ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο σχολικός κανονισμός ορίζει το σύνολο των κανόνων οι οποίοι στοχεύουν
στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού περιβάλλοντος που εγγυάται
την απρόσκοπτη συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με
αυτοδέσμευση, αμοιβαίο σεβασμό, δημοκρατική νοοτροπία και πνεύμα
ανεκτικότητας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Η προσέλευση και η αποχώρηση των μελών της σχολικής κοινότητας καθορίζεται από το
ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Η λειτουργία του Σχολείου αρχίζει στις 08.15. Η παρουσία όλων των μαθητών και των
διδασκόντων της πρώτης διδακτικής ώρας κρίνεται απαραίτητη στην καθημερινή πρωινή
συγκέντρωση στις 08.15, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η προσευχή και
ακολουθούν όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στη σχολική ζωή.
Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συγκέντρωση στο προαύλιο, σύμφωνα με την
κρίση της Διεύθυνσης του σχολείου, ή αν αυτό ορίζεται από σχετική εγκύκλιο (πανδημία ή
άλλη έκτακτη κατάσταση), η πρωινή προσευχή πραγματοποιείται στις αίθουσες
διδασκαλίας.
Χρησιμοποιείται μόνο η κύρια είσοδος του σχολείου (Φιλοπάππου 28) για την είσοδο και
έξοδο των μελών της σχολικής κοινότητας στο και από το σχολείο.
Σε περίπτωση έκτακτης και δικαιολογημένης καθυστερημένης προσέλευσης, η είσοδος στην
τάξη (κατόπιν άδειας από τη Δ/νση του σχολείου) πρέπει να γίνεται αθόρυβα και διακριτικά,
χωρίς να διαταράσσεται η ροή του μαθήματος. Η συστηματική καθυστέρηση θα ελέγχεται
πειθαρχικά.
Μαθητής/τρια που προσέρχεται αδικαιολόγητα καθυστερημένος/η, θεωρείται απών/ούσα
και του καταχωρίζεται απουσία. Ο/η καθηγητής/τρια ενημερώνει τη Δ/νση του σχολείου η
οποία φροντίζει να τον/την απασχολήσει.
Οι μαθητές /τριες παραμένουν στους χώρους του σχολείου για όλες τις ώρες της σχολικής
λειτουργίας. Για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους, η έξοδός τους επιτρέπεται μόνο μετά
από ειδική άδεια της Διεύθυνσης και σε συνεννόηση με τους γονείς.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απομακρυνθεί από το μάθημα, παρουσιάζεται στη
Διεύθυνση του Σχολείου. Παραμένει στο σχολείο κι απασχολείται υπό την επίβλεψη
προσωπικού που ορίζεται από τον Διευθυντή/ντρια.
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, αναψυκτικών ή άλλων ροφημάτων στις σχολικές
αίθουσες. Εξαιρείται η χρήση νερού.
Δεν επιτρέπεται κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου η παραγγελία και προμήθεια
οποιουδήποτε προϊόντος φαγητού ή ροφήματος από καταστήματα εκτός σχολείου.
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Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που
διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα με
σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους μέσω
των τηλεφώνων της Διεύθυνσης, μετά από σχετική άδεια.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια χρησιμοποιεί κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή
παιχνιδιού, αναπαραγωγής μουσικής, δεδομένων και εικόνας κατά τη διάρκεια του
μαθήματος και στα διαλείμματα ή το έχει σε κοινή θέα θα ελέγχεται πειθαρχικά. Το δε κινητό
ή οι ηλεκτρονικές συσκευές θα παραδίδονται στη Διεύθυνση, η οποία θα τα επιστρέφει στο
γονέα/ κηδεμόνα και όχι στον/στην μαθητή/τρια.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου) σε όλους
τους χώρους του σχολείου (κτήριο και προαύλιο), αλλά και σε κάθε εκδήλωση του σχολείου.
Αποφεύγεται η μεταφορά στο σχολείο μεγάλων χρηματικών ποσών και αντικειμένων αξίας.
Το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τυχούσα απώλειά τους.
Το ντουλαπάκι του μαθητή παραδίδεται άδειο και ξεκλείδωτο μετά τη λήξη του διδακτικού
έτους. Κάθε μαθητής παραδίδει κλειδί του λουκέτου που χρησιμοποιεί για να κλειδώσει το
ντουλαπάκι του στον υπεύθυνο για αυτά καθηγητή.
Ο ανελκυστήρας χρησιμοποιείται μόνο από μαθητές με πρόβλημα υγείας που πιστοποιείται
με βεβαίωση γιατρού. Οι γονείς / κηδεμόνες αιτούνται τη χρήση από τη Διεύθυνση και
δίνεται σχετική άδεια.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να ενημερώνονται από τα αναρτημένα σχέδια
αντιμετώπισης σεισμού, πυρκαγιάς και άλλων φυσικών καταστροφών, για την οδό διαφυγής
και το χώρο συγκέντρωσης μετά τη λήξη του συμβάντος.
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας ενημερώνονται επίσης από τις αναρτημένες οδηγίες για τα
μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή άλλου αθλητικού υλικού στα
διαλείμματα και στα κενά.
Ο σεβασμός του χώρου, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σχολείου και της
ιδιοκτησίας των άλλων, είναι βασικός κανόνας που διέπει την συνύπαρξη όλων των μελών
της σχολικής κοινότητας. (Καθαριότητα, σωστή χρήση, φροντίδα και σεβασμός στο χώρο και
τις υποδομές του).
Αν ακούσια προκληθεί κάποια φθορά, αυτή αποκαθίσταται.
Η εσκεμμένη πρόκληση φθοράς αποκαθίσταται, ελέγχεται πειθαρχικά και επισύρει σοβαρές
συνέπειες.
Επιβάλλεται η ενημέρωση και η εφαρμογή των ειδικών κανονισμών που διέπουν τη
λειτουργία των εργαστηρίων φυσικών επιστημών, πληροφορικής, αθλητικών χώρων,
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βιβλιοθήκης και αιθουσών. Η φόρμα και τα αθλητικά παπούτσια είναι υποχρεωτικά την ώρα
της γυμναστικής.
Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση των
απουσιολογίων.
Καταχωρίζουν τις απουσίες στην αρχή της διδακτικής ώρας. Ωστόσο, ο έλεγχος για τη σωστή
καταχώριση των απουσιών είναι αποκλειστικό καθήκον του διδάσκοντος.
Η κλοπή, εσκεμμένη φθορά ή παραποίηση του απουσιολογίου, βεβαιώσεων, ή άλλου
εγγράφου του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα με αυστηρές συνέπειες.
ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Η φοίτηση μαθητών/τριών διέπεται και καθορίζεται από την νομοθεσία.
ΦΑΡΜΑΚΑ
Οι γονείς ενημερώνουν τη Διεύθυνση για τυχόν πρόβλημα υγείας (μόνιμο ή παροδικό) που
αντιμετωπίζει το παιδί τους και για ενδεχόμενη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.
Φροντίζουν το παιδί να έχει μαζί του τα απαιτούμενα φάρμακα που λαμβάνει τακτικά ή
έκτακτα και να έχουν ενημερώσει γι’ αυτά την Δ/νση του σχολείου. Το σχολείο δεν
αναλαμβάνει την ευθύνη να χορηγήσει φάρμακα (π.χ. απλό παυσίπονο) σε μαθητή/τρια,
παρά μόνο σε έκτακτη περίπτωση και εφόσον ζητηθεί ή επιτραπεί από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μεριμνούν για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των
γνωστικών ικανοτήτων και των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών
τους, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση.
Αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την
προσωπικότητά τους συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης.
Επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στον εντοπισμό φαινομένων ρατσισμού ή σχολικού
εκφοβισμού, ενημερώνοντας τη Διεύθυνση και τα μέλη της ομάδας πρόληψης βίας.
Ενημερώνουν τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την επίδοση, τη συμπεριφορά και τις
απουσίες τους.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου σέβονται την εκπαιδευτική διαδικασία, το
δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους στη μάθηση και στην υποχρέωση των
καθηγητών/τριών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά.
Διαφυλάσσουν την καθαριότητα στους χώρους του σχολείου, δέχονται με ευγένεια τις
υποδείξεις των καθηγητών και αποφεύγουν προκλητικά οικείες συμπεριφορές και άσεμνες
χειρονομίες.
Για λόγους προστασίας των μαθητών/τριών δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών στο
χώρο του σχολείου. Η επαφή με εξωσχολικούς εντός του σχολείου αποτελεί παράπτωμα.
Σχολικά παραπτώματα θεωρούνται οι αποκλίσεις από τη σχολική συμπεριφορά, από τους
κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή και από τον
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οφειλόμενο σεβασμό στο σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας και αντιμετωπίζονται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΠΑΝΔΗΜΙΑ – ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε έκτακτες συνθήκες και καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας (covid-19), ακολουθούνται
οι οδηγίες που αποστέλλονται από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και από τον ΕΟΔΥ (χρήση
προστατευτικής μάσκας, συχνός καθαρισμός των χεριών, επαρκής αερισμός των αιθουσών
κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η μη τήρηση των κανόνων και οδηγιών θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας και την υγεία των
υπολοίπων, εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας, γι’ αυτό και ελέγχεται από τους
καθηγητές και από τη Δ/νση του σχολείου.
Στο διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, λόγω των ειδικών συνθηκών όπως αυτές
ορίζονται από σχετική νομοθεσία, τα μαθήματα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Οι γονείς και κηδεμόνες κινούνται με βάση τους γενικούς νόμους και σκοπούς της δημόσιας
εκπαίδευσης.
Φροντίζουν ώστε το παιδί τους να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και
επικοινωνούν σε περίπτωση απουσίας του, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη
φοίτηση των παιδιών τους και παράλληλα ενημερώνουν το σχολείο για κάθε θέμα που
δυνητικά επηρεάζει την επίδοση ή τη συμπεριφορά τους.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στοχεύουν στην καλλιέργεια ενός
θετικού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αποτελεί τη βάση της συνεργασίας
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Η αποδοχή του εκ μέρους όλων των
εμπλεκομένων και η τήρησή του αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή
αποστολή του σχολείου.
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