
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

     Ο Κανονισμός του σχολείου βασίζεται στην υπ’ αριθμ. 13423/ΓΔ4/04-02-2021(ΦΕΚ Β΄ 491/09-02-

2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.” και ισχύει απαρέγκλιτα για όλους τους μαθητές του σχολείου μας. 

   Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις περιπτώσεις 

που δε συμβαίνει αυτό επιβάλλονται σ’ αυτούς κυρώσεις (παρ.3 άρθρου 26 του ΠΔ 104/79). 

1. Προσέλευση-Παραμονή-Αποχώρηση 

   1.1 Το σχολείο μας λειτουργεί 8.15΄ π.μ. - 14.00΄ μ.μ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές 

οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου , να παρευρίσκονται στην πρωινή 

συγκέντρωση και προσευχή και να συντάσσονται με ησυχία και τάξη. Σύμφωνα με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων, όσοι μαθητές προσέρχονται με καθυστέρηση, παραμένουν στο χώρο αναμονής 

έξω από το γραφείο του διευθυντή, και εφόσον υφίσταται λόγος αιτιολογημένης καθυστέρησης, 

εισέρχονται στην τάξη, αφού τους επιτραπεί από τον Διευθυντή και τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. 

   1.2 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το 

σχολείο. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, προσωπικός)  ζητούν την άδεια από το Διευθυντή  και 

ενημερώνεται ο κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να τον παραλάβει τον μαθητή από το σχολείο. 

   1.3 Σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο, παρακαλείται ο 

κηδεμόνας να ειδοποιήσει από το πρωί τη Διεύθυνση του σχολείου. 

   1.4 Η είσοδος στον χώρο του Σχολείου γονέων- κηδεμόνων και άλλων επισκεπτών θα γίνεται 

μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας  με το Σχολείο, 

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας, εφαρμογή αντισηπτικού) .  

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου είναι τα εξής:  

(Email σχολείου: 2gymfili@sch.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2683023585)  

 

2. Ασφάλεια μαθητών λόγω Covid-19 

   

    Η χρήση της μάσκας (υφασμάτινη - μη χειρουργική ή χειρουργική), είναι υποχρεω-

τική για τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας του σχο-

λείου.  

Οι μαθητές φορούν υποχρεωτικά τη μάσκα κατά την προσέλευση και αποχώρησή 

τους από το σχολείο, καθώς και κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  στα διαλείμματα στους εξω-

τερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, ενώ αποφεύγεται κάθε είδους συνωστισμός. Η 

χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Προτείνεται, οι 

μαθητές να φέρουν μαζί τους τουλάχιστον δύο (2) μάσκες, σε ξεχωριστά σακουλάκια η καθε-

μιά.  

Στις αίθουσες θα υπάρχουν συσκευασίες αντισηπτικών για να απολυμαίνουν τα χέρια 

τους οι μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές μας τη σπουδαιότητα της 

καθαριότητας των χεριών.  

Είναι επιτακτικό οι μαθητές να φέρουν μαζί τους προσωπικά μπουκαλάκια/παγούρια 

με νερό και να αποφεύγουν να πίνουν απευθείας από τις βρύσες του σχολείου, καθώς και να 

μη μοιράζονται το νερό  τους με τους συμμαθητές τους. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμο-

ποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. Αποφυγή  κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των 

μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών  αντικειμένων.  

Τηρούνται οι αποστάσεις τόσο στους εσωτερικούς χώρους του  σχολείου, όσο και στο 

προαύλιο και συμμορφώνονται όλοι με τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών για την ασφάλειά 

τους. 
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Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID -19 καταγράφονται, αλλά 

δεν  προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α.  Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο 

σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.  

β.  Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από  τον Ε-

ΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό 

ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.  

Self-test για μαθητές/μαθήτριες 

    Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων 

των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου οι μα-

θητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συ-

στήνεται ο εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου. 

Προ Τρίτης και Παρασκευής 

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ 

Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική 

μονάδα και οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. 

     Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη 

COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με 

ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα 

τα παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:  

   Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου 

– Επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του/της μαθητή/τριας. 

– Απομονώνει το/τη μαθητή/τρια σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα 

υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. 

3. Συμπεριφορά  μαθητών-Παιδαγωγικός έλεγχος 

   3.1 Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές και τους 

συμμαθητές τους, να έχουν ευγενική συμπεριφορά, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη 

χειροδικούν. 

    3.2 Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο (Φ25/103373/Δ1/22-06-

2018/απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ). Η χρήση των κινητών από τους μαθητές μέσα στο χώρο του σχολείου είναι 

παράνομη και σε περίπτωση χρήσης και κατοχής τους εντός του σχολικού χώρου θα  παίρνονται 

παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς 

από το σχολείο. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο είναι 

υποχρεωμένος να το έχει απενεργοποιημένο  μέσα στην τσάντα του. 

   3.3  Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου κατ’ εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης του 

Υπουργείου Υγείας. 

   3.4 Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στις αίθουσες και στους 

διαδρόμους, αλλά πρέπει να κατεβαίνουν στο προαύλιο, υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων 

καθηγητών. Σε άσχημες καιρικές συνθήκες δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες από το διευθυντή του σχολείου. 

   3.5 Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μετά τον καθηγητή τους και να διακόπτουν το μάθημα, εξαιτίας 

της καθυστέρησής τους. Επίσης δεν επιτρέπεται να φέρνουν τρόφιμα μέσα στην αίθουσα μετά το τέλος 

του διαλείμματος. 



4. Αξιολόγηση μαθητών 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή́ κατά́ τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω 

κριτήρια: 

α) η συνολική́ συμμετοχή́ του μαθητή́ στη μαθησιακή́ διδασκαλία 

β) οι εργασίες που εκτελεί́ ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο 

σπίτι, ατομικά ή ομαδικά 

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, 

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση 

ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και 

των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

 Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας 

ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο 

μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 

διάρκεια του  ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του 

εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος. 

 

5. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού 

 

   5.1 Στο σχολείο μας καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανάδειξη 

της πολυφωνίας και η συνεργασία με την οικογένεια και με Φορείς της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και ανεκτή η βία (σωματική και ψυχολογική) και η επιθετικότητα 

μαθητών απέναντι σε άλλους μαθητές . Οι μαθητές οφείλουν να προστατεύουν τους συμμαθητές τους που 

πέφτουν θύματα βίας και να ενημερώνουν άμεσα το Διευθυντή του σχολείου ο οποίος και θα προβαίνει 

στις κατάλληλες ενέργειες. 

   5.2 Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βία απέναντι στους συμμαθητές του και η βία αυτή, 

όταν εκδηλώνεται, θα αντιμετωπίζεται άμεσα και με αποφασιστικότητα από τη σχολική κοινότητα. 

  Το σχολείο επιδιώκει να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε μαθητή και θα πάρει κάθε μέτρο 

που θεωρεί πρόσφορο για να προστατέψει τους μαθητές- θύματα. 

6. Σχολικές εκδρομές-Δραστηριότητες 

   6.1 Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε 

μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του σχολείου  αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των 

μαθητών σ’ αυτά είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, για τη συμμετοχή απαραίτητη είναι η άδεια του γονέα, η 

οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Εφόσον η δήλωση αυτή είναι αρνητική, ο μαθητής είναι 

υποχρεωμένος την ημέρα του περιπάτου ή της εκδρομής  να προσέλθει στο σχολείο. 

   6.2 Ειδικότερα για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 οι σχολικές εκδρομές θα πραγματοποιηθούν 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Νομοθεσία, ενώ οι δραστηριότητες θα λαμβάνουν χώρα κατά 

τμήμα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών κανονισμών. 



 

7.Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

   7.1 Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου για κάθε πρόβλημα 

που τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

   7.2 Οι καθηγητές του σχολείου μας την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 λόγω έκτακτων 

υγειονομικών συνθηκών ενημερώνουν τους γονείς μόνο τηλεφωνικά σε ώρες, που θα αποσταλούν  στα 

mail των γονέων – κηδεμόνων, εφόσον ολοκληρωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.  

    7.3 Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας και η διεύθυνση βρίσκονται πάντα στη διάθεση  του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για οποιαδήποτε συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ομαλή 

σχολική ζωή και φοίτηση των μαθητών/τριών. 

 

8.Ποιότητα σχολικού χώρου 

   

 8.1 Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη 

λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα 

περιβάλλον αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους. Είναι χρέος των μαθητών να μην καταστρέφουν 

την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κάδρα, κουρτίνες, θρανία, 

καρέκλες κ.λ.π.) και κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους 

ευθύνη. 

   8.2 Επιβάλλεται να τηρούνται από όλους οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις 

βρύσες και τις τουαλέτες. 

   8.3 Η καταστροφή της υλικοτεχνικής υποδομής από μαθητή τον επιβαρύνει οικονομικά . 

   Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα ή 

θέμα που σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, τη διαγωγή και την πρόοδο των παιδιών σας. 

Μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του σχολείου: 

http://2gym-filipp.pre.sch.gr/autosch/joomla15/ 

           

          Ο Διευθυντής                                                                  Ο Σύλλογος Καθηγητών 

          

             

  Σουκουβέλος Ιωάννης 
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