοι μαθητές δημιουργούν
προβλήματα ή ζητούν να παραμείνουν στην αίθουσα για σοβαρό λόγο, τότε
απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι
για την καθαριότητα και την καλή κατάσταση της αίθουσας.
22) Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το όνομα του σχολείου σε
δραστηριότητες ή εκδηλώσεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης ή του
συλλόγου των διδασκόντων.
23) Τα εκλεγμένα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων οφείλουν να επιδεικνύουν
υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας αποσκοπώντας στην εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου.
24) Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει
σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, προβλέπεται ένας νέος
έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των
αποτελεσμάτων στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό,
επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν
συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να
σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους, κατά την
κρίση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
ΙΙ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
1) Οι εκπαιδευτικοί έχουν αξιοπρέπεια και δημοκρατική συμπεριφορά,
σέβονται τους μαθητές και τους συναδέλφους τους, αναπτύσσοντας
παράλληλα στάσεις και συμπεριφορές που να διαμορφώνουν ήρεμο,
ευχάριστο και συνεργατικό κλίμα μέσα στο Σχολείο.
Ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις σχολικές
δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή θερμή συνεργασία και δείχνοντας
ενδιαφέρον και αγάπη για τον μαθητή, αλλά και σταθερότητα και επιμονή σε
κανόνες κοινά αποδεκτούς.
2) Τηρούν εχεμύθεια προς τρίτους για τις αποφάσεις του Συλλόγου των
Διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με προσωπικά
δεδομένα καθώς και σχολικές επιδόσεις μαθητών.

3) Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας
του Σχολείου και ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα καθαριότητα και
υγιεινής του σχολείου.
4) Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά την
διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του Σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα
καταβάλλεται από τους εφημερεύοντες καθηγητές κατά την διάρκεια των
διαλειμμάτων, οπότε φροντίζουν για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των
μαθητών καθώς και τη χρήση μάσκας στους κλειστούς και ημιυπαίθριους
χώρους του σχολείου.
5) Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος οφείλουν να ενημερώνουν τους κηδεμόνες
για τις απουσίες των μαθητών καθημερινά και να πληροφορούνται τους
λόγους της απουσίας τους με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο
κηδεμόνας κατά την εγγραφή.
6) Σε περίπτωση που αντιληφθούν περιστατικά οποιασδήποτε μορφής βίας
ή ρατσιστικής συμπεριφοράς θα αναφέρουν το περιστατικό στον Διευθυντή
και θα δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία, διακριτικότητα και εχεμύθεια.
ΙΙΙ. ΓΟΝΕΙΣ
1) Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν
συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με
ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν
υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Για το σχολικό έτος 2020-2021,
όταν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή τους στο σχολείο, υποχρεούνται να
φοράνε μάσκα.
2) Σε περίπτωση που κάποιος

μαθητής απουσιάσει από το σχολείο οι

κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Διεύθυνση της σχολικής
μονάδας για το λόγο της απουσίας του.
Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι
απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη
νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του
Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει
σχετική πρόβλεψη.
3) Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της

άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και
επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.
Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη
των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή. Τα
θέματα όμως της παιδαγωγικής οργάνωσης και λειτουργίας των ενδοσχολικών
και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο
επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων ο ρόλος του οποίου είναι συμβουλευτικός.
Σπάρτη 16-10-2020
Ο Διευθυντής
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