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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" 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 στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο
θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις
και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό
ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε
βασικό
ποιοτικό
στοιχείο
του
σύγχρονου
δημοκρατικού
σχολείου.
Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά
μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση όμως της σχολικής
κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική
διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντούμε μερικές φορές ακόμη και στη
λειτουργία μιας αυταρχικά οργανωμένης ομάδας. Το σχολείο λοιπόν, με την αγωγή
που προσφέρει, έχει τον δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το
άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να
αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία
γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να
απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία
μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει
την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη. Γι’ αυτό ένας σχολικός κανονισμός δεν
πρέπει να έχει στατικό χαρακτήρα και τη μορφή ενός απλού καθηκοντολογίου, αλλά
να συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή και να ενσωματώνει όχι μόνο
την οργανωτική άποψη της σχολικής πειθαρχίας αλλά και την παιδαγωγική.
Επομένως, ένας σχολικός κανονισμός, που δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως
αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της
προσωπικότητας κάθε ατόμου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη
κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά από την παιδαγωγική αποστολή κάθε βαθμίδας
και σχολείου, να σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα, να έχει δυναμικό χαρακτήρα,
να είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής
κοινότητας, να προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με
έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη
λειτουργία των μαθητών, να στηρίζεται στη συνεργασία και όχι στον πειθαναγκασμό,
να προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και, τέλος, να περιέχει λογικούς,
γενικά αποδεκτούς, κατανοήσιμους και εφαρμόσιμους κανόνες από όλους.
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Διευθυντής
1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της
σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός
παιδαγωγικός υπεύθυνος στον χώρο αυτό.
2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και
ανοικτό στην κοινωνία.
β) Καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους,
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει
να αποτελεί παράδειγμα.
γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.
δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί
τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του
Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των
εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.
ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να
ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
στ) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.
ζ) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή
λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό της σχολικής ζωής.
η) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις,
τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος
για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.
θ) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί
αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την
εκπαίδευση.
ι) Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των
πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου
του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του.
ια) Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του Ωρολογίου
Προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
ιβ) Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα
καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ιγ) Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα
συναδελφικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειές του μένουν χωρίς
αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά τον Σύλλογο των Διδασκόντων, τον διοικητικό του
Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ΄ όλα αυτά, δεν
υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον
Προϊστάμενο του Γραφείου.
ιδ) Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το
σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος.
ιε) Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας
διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς.
ιστ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη
λειτουργία του σχολείου.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του Διευθυντή θα βρει ο αναγνώστης στο
ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002.

Υποδιευθυντής
1. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει τον
Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθάει στο
καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες
του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο
απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.
2. Ειδικότερα ο Υποδιευθυντής:
α) Αναπληρώνει τον Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή
κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες.
β) Συνεργάζεται με τον Διευθυντή και τον βοηθάει για την ομαλή λειτουργία του
σχολείου.
γ) Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της
υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου.
δ) Συντάσσει τα απογραφικά δελτία, συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες
υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές.
ε) Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους εφημερεύοντες της ημέρας σε συνεργασία με
τους διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.
στ) Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε συνεργασία
με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος.
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ζ) Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και καλή
λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του
σχολείου.
η) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και μαθητικών
εκλογών.
θ) Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων,
αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του υποδιευθυντή θα βρει ο αναγνώστης
στο ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002.

Σύλλογος Διδασκόντων
1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του
σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ'
αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη
κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την
οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων
κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
2. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και
δεν έχει ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει,
προεδρεύει στον Σύλλογο Διδασκόντων ο ανώτερος στον βαθμό εκπαιδευτικός και
επί ισοβάθμων εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό.
3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα
από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις
συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει
να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου:
α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.
β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου.
γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών,
απολυτηρίων ή πτυχιακών εξετάσεων και
δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.
5. Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για
συγκεκριμένα θέματα:
α) Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και
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β) Ύστερα από γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα
τρίτο των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα
και ο εισηγητής.
6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που
προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο, στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα.
7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των
μαθημάτων.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του Συλλόγου Διδασκόντων θα βρει ο
αναγνώστης στο ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002.

Καθήκοντα Διδασκόντων
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο
έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η
διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα
στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική.
Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το
παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν
περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά:
1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν τον χρόνο έναρξης και
λήξης των μαθημάτων.
2. Παρίστανται στην πρωινή σύναξη των μαθητών.
3. Με το χτύπημα του κουδουνιού οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας.
4. Επειδή οι αίθουσες κλειδώνουν, οφείλουν να εκμηδενίζουν κάθε καθυστέρηση,
προκειμένου να μην παρατηρείται συνωστισμός στους διαδρόμους.
5. Εθίζουν τους μαθητές να περιμένουν την προσέλευσή τους έξω από την αίθουσα,
για να μπουν όλοι μαζί σ’ αυτή.
6. Δε δέχονται μαθητή στην τάξη μετά την είσοδό τους. Η είσοδος του μαθητή
επιτρέπεται, μόνο εάν φέρει σημείωμα της Διεύθυνσης. Στον αργοπορούντα
σημειώνεται απουσία εκτός και αν ο Διευθυντής σημειώνει αντίθετα εξαιτίας κάποιου
αποχρώντος λόγου.
7. Δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην
εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.
8. Κατά τις γραπτές δοκιμασίες (δεκάλεπτες ασκήσεις, πρόχειρα διαγωνίσματα,
εκθέσεις) οι μαθητές και πάλι δεν εξέρχονται της αίθουσας.
9. Μαθητής που απομακρύνεται από τον διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους
με ωριαία αποβολή αποστέλλεται στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο διδάσκων
ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συμπεριφορά του μαθητή και καταγράφει στο
Ποινολόγιο την τιμωρία του.
10. Ενημερώνουν καθημερινά τα Βιβλία Ύλης.
11. Οι της αυτής ειδικότητας συνεργάζονται, για να υπάρχει ο ίδιος ρυθμός
διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα.
12. Ενημερώνουν τη Διεύθυνση για απουσία μαθητή κατά την πρώτη ώρα και για
τυχόν "σκαστά", αποστέλλοντας προς τούτο με τον απουσιολόγο σημείωμα.
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13. Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με το πρόγραμμα, για το ήθος
και την επίδοση των μαθητών.
14. Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους.
15. Σέβονται απόλυτα τον χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
16. Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και
συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
17. Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και δεν καπνίζουν στον σχολικό
χώρο, έχοντας υπόψη ότι δημιουργούν πρότυπα αναφοράς στους μαθητές.
18. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ενημερώνουν τους κηδεμόνες σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις για τη φοίτηση των μαθητών.
19. Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές,
όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
20. Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
21. Οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας
τάξης έχουν έναν χώρο κοινής ευθύνης και ως εκ τούτου η συνεργασία όλων είναι όχι
μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη, δηλαδή επιβάλλεται να υπάρχει οριζόντια
συνεργασία:
α. να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν στην τάξη
β. να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση επιλήψιμης συμπεριφοράς
μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων, που απαιτούν ευαισθησία και λεπτούς
χειρισμούς.
22. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου είναι αναγκαίο να επιδιώκουν την κατακόρυφη
συνεργασία και να εξετάζουν προβλήματα, που εμφανίζονται στη διδασκαλία
μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο.
23. Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στον σχολικό
χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν
να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την
υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
24. Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής
συνείδησης στους μαθητές υπογραμμίζοντας ότι η ευταξία συντελεί στην αποδοτική
λειτουργία του σχολείου στον γνωστικό τομέα.
25. Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές,
πολιτιστικές,θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
26. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά
στην πράξη με τα εξής στοιχεία:
α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή
β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης
γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα.
δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες.
ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να
μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.
27. Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη
Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8 πμ. Σε
περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες και η απουσία τους μπορεί να
δικαιολογηθεί κατά την κείμενη νομοθεσία με κανονική ή αναρρωτική άδεια. Όσοι
δεν απεργούν προσέρχονται από την πρώτη διδακτική ώρα στα πλαίσια προσφοράς
εξωδιδακτικής εργασίας, για να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων,
που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών στον σχολικό χώρο (παράγραφος ιδ΄
του άρθρου 28 του ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16-102002, Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων

9
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων…διευθυντών…και των συλλόγων διδασκόντων (ο
διευθυντής φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη
λειτουργία του σχολείου) , παράγραφος 17 του άρθρου 36 του ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16-10-2002
( Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο
διδασκαλίας τους για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το
γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), παράγραφοι 8 του
άρθρου 13 και 20 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 που αναφέρονται στην παραμονή των
εκπαιδευτικών πέραν του διδακτικού τους ωραρίου, όταν τους ανατίθεται κάποιο
εξωδιδακτικό έργο από τη διεύθυνση του σχολείου, υπ’ αριθμ. Δ2/14114/5-12-2000
εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, Παραμονή εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες).

Εννοείται πως η προαναφερθείσα νομοθεσία ισχύει και τις ημέρες που δε γίνεται
απεργία, όταν οι περιστάσεις επιβάλλουν την εφαρμογή της, σύμφωνα με την κρίση
του διευθυντή ή του Συλλόγου Διδασκόντων.
28. Πέραν τούτων για καθήκοντα - αρμοδιότητες Διδασκόντων, για το έργο του Συλλόγου
Διδασκόντων ισχύουν στην καθημερινή πρακτική λειτουργία του Σχολείου όλα όσα
αναφέρονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία (ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1).

Υπεύθυνος Τμήματος
Κάθε τμήμα τάξης ως οργανικό μέλος της σχολικής κοινότητας με τον
τρόπο της συμπεριφοράς του και τις δημιουργικές του προτάσεις
συμβάλλει θετικά στη λειτουργία του σχολείου.
Προέχει να ενεργοποιηθούν αυτά τα οργανικά κύτταρα της σχολικής
κοινότητας, ώστε η συντονισμένη λειτουργία όλων των επιμέρους να
συμβάλλει στην ευόδωση των στόχων του σχολείου.
Ως συντονιστής αυτής της θετικής ροπής ορίζεται για κάθε τμήμα ένας διδάσκων ως
υπεύθυνος με την προϋπόθεση ότι διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα και ότι εξαντλεί
όλο το υποχρεωτικό του ωράριο στο σχολείο.
Τα καθήκοντα του υπευθύνου τμήματος ορίζονται ως εξής:
1. Ελέγχει τις απουσίες των μαθητών, συζητεί το θέμα μαζί τους και ενεργεί
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ενότητα "Απουσίες - Δικαιολόγηση απουσιών".
2. Σε συνεργασία με τους μαθητές φροντίζει για την αισθητική της αίθουσας
ενημερώνοντας πριν από κάθε παρέμβαση τη Δ/νση του σχολείου.
3. Επιβλέπει την καλή κατάσταση και καθαριότητα θρανίων, καθισμάτων, έδρας
διδασκαλίας και την εν γένει καθαριότητα του χώρου.
4. Συνεργάζεται με όσους διδάσκουν στο τμήμα και ενημερώνεται για τη
συμπεριφορά των μαθητών προς κάθε διδάσκοντα.
5. Όταν διαπιστώνει πρόβλημα παρεκκλίνουσας ομαδικής ή ατομικής συμπεριφοράς
ενημερώνει τη Διεύθυνση και συγκαλεί τους διδάσκοντες του τμήματος σε συνεδρία,
για να συζητηθεί η αποκλίνουσα συμπεριφορά και ο τρόπος θεραπεία της.
6. Σε περιπτώσεις που οι μαθητές διενεργούν φιλανθρωπικό έρανο φροντίζει για την
επιτυχία του, οι μαθητές του παραδίδουν το χρηματικό ποσό και ο ίδιος στον αρμόδιο
του εράνου.
7. Σε περιπτώσεις φθορών σε συνεργασία με τους επιμελητές, τους εφημερεύοντες
και τους διδάσκοντες στο τμήμα εντοπίζει τον υπαίτιο και αναφέρει το γεγονός στη
Δ/νση, για να καταλογιστεί η δαπάνη αποκατάστασης και να ασκηθεί ενδεχομένως
και πειθαρχικός έλεγχος.
8. Προσπαθεί να εμφυσήσει στους μαθητές του τμήματος το αίσθημα της ευγενούς
άμιλλας προς τα άλλα τμήματα ως προς την ανελλιπή φοίτηση, την επίδοση, την
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καθαριότητα και την αισθητική της αίθουσας, την ευπρεπή συμπεριφορά, την κόσμια
εμφάνιση και την όλη στάση τους στον σχολικό χώρο.
9. Για να μπορεί να επικοινωνεί εύκολα και γρήγορα με τους κηδεμόνες των
μαθητών, καταγράφει τους αριθμούς τηλεφωνικών κλήσεων στο σπίτι, στη δουλειά
και - εφόσον υπάρχει - και του κινητού.
10. Ενημερώνει τους μαθητές του τμήματος για όλα τα θέματα λειτουργίας και
πειθαρχίας του σχολείου.

Εφημερία

• 6492/11-1-83 Απόφαση ΥΠΔΒΜΘ.
• Γ4/2256/18-12-91 ΥΠΔΒΜΘ.
• Γ1/776/28-9-2000 ΥΠΔΒΜΘ
• Π.Δ.201/1993
• 105657/16-10-2002 Υπουργική απόφαση.
• Ν.1566/85
Βασική παράμετρος για ένα σχολείο με άριστο πλαίσιο λειτουργίας είναι ο θεσμός
της εφημερίας, που έχει ως σκοπό την επιτήρηση, προστασία, ασφάλεια των μαθητών
αλλά και την επιμέλεια της καθαριότητας των σχολικών χώρων και των όρων
υγιεινής.
Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες, είναι σημαντική παιδαγωγούσα
υπευθυνότητα κατά την οποία ο εφημερεύων έχει θαυμάσια επικοινωνιακή ευκαιρία,
για να πλησιάσει σχεδόν το σύνολο των μαθητών σε στιγμές χαλάρωσης και
ευθυμίας.
Ως νοηματικό της περιεχόμενο εννοείται η ειδική υπηρεσία που αναλαμβάνει ο
εκπαιδευτικός για μία συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία εντέλλεται να επιτελέσει
καθορισμένο έργο.
Συνεπώς για τους εφημερεύοντες ισχύουν τα εξής:
1. Προσέρχονται τόσο στον πρώτο κύκλο όσο και στον δεύτερο 15 πριν από την
έναρξη της διδακτικής ώρας.
2. Οι εφημερεύοντες του πρώτου κύκλου προτρέπουν τους μαθητές να
συγκεντρωθούν στον χώρο της πρωινής συγκέντρωσης και είναι υπεύθυνοι για τη
γρήγορη σύνταξη των μαθητών. Η παρουσία του γυμναστή είναι επικουρική και δεν
τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους.
3. Επιτηρούν τους μαθητές κατά τα διαλείμματα και απασχολούν αυτούς, όταν
υπάρχει διδακτικό κενό σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης. Επειδή όμως κατ'
οικονομία δεν εφαρμόζεται η 6492/11-1-83 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ "όταν οι
εκπαιδευτικοί είναι εφημερεύοντες παραμένουν στο σχολείο μέχρι το τέλος της
λειτουργίας του ......", η απασχόληση των μαθητών ρυθμίζεται διαφορετικά από τη
Δ/νση σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Δ1/105657/16-10-2002 Υπουργικής
απόφασης.
4. Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των
τουαλετών.
Προτρέπουν τους μαθητές να περισυλλέγουν χαρτιά, που είναι πεταγμένα στους διαδρόμους και την αυλή.
5. Οι εφημερεύοντες στον όροφο και στο ισόγειο αποχωρούν από τον χώρο της
εφημερίας μόνο εφόσον προσέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας οι διδάσκοντες.
6. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, φροντίζουν να βγαίνουν οι μαθητές στην αυλή.
7. Ελέγχουν ιδιαίτερα το θέμα του καπνίσματος των μαθητών και αναφέρουν στη
Διεύθυνση κάθε καπνίζοντα μαθητή. Προς τούτο ως χώρος εφημερίας λογίζεται και ο
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προθάλαμος των τουαλετών.
8. Οι εφημερεύοντες στον αύλειο χώρο οφείλουν να επιβλέπουν τη συμπεριφορά των
μαθητών περιοδεύοντας σ' αυτόν, να μη επιτρέπουν σ' αυτούς την έξοδο από τον
αύλειο χώρο και τη χρήση ποδηλάτων και μηχανών.
9. Επιβλέπουν τη συμπεριφορά των μαθητών εντός του διδακτηρίου ελέγχοντάς τους
για υπέρμετρες φωνασκίες, σπρωξίματα, βωμολοχίες, φθορές του κτηρίου και κάθε
άλλη απρέπεια.
10. Αναφέρουν στη Διεύθυνση υποχρεωτικά κάθε αποκλίνουσα από τα παραδεκτά
όρια συμπεριφορά των μαθητών.
11. Σε περίπτωση απουσίας η εφημερία εκτελείται από τον αναπληρωτή
εφημερεύοντα.

Πρωινή προσέλευση
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του
Διευθυντή στο σχολείο δείχνει ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό
ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην
ευταξία του μέσα από την αυτοπειθαρχία ενός εκάστου. Σε αντίθετη
περίπτωση ευτελίζεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος
του. Η πρωινή συγκέντρωση μπροστά στον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων
αποτελεί εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι η μοναδική ευκαιρία, όπου
όλη η σχολική κοινότητα μπορεί να είναι συγκεντρωμένη. Η παρουσία Διευθυντή και
Διδασκόντων δίνει το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.
Πέραν του φιλικού χαιρετισμού γίνονται οι αναγκαίες ανακοινώσεις και επισημάνσεις
και η ψυχολογική προετοιμασία για το εκπαιδευτικό έργο, που θα ακολουθήσει.
Συνεπώς:
1. Ο Διευθυντής οφείλει να βρίσκεται στη θέση του έγκαιρα, για να αντιμετωπίσει
οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία
του σχολείου.
2. Οι Διδάσκοντες κατά την πρώτη διδακτική ώρα είναι απαραίτητο να βρίσκονται
στο σχολείο έγκαιρα, διότι είναι άκρως παιδαγωγικό να τους βρίσκουν οι μαθητές στη
θέση τους. Σε περίπτωση που δε θα βρίσκονται στο σχολείο στις 8 π.μ. εξαιτίας
εκτάκτου γεγονότος, που τους καθυστερεί έστω και για λίγα λεπτά, θα ενημερώνουν
τη Διεύθυνση τηλεφωνικώς. Η αργοπορία δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι
παιδαγωγικό για το ίδιο πρόβλημα να υπάρχει άλλη ρύθμιση για τους διδάσκοντες και
άλλη για τους μαθητές.
3. Οι μαθητές είναι αναγκαίο στις 8 π.μ. ακριβώς να βρίσκονται εντός του αύλειου
χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση τους επιτρέπεται η είσοδος, όταν οι συμμαθητές
τους θα έχουν εισέλθει στις αίθουσες διδασκαλίας. Σημειώνεται η αργοπορία τους και
στη συνέχεια οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας εφοδιασμένοι με σημείωμα του
Διευθυντή προς τον διδάσκοντα, στο οποίο αναγράφεται: «Παρακαλώ να γίνει δεκτός
με απουσία». Επιτρέπεται η είσοδος μαθητών χωρίς απουσία στις εξής δύο
περιπτώσεις:
α. Όταν δε φθάνει έγκαιρα το λεωφορείο, που τους μεταφέρει.
β. Όταν τηλεφωνούν οι κηδεμόνες τους και δικαιολογούν την καθυστέρηση, που θα
οφείλεται σε έκτακτο γεγονός.
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Πρωινή προσευχή
«Σκοπός
της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
...............ειδικότερα είναι να υποβοηθεί τους μαθητές:
Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να
υπερασπίζονται την Εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική
ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία». (Ν.1566/85)
Ακόμη για το Λύκειο στοχοθετείται:
«Να συνειδητοποιούν οι μαθητές τη βαθύτερη σημασία του
ορθοδόξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης
στις πανανθρώπινες αξίες». (Ν.1566/85).
Στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω σκοπού και σε
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας καθορίζεται:
Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να
παρευρίσκονται στην πρωινή προσευχή. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρίστανται χωρίς
συμμετοχή.

Ασφάλεια μαθητών
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Διευθυντής του σχολείου
και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των
μαθητών (Υπουργ. απόφ.Δ1/105657/16-10-2002).
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι «η Διεύθυνση και το προσωπικό
του σχολείου έχοντας υποκαταστήσει τη γονική επιμέλεια κατά τις
ώρες λειτουργίας του σχολείου πρέπει να λάβουν τα επιβαλλόμενα
μέτρα για την αποτροπή της εισόδου στον χώρο του σχολείου
οιουδήποτε τρίτου χωρίς την έγκριση του Διευθυντή του σχολείου ή του προς τούτο
οριζομένου προσώπου (3187/εγκ. 29/1-11-96 εισαγγελίας Αρείου Πάγου)».
Ακόμη τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στον σχολικό χώρο ατόμων που δεν
έχουν σχέση μ’ αυτόν. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε γονείς ή κηδεμόνες των
μαθητών, σε σχολικούς φορείς και σε όσους ζητούν κατόπιν αιτήσής τους να
ικανοποιηθεί κάποιο αίτημά τους (Γ2/1073/18-3-91/ΥΠΔΒΜΘ).
Από τα παραπάνω απορρέει ως στάση παιδαγωγικής ευθύνης η παντελής μέριμνα,
που θα τείνει στην εκμηδένιση κάθε κινδύνου για τους μαθητές με τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
1. Ο φύλακας ή, όταν λείπει αυτός, ο επιστάτης κατά το χρονικό διάστημα 7:30 π.μ.
μέχρι 8 π.μ., που είναι ανοιχτή η πόρτα της αυλής για την πρωινή πρόσβαση των
μαθητών, δεν επιτρέπει την είσοδο σε άλλα πρόσωπα πλην αυτών που αναφέρονται
στη σχετική νομοθεσία.
2. Οι είσοδοι της αυλής μετά το χτύπημα του κουδουνιού κλείνουν και στη συνέχεια
ανοιγοκλείνουν από τον επιστάτη για οποιονδήποτε έχει σχέση με το σχολείο.
3. Η οποιαδήποτε είσοδος και έξοδος γίνεται ελεγχόμενα.
4. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού οι μαθητές δεν περιφέρονται εντός του
κτηρίου ή στον αύλειο χώρο χωρίς επίβλεψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής
εναλλακτικούς τρόπους - κατά το γράμμα και το πνεύμα της Υπουργ. απόφ.
Δ1/105657/16-10-02 και προγενεστέρων διατάξεων:
α. Με τροποποίηση του ημερησίου προγράμματος διδασκαλίας.
β. Με ανάθεση σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό να καλύψει το κενό.
γ. Με απασχόληση του τμήματος από διαθέσιμο εκπαιδευτικό σύμφωνα με την
εφαρμογή της νομοθεσίας από τη Δ/νση. Οι μαθητές δηλαδή παραμένουν στην
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αίθουσά τους και μελετούν τα μαθήματα των επομένων διδακτικών ωρών ή
παρακολουθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προβολή πολιτιστικού
περιεχομένου.
5. Όταν οι μαθητές ολοκληρώνουν ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση (test) ή πρόχειρο
διαγώνισμα ή τη γραφή έκθεσης, δεν εξέρχονται της αίθουσας, διότι:
α) με τον θόρυβο που δημιουργούν ενοχλούν τους διδάσκοντες.
β) η Δ/νση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλειά τους (Δ1/105657/16-10-2002).
6. Οι μαθητές, που για οποιονδήποτε λόγο δε συμμετέχουν στο μάθημα της
γυμναστικής μόνιμα ή περιστασιακά, δεν περιφέρονται στον σχολικό χώρο, αλλά
κάθονται σε χώρο που τους υποδεικνύει ο διδάσκων και παρακολουθούν τους
ασκούμενους συμμαθητές τους.
7. Για κάθε ωριαία απομάκρυνση μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας
ενημερώνεται η Διεύθυνση, ώστε να φροντίσει για την επίβλεψή του (Υπ. απόφ.
105657/02).
8. Ο μαθητής που εκ του νόμου απαλλάσσεται του μαθήματος των θρησκευτικών
παραμένει στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν παρακολουθεί τη διδασκαλία και
ασχολείται με τα άλλα του μαθήματα. Εναλλακτικά μπορεί να παρακολουθεί μάθημα
άλλης ειδικότητας.
9. Οι μαθητές που δεν προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το
διάλειμμα και δε γίνονται δεκτοί από τους διδάσκοντες επιτηρούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεύθυνσης

Ενημέρωση γονέων - υποχρεώσεις γονέων
Το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και
εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
μας για δύο κυρίως λόγους:
α. Επειδή πιστεύει ότι ο γονέας αποτελεί την τρίτη κορυφή του
παιδαγωγικού τριγώνου Μαθητής - Γονέας -Σχολείο.
β. Επειδή αποτελεσματικός στις σχέσεις του με το παιδί του και το σχολείο είναι ο
ενημερωμένος γονέας.
1. Ο κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή,
αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα, που μπορεί να
επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
2. Στα μέσα του 1ου τριμήνου/τετραμήνου οργανώνεται συγκέντρωση γονέων με
σκοπό την ενημέρωσή τους σε σχέση με την επίδοση, επιμέλεια, τη φοίτηση και τη
συμπεριφορά των παιδιών τους σύμφωνα με την Υπουργική Απόφ. 18726/22-2-78
και τη Δ2/4534/14-3-90 ΥΠΔΒΜΘ.
3. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου ή πρώτου τετραμήνου και μετά την καταχώριση
της προφορικής βαθμολογίας καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση
και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.
4. Οι διδάσκοντες οφείλουν να δίνουν σαφείς απαντήσεις και για τις τέσσερις
παραμέτρους αξιολόγησης (επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση, συμπεριφορά) των μαθητών
τους. Προς τούτο κρίνεται σκόπιμο ο κάθε διδάσκων να διατηρεί προσωπικό αρχείο,
όπου θα καταγράφει τις παρατηρήσεις του, για να μπορεί να περιγράφει στον γονέα
τεκμηριωμένα τον μαθητή του.
5. Κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) ώρα κάθε εβδομάδα να δέχεται γονείς
μαθητών. Το πρόγραμμα των ωρών επίσκεψης ανακοινώνεται στην αρχή του
διδακτικού έτους.
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6. Αν μαθητής δεν προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο (8 π.μ.) ή αποχωρεί αυθαίρετα,
ενημερώνεται έγκαιρα ο κηδεμόνας. Αλλά και αντίστροφα, για διευκόλυνση της
λειτουργίας του σχολείου, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μαθητής δεν
προσέρχεται στο σχολείο ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τη γραμματεία του
σχολείου από 7:50 π.μ. μέχρι 8:15 π.μ. (τηλέφωνο 24310-74471).
7. Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να αποχωρήσει από το σχολείο για
οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση του σχολείου. Η Δ/νση θα
επικοινωνεί με τον κηδεμόνα και στη συνέχεια θα δίνεται ή όχι η δυνατότητα
αποχώρησης. (Π.Δ.201/1993 άρθρο 13).
8. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο
μαθητή, ενημερώνεται ο κηδεμόνας, που με τη σειρά του οφείλει να συνεργαστεί με
το σχολείο.
9. Ο κηδεμόνας οφείλει να φροντίζει για την ευπρεπή ενδυμασία του παιδιού του και
να του επισημαίνει την υποχρέωσή του για κόσμια συμπεριφορά στον σχολικό χώρο.
10. Σε περίπτωση που μαθητής επιφέρει φθορά στη σχολική περιουσία, κινητή και
ακίνητη, αυτή θα κοστολογείται και ο γονέας οφείλει να καταθέσει στη σχολική
επιτροπή το κόστος της αποκατάστασης. Σε περίπτωση που οι μαθητές ενός τμήματος
αναλαμβάνουν συλλογικά την ευθύνη της φθοράς, τότε το ποσό επιμερίζεται σε
όλους του μαθητές του τμήματος και ο κάθε κηδεμόνας καταβάλλει το ανάλογο ποσό.
Επιμερισμός δαπανών αποκατάστασης γίνεται και όταν οι φθορές γίνονται σε
κοινόχρηστους χώρους, εφ’ όσον αναληφθεί συλλογική ευθύνη.
11. Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών, που δεν
προσέρχονται έγκαιρα (8 π.μ.) και ως εκ τούτου δε γίνονται δεκτοί εντός του
σχολικού χώρου, ανήκει στους κηδεμόνες και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
μετακυλίεται στη Δ/νση και στον Σύλλογο Διδασκόντων με το επιχείρημα "Τι
πειράζει να γίνονται δεκτά τα παιδιά και όταν καθυστερούν;". Η αποδοχή του
"επιχειρήματος" βάλλει κατά της ευταξίας, της ευπρέπειας και της παροχής ποιοτικής
διδασκαλίας στη σχολική μονάδα. Καθυστερημένη προσέλευση δικαιολογείται μόνο
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην ενότητα πρωινή προσέλευση.
12. Για τη συμμετοχή των μαθητών σε σχολικές εκδηλώσεις εκτός νομού ο
κηδεμόνας οφείλει να προσκομίζει εγκριτικό σημείωμα, σχέδιο του οποίου θα του
χορηγεί το σχολείο. Παράλληλα το σχολείο έχει υποχρέωση να του κοινοποιεί το
πρόγραμμα της σχολικής εκδήλωσης.
13. Ο κηδεμόνας γίνεται αποδέκτης της κρίσης του μαθητή για την ποιότητα της
διδασκαλίας και το άριστο ή μη πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Οφείλει, εάν
εκτιμήσει ότι υπάρχει πρόβλημα τεκμηριωμένο, να θέσει αυτό υπόψη της Δ/νσης του
σχολείου, ώστε ο Σύλλογος των καθηγητών με αίσθημα ευθύνης να αντιμετωπίσει
την κατάσταση, εάν δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Δ/νσης.
14. Οι κηδεμόνες πρέπει να συμμετέχουν χωρίς αμέλεια στις γενικές συνελεύσεις του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για να είναι η λήψη αποφάσεων όσο γίνεται πιο
αντιπροσωπευτική. Να θεωρούν το σχολείο πνευματικό σπίτι των παιδιών τους.
15. Από τη στιγμή που ο μαθητής προσέλθει στο σχολείο, άδεια για συμμετοχή σε
πορείες και διαδηλώσεις το σχολείο δε νομιμοποιείται να δώσει. Οι κηδεμόνες δε
νομιμοποιούνται να λένε «επιτρέπω τη συμμετοχή σε πορείες και διαδηλώσεις» σε
χρόνο λειτουργίας του σχολείου, διότι αυτό βάλλει κατά της εύρυθμης λειτουργίας
του σχολείου. Υπεύθυνοι για το πώς λειτουργεί το σχολείο δεν είναι οι κηδεμόνες
αλλά η κείμενη σχολική νομοθεσία και οι ορισμένοι για την εφαρμογή της, δηλαδή η
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκ/σης, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Δ/νση του σχολείου. Αν
κάποιοι κηδεμόνες επιθυμούν το παιδί τους να συμμετάσχει σε πορείες κ.λπ., καλό
είναι να μην το αποστέλλουν στο σχολείο τη συγκεκριμένη μέρα.
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16. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που
ζουν σε άλλη πόλη, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα. Ακόμη
σε περίπτωση διάστασης θα πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο η δικαστική
απόφαση, που ορίζει την επιμέλεια του μαθητή.

Απουσίες - Δικαιολόγηση απουσιών
Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η
παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι
επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο
θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το
σχολείο και την οικογένεια. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην
παρακολούθηση, πέρα από έναν ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό
κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης, αλλά και παιδαγωγικά
παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις
υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν ένας
μαθητής εγγραφεί στο σχολείο μας (Γυμνάσιο ή Λϋκειο), η φοίτησή του είναι
υποχρεωτική.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Η φοίτηση όλων των μαθητών του Γυμνασίου χαρακτηρίζεται με πράξη του
Συλλόγου Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής, ελλιπής ή
ανεπαρκής με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα
μαθήματα και το ήθος του μαθητή.
Χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση του μαθητή και προσέρχεται κανονικά στις
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις:
Αν ο μαθητής σημειώσει σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 64
αδικαιολόγητες απουσίες.
Αν ο μαθητής σημειώσει μέχρι 130 απουσίες, όταν όμως οι πάνω από τις 64 είναι
δικαιολογημένες.
Αν ο μαθητής σημειώσει περισσότερες από 131 και όχι πέρα από τις 180, όταν
όμως οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος Όρος της
προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των
τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.
Χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση του μαθητή και παραπέμπεται σε ολική
εξέταση τον Σεπτέμβριο:
Αν ο μαθητής σημείωσε από 131 έως 180 απουσίες, οι πάνω από τις 64 είναι
δικαιολογημένες, αλλά ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας των
μαθημάτων δεν είναι 15 και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.
Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να
χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από 180 και όχι
περισσότερες από 230 απουσίες, εφόσον οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες
και ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το
άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον
αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή του
κοσμιοτάτη.
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Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον σημείωσε πάνω από
64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Σ’ αυτή
την περίπτωση ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια
τάξη.
ΛΥΚΕΙΟ
Η φοίτηση όλων των μαθητών του Λυκείου χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου
Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση
το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε
συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα και το ήθος του
μαθητή.
Χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση του μαθητή και προσέρχεται κανονικά στις
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις:
Αν ο μαθητής σημειώσει σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 50
αδικαιολόγητες απουσίες.
Αν ο μαθητής σημειώσει μέχρι 130 απουσίες, όταν όμως οι πάνω από τις 50 είναι
δικαιολογημένες.
Αν ο μαθητής σημειώσει περισσότερες από 131 και όχι πέρα από τις 180, όταν
όμως οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος Όρος της
προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο
τετραμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων,
είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.
Χαρακτηρίζεται ανεπαρκής η φοίτηση του μαθητή και είναι υποχρεωμένος να
επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη, όταν δεν εμπίπτει σε καμία από τις
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν (Π.Δ. 60/06).
Δικαιολόγηση απουσιών
Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα και όχι από τον
μαθητή. Ο γονέας ή κηδεμόνας κάθε μαθητή, που
απουσίασε
για
λόγους υγείας, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
ο ίδιος στο σχολείο
σχετική βεβαίωση του γιατρού, το αργότερο μέχρι
και τη δέκατη μέρα
από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Μετά
την
παρέλευση
δεκαημέρου από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο τα δικαιολογητικά γίνονται
δεκτά ως εκπρόθεσμα και ο Σύλλογος των διδασκόιντων σύμφωνα με το άρθρο 54
του Ν. 4115/2013 (Α΄24) μπορεί να τα κάνει δεκτά ή να τα απορρίψει εξετάζοντας
χωριστά την κάθε περίπτωση αναλυτικά.
Απουσίες μιας ή δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών
λόγων μπορεί ο ίδιος ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή να τις δικαιολογήσει εντός
δέκα ημερών από την επάνοδο του μαθητή υπογράφοντας το σχετικό σημείωμα που
του παρέχει το σχολείο μας. Με τον τρόπο αυτό ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να
δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος και
μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες.
Αν παραστεί ανάγκη, κυρίως για λόγους υγείας, να απουσιάσει ο μαθητής για μία ή
για περισσότερες ώρες από το σχολείο μετά την πρωινή προσέλευσή του, πρέπει να
προσέλθει στη Γραμματεία του σχολείου για να ενημερωθούν άμεσα οι γονείς του
και για να δικαιολογήσει αυτές τις απουσίες ο διευθυντής. Σε περίπτωση που λόγω
αμέλειας του μαθητή ή του σχολείου δε δικαιολογήθηκαν οι παραπάνω απουσίες, ο
Σύλλογος των διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4115/2013 (Α΄24)
μπορεί να τις δικαιολογήσει με ή χωρίς ιατρική βεβαίωση, αν η πάθηση είναι εμφανής
και μη χρήζουσας απόδειξης.
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Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών που
οφείλονται:
α. Σε μη έγκαιρη (8 π.μ.) προσέλευση στο σχολείο την πρώτη διδακτική ώρα.
β. Σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας.
γ. Σε αυθαίρετη απομάκρυνση από το σχολείο.
δ. Σε ομαδική αποχή από τα μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο.
ε. Σε άρνηση μαθητή να προσέλθει στο μάθημα της γυμναστικής προφασιζόμενος
διάφορους λόγους, που δεν πείθουν τον διδάσκοντα ή όταν προσέρχεται χωρίς την
απαραίτητη αθλητική ενδυμασία.
στ. Σε παιδαγωγικό έλεγχο που συνεπάγεται ωριαία απομάκρυνση του μαθητή από
την τάξη εκ μέρους τους διδάσκοντος ή σε ημερήσιες και πολυήμερες απομακρύνσεις
από το σχολείο, που τις επιβάλλει η Δ/νση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων.
ζ. Και σε περίπτωση ακόμη κατά την οποία γίνεται δεκτός στην τάξη μαθητής που
καθυστέρησε να προσέλθει, η απουσία καταχωρείται και δε δικαιολογείται.
η. Αν υπάρχει δήλωση γονέων για συμμετοχή του μαθητή σε εκδρομή και παρ' όλα
αυτά ο μαθητής απουσιάζει από την εκδρομή, τότε καταχωρούνται απουσίες, οι
οποίες θεωρούνται αδικαιολόγητες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα που το τμήμα γράφει
διαγώνισμα ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα (1).
β) Τα δικαιολογητικά των απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, όταν
αυτός γνωρίζει τεκμηριωμένα ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική ασθένεια του
μαθητή.

Αίθουσες διδασκαλίας
Βασική φροντίδα του σχολείου είναι και:
1.Η προστασία της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών.
2.Η διαφύλαξη της καθαριότητας και ευπρέπειας της αίθουσας καθώς
και η αποτροπή ζημιών της σχολικής περιουσίας.
3.Η παιδαγωγική μέριμνα αποτροπής έστω και ασήμαντης
λαθροχειρίας, που είναι δυνατό να διαπραχθεί σε μια ελάχιστη στιγμή αδυναμίας.
Για τους λόγους αυτούς και, επειδή οι εφημερεύοντες αδυνατούν - παρά τις φιλότιμες
προσπάθειές τους - να επιβάλλουν την έξοδο των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα
διαλείμματα, προκύπτουν ως αναγκαιότητα οι εξής ρυθμίσεις:
α. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειστές.
β. Ο κάθε διδάσκων έχει ένα προσωπικό κλειδί με το οποίο έχει τη δυνατότητα να
ανοίγει οποιαδήποτε αίθουσα.
γ. Με το χτύπημα του κουδουνιού οι διδάσκοντες οδεύουν έγκαιρα προς τις αίθουσες
και εισέρχονται μαζί με τους μαθητές σ’ αυτές (Υπ. απόφ.105657/2002).
δ. Μετά το πέρας του μαθήματος και το χτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα ο
διδάσκων φροντίζει, ώστε οι επιμελητές να ανοίγουν τα παράθυρα, για να αεριστεί η
αίθουσα, και όλοι οι μαθητές να βγουν στους κοινόχρηστους χώρους.
ε. Οι επιμελητές κλειδώνουν την αίθουσα και δεν επιτρέπουν σε κανέναν μαθητή να
παραμείνει εντός αυτής.
στ. Οι μαθητές που την επόμενη ώρα έχουν μουσικά όργανα τα παίρνουν μαζί τους
και τα εναποθέτουν σε ειδκό χώρο φύλαξης στο διάλειμμα.
ζ. Μετά το τέλος της τελευταίας ώρας ο διδάσκων βγαίνει τελευταίος, ο οποίος και
κλειδώνει την πόρτα, αφού πρώτα σβήσει τα φώτα.
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Ευπρέπεια σε ώρα διδασκαλίας
Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των
μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν
είναι δυνατό να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο ούτε στον γνωστικό
ούτε στον συναισθηματικό ούτε στον ψυχοκινητικό τομέα της
μάθησης. Είναι απαραίτητη η δημιουργία παιδαγωγικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι μαθητές θα ασκηθούν, ώστε να έχουν
το ανάλογο αποτέλεσμα.
Συνεπώς:
1. Ο διδάσκων αφήνει έξω από την αίθουσα την οποιαδήποτε προσωπική του μέριμνα
και αγκαλιάζει με την καρδιά του όλους τους μαθητές.
2. Οι μαθητές κάθονται πάντα στην ορισμένη θέση τους, που έχει καταγραφεί στο
σχετικό διάγραμμα της αίθουσας.
3. Δε συνομιλούν μεταξύ τους, διότι ο θόρυβος δεν προάγει τη μυσταγωγία της
μάθησης. Συνομιλούν μόνο με τον διδάσκοντα.
4. Δεν τρώνε ή δε μασούν τσίχλα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
5. Οι παρατηρήσεις εκ μέρους του διδάσκοντα για τη συμπεριφορά τους γίνονται
απόλυτα σεβαστές. Για οποιαδήποτε διαφωνία, αφού πρώτα συμμορφωθούν με αυτό
που τους υποδεικνύει ο διδάσκων, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στη Διεύθυνση
του σχολείου.
6. Ο διδάσκων οφείλει να μην ειρωνεύεται μαθητή, αλλά και ο μαθητής να σέβεται
απόλυτα τον διδάσκοντα και να μην τον προκαλεί.
7. Χωρίς άδεια του διδάσκοντος δε σηκώνονται από τις θέσεις τους και πολύ
περισσότερο δεν κυκλοφορούν στην αίθουσα.
8. Δε ζητούν από τον διδάσκοντα ευκαίρως - ακαίρως να βγαίνουν από την αίθουσα
δήθεν για επείγουσα ανάγκη.

Πειθαρχικός έλεγχος
Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, από τους
κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη
ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό,
στη σχολική περιουσία, απ' όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες
της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα
σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση
αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, που όμως δεν
αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις
αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:
1. Ο Διδάσκων καθηγητής
2. Οι Υποδιευθυντές
3. Το Συμβούλιο Διδασκόντων στο τμήμα που φοιτά ο μαθητής.
4. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας
5. Ο Σύλλογος Διδασκόντων
Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα σε μαθητές συμπεριφορά επιβάλλονται οι
παρακάτω κυρώσεις.
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α. Σύσταση
β. Επίπληξη
γ. Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες
ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες
στ.Υποχρεωτική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, όταν ο μαθητής παρεκκλίνει από
την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό που η παρέκκλιση αυτή δημιουργεί παιδαγωγικό
πρόβλημα το οποίο υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες του σχολείου, ώστε σε
νέο σχολικό πλαίσιο να του δοθεί η ευχέρεια να βελτιώσει τη διαγωγή του
Οι κυρώσεις μπορεί να επιβάλλονται:
α. Από τον διδάσκοντα καθηγητή οι κυρώσεις α, β, γ της προηγούμενης παραγράφου.
β. Από τον Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές του σχολείου οι κυρώσεις α, β, γ, δ .
γ. Από το Συμβούλιο του τμήματος (Διευθυντής - διδάσκοντες) οι κυρώσεις α, β, γ, δ.
δ. Από την ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων όλες οι κυρώσεις.
Η επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων
και στο ατομικό δελτίο του μαθητή και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό
της διαγωγής του πρώτου τετραμήνου και κατά την έκδοση προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο πειθαρχικός έλεγχος είναι πράξη ευθύνης και παιδαγωγικό μέσο. Δεν έχει ως σκοπό
την τιμωρία ή την ταπείνωση του μαθητή, αλλά αποσκοπεί στο να αντιληφθεί ο μαθητής
τα ενδοσχολικά όρια συμπεριφοράς και πράξεων, που δεν μπορεί να τα υπερβεί χωρίς
αυτό να έχει επιπτώσεις για τους συμμαθητές του, το προσωπικό του σχολείου, τη
σχολική περιουσία, την κοινωνικοποίηση του ίδιου του μαθητή και γενικώς για την
ποιότητα της σχολικής ζωής. Ακόμη δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την παράμετρο
του παραδειγματισμού των άλλων μαθητών.

Χαρακτηρισμός διαγωγής
1. Η συμπεριφορά των μαθητών, που εκδηλώνεται εντός ή εκτός
του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.
Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοούμενη ως έμπρακτη
συμμόρφωση προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και
προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, αποτελεί
αντικείμενο παιδαγωγικό ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
2. Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιότατη, κοσμία
ή επίμεμπτη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που
συνιστούν τη συμπεριφορά τους.
• Κοσμιότατη χαρακτηρίζεται η διαγωγή των μαθητών, που τηρούν απόλυτα τον
σχολικό κανονισμό και την εν γένει σχολική νομοθεσία.
• Κοσμία χαρακτηρίζεται η διαγωγή των μαθητών, που τηρούν τον σχολικό
κανονισμό, όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις.
• Επίμεμπτη χαρακτηρίζεται η διαγωγή των μαθητών που παρεκκλίνουν σε
ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση της σχολικής νομοθεσίας και του συνακόλουθου
σχολικού κανονισμού, αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής
επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.
Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης αναγράφεται στον τίτλο του μαθητή και στον έλεγχο
επίδοσης του πρώτου τετραμήνου.
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Μετά την οριστική έξοδο του μαθητή από το σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν
μπορεί με κανέναν τρόπο να τροποποιήσει τη διαγωγή του μαθητή.

Καθαριότητα σχολικού χώρου
Σαφέστατο δείγμα του πολιτιστικού επιπέδου ενός χώρου και κυρίως
του σχολικού είναι η καθαριότητα. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να
φροντίζουν για την εικόνα του σχολείου, που είναι από τη
φύση του χώρος πολιτισμού. Πετάμε τα απορρίματα στους
κάδους απορριμάτων και με κανέναν τρόπο δεν πίνουμε ή δεν
τρώμε μέσα στους διαδρόμους, στις αίθουσες του σχολείου και κυρίως στην αίθουσα
συναυλιών.

Αποκατάσταση φθορών σχολικής περιουσίας
Εκτός από τον σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση
απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα, μουσικά
όργανα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες, κακή
χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου πρακτικά
αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και
παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της
δημόσιας περιουσίας. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, όπου μαθητής ή
μαθητές συνειδητά προκαλούν φθορές, πέραν του πειθαρχικού ελέγχου καταλογίζεται
στον δράστη η δαπάνη αποκατάστασης και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του. Για τους
μαθητές η διάπραξη φθορών και ζημιών αλλά και η άρνηση καταβολής του τιμήματος
της αποκατάστασης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής
τους.

Υποχρεώσεις - καθήκοντα επιμελητών
Ο θεσμός των επιμελητών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να
αναλαμβάνουν στη σχολική κοινότητα ευθύνες και υποχρεώσεις, δηλαδή
να κινούνται μεταξύ δύο αξόνων κοινωνικής προσαρμογής. Ο ορισμός
τους δεν είναι τυπικός αλλά αναγκαίος στη λειτουργία του σχολείου και
στην προσπάθεια για την εμπέδωση άριστου πλαισίου λειτουργίας.
Συμμετέχουν διαδοχικά όλοι οι μαθητές που καλούνται να λειτουργήσουν ως
πολίτες, ως πρόσωπα που ενδιαφέρονται υπεύθυνα για την ευταξία και
λειτουργικότητα του σχολικού χώρου.
Συνεπώς:
1. α. Με την έναρξη του διδακτικού έτους ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του
τμήματος ανά δύο (2) οι μαθητές που επιφορτίζονται τιμητικά να ασκήσουν
καθήκοντα επιμελητή επί μία εβδομάδα.
β. Τα ονόματα των επιμελητών αναγράφονται στο απουσιολόγιο για ενημέρωση της
Διεύθυνσης.
γ. Περιοδικός πίνακας εφημερευόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του
τμήματος.
2. Οι επιμελητές οφείλουν με ζήλο:
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α. Μετά την προσευχή να παραλαμβάνουν το κλειδί της αίθουσας από τη γραμματεία
και μετά το τέλος των μαθημάτων να το παραδίδουν σ’ αυτή. Σε κάθε διάλειμμα να
κλειδώνουν την αίθουσα, να ανοίγουν τα παράθυρα, για να αερίζεται η αίθουσα
επαρκώς, και να σβήνουν τα φώτα. Τουλάχιστον ένας από τους δύο παραμένει είτε
μέσα στην αίθουσα είτε έξω στον διάδρομο.
β. Επιβλέπουν εάν η καθαριότητα της αίθουσας, θρανίων, έδρας, καθισμάτων, πίνακα
κ.λπ. είναι άψογη. Σε αντίθετη περίπτωση αποκαθιστούν τα κακώς κείμενα και, αν
χρειαστεί, ζητούν τη βοήθεια του εφημερεύοντος καθηγητή ή του επιστάτη του
σχολείου.
γ. Δεν επιτρέπουν την παραμονή των συμμαθητών τους στην αίθουσα.
δ. Κατά την είσοδο των συμμαθητών τους στην τάξη επιβλέπουν να μην
προκαλούνται φθορές στους τοίχους, να μη ρυπαίνεται η αίθουσα και να μη
φθείρονται καθίσματα και θρανία, καθώς και να μη γράφουν οι συμμαθητές τους σ’
αυτά.
ε. Σε περίπτωση φθορών και οποιασδήποτε ακαταστασίας είναι υποχρεωμένοι να
αναφέρουν το γεγονός καθώς και τα ονόματα των υπαιτίων στον εφημερεύοντα
καθηγητή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Δε νομιμοποιούνται να
επικαλούνται άγνοια γεγονότος σε έναν τόσο μικρό χώρο. Η κάλυψη των υπαιτίων
συνεπάγεται δικό τους πειθαρχικό έλεγχο - αλλά και δαπάνη αποκατάστασης, αφού
φθορές, ζημίες, κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις
εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή στην
αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
στ. Παίρνουν κιμωλίες για τις διδακτικές ανάγκες από τη Γραμματεία και φροντίζουν
να βρέχουν ή να πλένουν το σφουγγάρι του πίνακα.
ζ. Προετοιμάζουν, κατά τα διαλείμματα, και μεταφέρουν χάρτες και γενικώς κάθε
εποπτικό μέσο ή όργανο ζητώντας εγκαίρως από τον αρμόδιο για το μάθημα
καθηγητή.
η. Επαναφέρουν τα εποπτικά όργανα κ.λπ. στον χώρο από τον οποίο παραλήφθηκαν.

Υποχρεώσεις - καθήκοντα απουσιολόγου
Η πολιτεία, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του
σχολείου θεωρούν ότι ο απουσιολόγος κατέχει καίρια θέση στη
σχολική κοινότητα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο περιβάλλουν με το
αναγκαίο κύρος το αξίωμά του αναθέτοντας το απουσιολόγιο στον
μαθητή του τμήματος που έχει την καλύτερη επίδοση στα
μαθήματά του. Ως αυτονόητα χαρακτηριστικά των υποχρεώσεων
του απουσιολόγου θεωρούνται η επιμέλεια, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη και η
εντιμότητα, ώστε κανείς μαθητής να μην έχει την αίσθηση ότι δεν καταγράφονται οι
απουσίες όλων.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής καθήκοντα:
1. Παραλαμβάνει το απουσιολόγιο από τη γραμματεία αμέσως μετά την πρωινή
συγκέντρωση και είναι υπεύθυνος για την αναγραφή όλων των απόντων, τη φύλαξή
του και την παράδοσή του στη γραμματεία αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.
2. Αναγράφει ευκρινώς και πλήρως την ημέρα, την ημερομηνία, τα διδασκόμενα
μαθήματα καθώς και τον αύξοντα αριθμό του φύλλου των απουσιών.
3. Στο επάνω μέρος του φύλλου αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και το
ονοματεπώνυμο των επιμελητών.
4. Στα 5 λεπτά του 1ου διαλείμματος ο απουσιολόγος προσκομίζει στη γραμματεία με
σημείωμα τα ονόματα των απόντων, για να ενημερωθούν οι κηδεμόνες τους. Η
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ενημέρωση αυτή ισχύει για όλες τις διδακτικές ώρες, εκτός και αν ο αριθμός των
απόντων δε μεταβάλλεται κατά τις επόμενες διδακτικές ώρες, οπότε και δεν
προσκομίζει το σχετικό σημείωμα.
5. Η αναγραφή των απόντων γίνεται με στυλό μελάνης. Αναγράφονται με
αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των απόντων και σε περίπτωση συνωνυμίας
και το πατρώνυμο, σημειώνεται δε σταυρός στη στήλη του μαθήματος, στο οποίο
απουσιάζει ομαθητής.
6. Στο απουσιολόγιο τμημάτων κατεύθυνσης και επιλεγομένων μαθημάτων να
αναγράφεται δίπλα στο όνομα του απόντος και το αντίστοιχο τμήμα γενικής παιδείας.
7. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για κάθε διαγραφή στο απουσιολόγιο, καθότι
αυτή απαγορεύεται.
8. Φροντίζει για την υπογραφή των ημερησίων δελτίων από τους διδάσκοντες.
9. Ο απουσιολόγος εξέρχεται στο διάλειμμα από την αίθουσα, αφού ασφαλίσει το
απουσιολόγιο.
10. Είναι υπόλογος έναντι του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του
σχολείου για πλημμελή άσκηση καθηκόντων.

Εμφάνιση
Το σχολείο πρέπει να διακρίνεται για την ευπρέπεια του χώρου αλλά και για
την κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας είναι
δυσδιάκριτα, αφού στο όλο θέμα εμφιλοχωρεί το στοιχείο της
υποκειμενικότητας.
Είναι προφανές όμως ότι οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στον χώρο, όπου
μυσταγωγείται η γνώση, χωρίς εκκεντρικότητες τόσο στην κόμμωση όσο και
στην αμφίεση. Η ενδυμασία δεν πρέπει να αποσπά τους μαθητές από την ουσία
της μάθησης (Γ2/785/7-2-1985).

Κανονισμός Εργαστηρίων Καλλιτεχνικών και Φυσικών Επιστημών
Για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των παραπάνω
εργαστηρίων ισχύουν τα εξής:
1. Ουδέποτε οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο χωρίς τον
καθηγητή τους.
2. Δεν απομακρύνονται από τη θέση τους χωρίς λόγο ή χωρίς
άδεια του υπευθύνου.
3. Ομιλούν χαμηλόφωνα και αυτό μόνο όταν είναι αναγκαίο για την εργασία
τους.
4. Δε μεταφέρουν τα υλικά ή τις συσκευές εκτός του χώρου.
5. Μεταχειρίζονται με προσοχή τα υλικά, τις συσκευές και τα όργανα των
εργαστηρίων και να απευθύνονται στους υπευθύνους για κάθε απορία ή
δυσλειτουργία.
6. Σε κάθε περίπτωση συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου
καθηγητή.
Επιπλέον για τα εργαστήρια φυσικής, χημείας και βιολογίας ισχύουν και
τα παρακάτω:
1. Δε συνδέουν τα κυκλώματα με τις πηγές του ηλεκτρικού ρεύματος
χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τους υπευθύνους του εργαστηρίου.
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2. Χειρίζονται με προσοχή τα όργανα και τις συσκευές του εργαστηρίου και
απευθύνονται στον διδάσκοντα για κάθε δυσλειτουργία τους.
3. Χρησιμοποιούν τα υλικά (χημικές ενώσεις, διαλύματα κ.ά.) σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων και των φυλλαδίων και δεν πειραματίζονται κατά
βούληση.

Κανονισμός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1 Ουδέποτε οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο χωρίς τον
διδάσκοντα.
2. Δε θέτουν σε λειτουργία τους Η/Υ χωρίς την έγκριση του
διδάσκοντος.
3. Καταλαμβάνουν την καθορισμένη από τον διδάσκοντα θέση.
4. Δε χρησιμοποιούν δικές τους δισκέτες με προγράμματα ή αρχεία.
5. Δεν επεμβαίνουν στη σύνδεση του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6. Σέβονται τον χώρο και την ασφάλεια των μηχανημάτων.
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη περιήγηση στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης.
8. Οι εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας, όταν χρησιμοποιούν το εργαστήριο, είναι
υπεύθυνοι και υπόλογοι για την αρτιότητα του υλικού.

Σχολικοί περίπατοι
Επειδή οι σχολικοί περίπατοι είναι ένα θέμα που συνήθως προκαλεί
εντάσεις στη σχολική κοινότητα, είναι απαραίτητη η επισήμανση των
κατωτέρω:
1. Το πότε θα γίνει ένας περίπατος είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων και όχι θέμα απόφασης των μαθητών. Οι εκπρόσωποι των
μαθητών εισηγούνται και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει.
2. Οι σχολικοί περίπατοι είναι πέντε (5) και, αφού αυτό είναι κατοχυρωμένο νομικά,
είναι αδύνατο να μην πραγματοποιηθούν, εφόσον οι μαθητές δεν προχωρήσουν σε
κατάληψη του διδακτηρίου.
3. Τον ίδιο μήνα δεν μπορεί να γίνει περίπατος και εκδρομή, ημερήσια ή
περισσοτέρων ημερών.
4. Ο χώρος του περιπάτου επιλέγεται με βάση την ψυχαγωγική και αθλητική
δυνατότητα αλλά και την ιδιαίτερη μορφωτική και πολιτιστική αξία της περιοχής.
5. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι υποχρεωτική, εφόσον ο
Σύλλογος Διδασκόντων έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση περιπάτου.
6. Σε κάθε περίπατο πριν και μετά γίνεται καταγραφή απουσιών. Μαθητής που
απουσιάζει χρεώνεται με όλες τις ώρες της αντίστοιχης ημέρας.
7. Οι μαθητές δε φέρουν στον χώρο του περιπάτου ποδήλατα και μηχανάκια.
8. Η αναχώρηση και η επιστροφή για λόγους ασφάλειας των μαθητών γίνεται πάντα
συντεταγμένα.
9. Οι μαθητές απαγορεύεται ρητά να απομακρύνονται από τον χώρο του περιπάτου.
10. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την απόλυτη ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών
και ως εκ τούτου περιφρουρούν τον χώρο του περιπάτου.

24

11. Η πραγματοποίηση ενός περιπάτου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέτει σε
κίνδυνο την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών ούτε κατ’ ελάχιστον. Συνεπώς
προϋποθέσεις για να γίνει ο περίπατος είναι :
α. να υπάρχει ηλιοφάνεια
β. η εξωτερική θερμοκρασία να μην είναι κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.
12. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να προετοιμάζουν ανάλογα τους μαθητές,
όταν ο περίπατος γίνεται σε χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς.
13. Επειδή για πρακτικούς λόγους οι μαθητές δεν είναι δυνατό να παραμένουν στον
χώρο του περιπάτου μέχρι τη 1:30 μ.μ., οι γονείς θα ενημερώνονται από την
προηγούμενη ότι την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί περίπατος και ότι μετά τις
11:30 π.μ. θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Εκδρομές
Η πραγματοποίηση εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική για τα σχολεία
και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να υποχρεωθούν μαθητές ή
καθηγητές να μετέχουν, αν δεν το επιθυμούν. Στη συνέχεια
παρατίθεται η κείμενη νομοθεσία για τις εκδρομές (ΦΕΚ 2769/2-122011, Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας).
Άρθρο 2 – Εκπαιδευτικές Εκδρομές
1. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των
μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν
ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη
μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Για
τον σκοπό αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική,
αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη
ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές σχετικά με τον τόπο τον οποίο
πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο
πλούσιων εμπειριών. Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι
απορρέουν από τον παιδαγωγικό−μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, και, επομένως,
κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή
τους.

2. Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους
μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε
μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Σε περίπτωση που για την πραγματοποίησή της επιλέγονται οργανωμένοι χώροι,
όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές κατασκηνώσεις και
άλλα, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή μαθητών.
Ο αρχηγός της εκδρομής θα πρέπει να ελέγχει εκ των προτέρων την καταλληλότητα
του χώρου υποδοχής και να ζητά αντίγραφα των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών
τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών (άθλησης, εστίασης
κλπ.).
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3. Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της Γ΄τάξης του
Λυκείου στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού, κατά το χρονικό
διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου έως και
δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια
συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη
χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των
μαθητών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο
(2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων
Καθηγητών.
4. Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση
εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό,
ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος.
Άρθρο 3

Ι. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων
Σχολικών δραστηριοτήτων
Πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις, ή επισκέψεις σε Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή
έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, οποτεδήποτε
μέσα στο σχολικό έτος −εξαιρουμένων των περιόδων ενδοσχολικών και
πανελλαδικών εξετάσεων−, στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων
και αγωγής σταδιοδρομίας ή λοιπών καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων) και
αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν τα
προαναφερόμενα προγράμματα.
ΙΙ. Μετακινήσεις – επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.)
Ειδικότερα, οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα των Κ.Π.Ε. για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με
τις κατά έτος οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 4 Διδακτικές επισκέψεις

1. Εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών ενσωματώνονται στην
καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και
εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού
προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών
επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του
εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό, η
εμπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή
και στην κοινωνία.
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2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε χώρους
επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής
αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κλπ., κατόπιν συνεννόησης και σε
συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως
οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες,
φυσιολατρικές λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας,
δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς και μουσειακούς χώρους, εργαστήρια,
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
3. Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννέα (9) ανά τάξη
διδακτικές επισκέψεις, με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών.
Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτικών επισκέψεων μπορεί να παραταθεί έως
και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Οι επισκέψεις
αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού
προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από συναίνεση του Σχολικού
Συμβούλου ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής
Ευθύνης οι οποίοι ενημερώνονται με ειδικό έντυπο 5 ημέρες πιο πριν.
Άρθρο 5 Εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται
μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης αδελφοποιήσεων, εκπαιδευτικών
ανταλλαγών, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών
προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και
άλλες διεθνείς εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο
εξωτερικό, με διάρκεια έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ή έως επτά (7) ημέρες, εάν
συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, εντός του σχολικού έτους, εξαιρουμένου του
χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας πριν την έναρξη των εξετάσεων
(ενδοσχολικών και πανελλαδικών) έως τη λήξη τους, στις οποίες συμμετέχουν
συγκεκριμένες ομάδες του σχολείου, ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου
των Διδασκόντων Καθηγητών και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή
λειτουργία της σχολικής μονάδας και δεν προκύπτει δαπάνη για το δημόσιο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις αδελφοποιήσεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση μίας (1)
μετακίνησης τον χρόνο ανά σχολική μονάδα.
Άρθρο 6

Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται
μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.
Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο
αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει
απαραιτήτως να ανήκουν στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του
προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου
σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν
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διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.
Β. Προϋποθέσεις μετακινήσεων
Για τη περίπτωση των μετακινήσεων του άρθρου 6 ισχύουν τα κάτωθι:
i. Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασίας / συμπράξεις ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
σχολείου.
β. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα
υποδοχής.
γ. Επίσημη έγκριση του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού σε εθνικό ή
ευρωπαϊκό επίπεδο.
δ. Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας.
ε. Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών, υποβάλλονται επιπλέον τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1) αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
• η απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης • ο κωδικός και ο
τίτλος του σχεδίου • τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του/των συνοδών
εκπαιδευτικών
2) βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες
δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις
οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική
δραστηριότητα.
ii. Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας
(προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης)
α. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το
Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει. Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο
σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων
των σχολείων που διδάσκει ο αιτών.
β. Αντίγραφο της σύμβασης με τον φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό
επίπεδο.
γ. Πρόσκληση και πρόγραμμα από τον φορέα υποδοχής.
Γ. Διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων
Οι αιτήσεις μετακίνησης θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στον οικείο αιρετό
Περιφερειάρχη, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της
μετακίνησης, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών από τον οικείο Περιφερειακό
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μέλη της παιδαγωγικής ομάδας που
έχει οριστεί για την υλοποίηση του σχεδίου. Στις αποφάσεις μετακίνησης θα πρέπει
να αναγράφονται ρητά τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που
πρόκειται να μετακινηθούν.
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Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής
Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στην
αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Αντιθέτως, οι αποφάσεις μετακίνησης δεν
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 7 Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

α. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται
επισκέψεις στο «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία» των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται από
τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους.
β. Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν
ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές όλων των τάξεων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ. Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση,
μπορεί να συμπεριλαμβάνουν έως δύο (2) διανυκτερεύσεις, ενώ για τη νησιωτική
Ελλάδα και τις ακριτικές−παραμεθόριες περιοχές έως τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Οι
επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιούνται από την έναρξη
του διδακτικού έτους έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των
μαθημάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Α. Προϋποθέσεις μετακινήσεων
Άρθρο 8

1. Για κάθε εκδρομή−μετακίνηση μαθητών απαιτείται απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων Καθηγητών της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακίνηση
με αιτιολόγηση για την επιλογή του σκοπού και του τόπου προορισμού, η οποία
λαμβάνεται, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 1, είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν
από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών. Σε
περίπτωση κατά την οποία εκφράζεται τεκμηριωμένη ένσταση για την υλοποίηση της
εκδρομής−μετακίνησης από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών, ο
Διευθυντής της σχολικής μονάδας στο ίδιο πρακτικό αιτιολογεί το σκεπτικό της
πραγματοποίησής της.
Με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών ορίζονται απαραιτήτως:
i. Ο αρχηγός της εκδρομής−μετακίνησης και ο αναπληρωτής του που πρέπει να είναι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
ii. Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους, που είναι εκπαιδευτικοί της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των αναπληρωτών καθηγητών με μειωμένο
ωράριο και των ωρομισθίων, και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30)
μαθητές για μετακινήσεις στο εσωτερικό και ένας (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι (20)
μαθητές για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση εκτός του αρχηγού. Ο
αρχηγός της εκδρομής−μετακίνησης, καθώς και οι συνοδοί καθηγητές, θα πρέπει να
ανήκουν στον Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου που
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πραγματοποιεί την εκδρομή, ενώ προηγούνται οι διδάσκοντες στην αντίστοιχη τάξη.
Στην περίπτωση μετακινήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί που
συμμετέχουν στη μετακίνηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη της παιδαγωγικής
ομάδας.
iii. Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
iv. Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
v. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, το οποίο πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα,
για να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός,
όσο και η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει
να αναγράφονται οι ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και άφιξης στον
προορισμό, τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση, οι
αριθμοί πτήσεων για αεροπορικές μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για
θαλάσσιες μετακινήσεις κ.ο.κ., όπως, επίσης και το ημερήσιο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού, ξεχωριστά για κάθε
ημέρα.
vi. Στις περιπτώσεις μετακινήσεων των άρθρων 3 και 5, εφόσον οι μετακινήσεις
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πρακτικό
αναγράφεται απαραιτήτως η απόφαση έγκρισης του προγράμματος.
2. Για την περίπτωση του άρθρου 2 απαιτείται η συμμετοχή στην εκδρομή του 70%
του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου. Ειδικά για τις πολυήμερες
εκδρομές των μαθητών των Λυκείων απαιτείται η συμμετοχή του 70% των μαθητών
της τάξης ή της ειδικότητας. Σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών είναι δυνατό να
πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές μετά από σύμπραξη−συνεργασία με άλλα
σχολεία και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για
τις μετακινήσεις των περιπτώσεων 3 και 5 τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών
αναγράφονται στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του ιδίου
άρθρου.
3. Για τις επισκέψεις του άρθρου 7 απαιτείται η συμμετοχή του 1/2 των μαθητών της
τάξης.
4. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον
Διευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία
συναινεί για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή−μετακίνηση,
αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής−μετακίνησης και συμφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις
υποχρεώσεις των μαθητών. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας
θα αναγράφει αν ο μαθητής έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο μαθητής έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας η υπεύθυνη δήλωση θα
συνοδεύεται με ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται: α) τα φάρμακα που
πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος μαθητής, (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για
τη διάρκεια της εκδρομής−μετακίνησης), β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση
ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις
κατατίθενται στο σχολείο εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Οι ενήλικες μαθητές υπογράφουν και καταθέτουν οι ίδιοι την Υπεύθυνη
Δήλωση.
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5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών του
σχολείου είναι δυνατό να συμμετέχουν στην εκδρομή έως και δύο (2) μέλη του
Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων, με δική τους δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την
περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών.
6. Με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών του
σχολείου είναι δυνατό μαθητής με ειδικές ανάγκες να συμμετέχει σε εκδρομήμετακίνηση με συνοδεία συγγενικού του προσώπου, με δική του δαπάνη.
Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, πλην των ρητά αναφερόμενων
στην Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών, με οικονομική ή χωρίς
οικονομική επιβάρυνση, να συμμετέχει σε σχολική εκδρομή−μετακίνηση.
Β. Έγκριση εκδρομών−μετακινήσεων
Άρθρο 9

Οι εκδρομές−μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό εγκρίνονται από τον
οικείο αιρετό Περιφερειάρχη, μετά από έλεγχο και αντίστοιχη εισήγηση του οικείου
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο για τις μετακινήσεις του
άρθρου 6.
Άρθρο 10

1. Για να χορηγηθεί η έγκριση της εκδρομής−μετακίνησης, πρέπει να πληρούνται
όλες οι κατά περίπτωση προαναφερόμενες προϋποθέσεις και να υποβληθούν έγκαιρα
στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής:
i. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων
Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 8.
ii. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός
συμμετοχής των μαθητών (για τις περιπτώσεις των άρθρων 2, 4 και 7 της παρούσας),
βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο Διευθυντής του
σχολείου βεβαιώνει, επίσης, ότι έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του
σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων/ κηδεμόνων όλων των μαθητών που
συμμετέχουν στην εκδρομή−μετακίνηση ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι.
iii. Ειδικά για τις επισκέψεις του άρθρου 7 απαιτούνται ακόμα: α) Ηλεκτρονική
αίτηση του σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, β) Πρόσκληση του
Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, γ) Ετήσια έγκριση του
προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της
μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η
πραγματοποίηση της εκδρομής−μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά
αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία με απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών και σε συνεννόηση με το τουριστικό
γραφείο, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπόμενων
από την παρούσα Υπουργική Απόφαση χρονικών περιόδων. Επίσης, είναι δυνατή η
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αλλαγή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών, με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις, όσον αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών
και των συνοδών εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται εγγράφως η
αρμόδια για την έγκριση της εκδρομής αρχή.
Άρθρο 11

Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών−μετακινήσεων υποβάλλονται
ιεραρχικά στον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον είκοσι
(20) ημέρες για τις πολυήμερες εκδρομές και δεκατρείς ημέρες (13) για τις
μονοήμερες εκδρομές πριν την αναχώρηση των εκδρομέων−μετακινουμένων.
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσει τη νομιμότητα της
εκδρομής−μετακίνησης, συντάσσει σχετική εισήγηση, την οποία κοινοποιεί στον
Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν
συνεχεία τη διαβιβάζει, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10, στον
οικείο αιρετό Περιφερειάρχη.
Γ. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών−μετακινήσεων
Άρθρο 12

Οι εκδρομές−μετακινήσεις οργανώνονται από το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή.
Ενδείκνυται να προγραμματίζονται κατά το δυνατόν παράλληλα με άλλες
μετακινήσεις, ώστε να μη διαταράσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η ομαλή
διδακτική διαδικασία.
Άρθρο 13

Εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών, ο Διευθυντής του
σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του
μεταφορικού μέσου, τις οποίες ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Άρθρο 14

1. Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές−μετακινήσεις, ο Διευθυντής του σχολείου
προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία υποχρεωτικά θα καταγράφονται:
α) προορισμός/οί, β) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων, γ) μεταφορικό/ά
μέσο/α και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές, δ) «κατηγορία» καταλύματος, ε) λοιπές
υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ.), στ) υποχρεωτική
Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνιστάται
στα σχολεία να ζητούν και την πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, που καλύπτει τα
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να
ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση
ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η
προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του
καταλύματος που προτείνει. Οι προσφορές, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις
(3), κατατίθενται κλειστές στο σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το
ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

32

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του
σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο (2)
συνοδούς−εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων
Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εφόσον
λειτουργεί τέτοιος Σύλλογος, και από εκπροσώπους του 15/μελούς Μαθητικού
Συμβουλίου ή των 5/μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν
μέρος στην εκδρομή−μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο.
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου
που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή−μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού
γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται
με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί,
κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα
νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της
επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.
3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων
ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο
συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση
περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και
οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
v. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
4. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
επαγγελματικής ευθύνης.
5. Οι Διευθυντές των σχολείων, για την πραγματοποίηση της εκδρομής, οφείλουν να
συνεννοούνται με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση των
προϋποθέσεων αποζημίωσης των συνοδών καθηγητών και του αρχηγού.
6. Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών−μετακινήσεων, με ευθύνη
του Διευθυντή του σχολείου, καταχωρείται η εκδρομή−μετακίνηση στην ειδική
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να ενημερώνονται οι υπηρεσίες
άλλων Υπουργείων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφέρειες
του τόπου προορισμού των εκδρομών, ώστε να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για
την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και την τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν
τους όρους λειτουργίας των χώρων διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας.
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7. Οι εκδρομές−μετακινήσεις των μαθητών είναι δυνατό να πραγματοποιούνται με τα
εναέρια, θαλάσσια, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας για καθένα
από αυτά.
8. Για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, η εκκίνηση των
εκδρομών−μετακινήσεων θα γίνεται από τον χώρο του σχολείου, δε θα
πραγματοποιείται πριν από τις 6 π.μ., ενώ η άφιξη στον τόπο προορισμού ή η
επιστροφή στο σχολείο θα πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 10 μ.μ., όταν η
εκδρομή πραγματοποιείται οδικώς. Σε περίπτωση χρήσης δεύτερου μεταφορικού
μέσου, είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω προβλεπόμενα χρονικά όρια
εκκίνησης−άφιξης με απόφαση του αιρετού Περιφερειάρχη της Διοικητικής
Περιφέρειας.
Επίσης, κάθε είδους μετακίνηση των μαθητών στον τόπο διαμονής τους κατά τη
διάρκεια της πραγματοποίησης των εκδρομών θα γίνεται σε χρόνο σύμφωνο με το
εγκεκριμένο πρόγραμμα της εκδρομής.
9. Πριν από την αναχώρηση, ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον
αρχηγό της εκδρομής−μετακίνησης και τους συνοδούς καθηγητές τονίζει στους
μαθητές την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του προγράμματος της εκδρομής και
την υποδειγματική συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν σε όλη τη διάρκεια
της εκδρομής η ασφαλής μετακίνηση, η διαμονή και η ψυχαγωγία, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί στόχοι.
10. Σε περίπτωση μετακίνησης με τουριστικά λεωφορεία, ο αρχηγός της
εκδρομής−μετακίνησης φροντίζει να αναρτηθεί στα οχήματα ευανάγνωστη πινακίδα
με την ένδειξη «Σχολική Εκδρομή − (όνομα σχολείου)» σε εμφανή σημεία στο
πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχήματος, η οποία διατηρείται έως το τέλος της
εκδρομής.
11. Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, καθώς και η ασφάλεια των
μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την
επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών
εκπαιδευτικών. Ο Διευθυντής του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με
τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.),
λίγο πριν την αναχώρηση των εκδρομέων. Οι συνοδοί καθηγητές επιβλέπουν τα όρια
ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις
του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων.
12. Οι χώροι που επιλέγονται για τη διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών
πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας
και υγιεινής.
13. Σε έκτακτη ανάγκη ή ανυπέρβλητη δυσκολία που τυχόν προκύψει κατά τη
διάρκεια της εκδρομής−μετακίνησης, ο αρχηγός απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στις κατά τόπο αρμόδιες αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης για το εσωτερικό και ζητά τη συνδρομή τους, ενώ για το εξωτερικό
ζητά τη συνδρομή των πλησιέστερων πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών, καθώς και
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του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των οποίων τα τηλέφωνα και τις
διευθύνσεις έχει φροντίσει να πληροφορηθεί πριν την αναχώρηση.
14. Για κάθε εκδρομή−μετακίνηση στο εξωτερικό των εκπαιδευτικών και των
μαθητών, είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και
της διαμονής. Για εκδρομές − μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του οικείου Οργανισμού
Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) απ’ όπου εκδίδεται η ευρωπαϊκή
κάρτα ασφάλισης, η οποία ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Για τους μαθητές θα
πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα οι γονείς τους, απευθυνόμενοι στον ασφαλιστικό
τους φορέα, προκειμένου να έχουν τη σχετική πληροφόρηση και να προβούν στην
έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης για τα παιδιά τους. Σε περίπτωση
εκπαιδευτικής επίσκεψης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση της Πρεσβείας ή του πλησιέστερου
Προξενείου της Ελλάδας στη χώρα αυτή και η κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης
μετακίνησης στη Διεύθυνση Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών (φαξ: 210 − 3682 277).
15. Ο τελικός έλεγχος των δαπανηθέντων για την εκδρομή χρημάτων που προήλθαν
από τυχόν πόρους των μαθητικών κοινοτήτων γίνεται από τον Διευθυντή του
σχολείου.
16. Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής−μετακίνησης ο αρχηγός, σε συνεργασία
με τους συνοδούς καθηγητές, συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη
διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και τον βαθμό επίτευξης των
εκπαιδευτικών στόχων της. Επίσης, συντάσσει φύλλο αξιολόγησης των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο, με βάση
αντικειμενικά στοιχεία. Η έκθεση και το φύλλο αξιολόγησης υποβάλλονται στον
Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των
Διδασκόντων Καθηγητών και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει
συγκεντρωτική έκθεση των σχολείων της περιοχής ευθύνης του στον Περιφερειακό
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος με τη σειρά
του συντάσσει την τελική έκθεση για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Περιφέρειάς του και την υποβάλλει στο αρμόδιο Γραφείο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Για την ενημέρωση των σχολείων τηρείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης φάκελος εκδρομών, στον οποίο κατατίθενται από το Διευθυντή κάθε
σχολείου:
i. Αντίγραφα των συμβάσεων των σχολείων με τα τουριστικά γραφεία.
ii. Έκθεση και φύλλο αξιολόγησης του τουριστικού γραφείου, τα οποία συντάσσονται
από τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς και αναφέρονται στην τήρηση των
συμφωνηθέντων όρων από τα τουριστικά γραφεία.
Άρθρο 15

Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η Υπουργική Απόφαση
13324/Γ2/17−02−2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ.Β΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που
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ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.
Καθήκοντα εκδρομέων:
Α. Γενικά
1. Οφείλουν εκτίμηση και κατανόηση στους καθηγητές, που ευθύνονται για την
επιτυχία της εκδρομής.
2. Είναι ευγενείς προς κάθε ξένο πρόσωπο χωρίς να εξοικειώνονται με αυτό.
3. Εμπιστεύονται στους υπευθύνους κάθε ειδικό πρόβλημα υγείας (υπνοβασία,
αλλεργία, σακχαρώδη διαβήτη, λιποθυμικές καταστάσεις κ.λπ.)
4. Ενημερώνουν για κάθε ξαφνική ενόχληση τους υπευθύνους.
5. Ντύνονται χαρούμενα, νεανικά, απλά και όχι προκλητικά.
6. Δεν γκρινιάζουν για κάθε πρόβλημα, ώστε το κλίμα της εκδρομής να είναι πάντα
αισιόδοξο.
Β. Τι πρέπει να κάνω:
1. Τηρώ αυστηρά το πρόγραμμα.
2. Γνωρίζω τους κοιτώνες των υπευθύνων οπωσδήποτε.
3. Σέβομαι τον οδηγό και συμπεριφέρομαι ανάλογα προς αυτόν.
4. Πειθαρχώ στους κανονισμούς λειτουργίας του ξενοδοχείου.
5. Χρησιμοποιώ τους χώρους ύπνου - φαγητού πολιτισμένα, ευγενικά και τυπικά.
6. Ανοιγοκλείνω αθόρυβα τις πόρτες.
7. Ζητώ διακριτικά τις όποιες υπηρεσίες του προσωπικού (στο ξενοδοχείο, στο
εστιατόριο κ.λπ..)
Γ. Τι απαγορεύεται ρητά να κάνω:
1. Να αλλάξω δωμάτιο ύπνου, χωρίς προενημέρωση των υπευθύνων.
2. Να προκαλέσω με τσιγάρο, ποτό ή κατά άλλο τρόπο τους συνοδούς καθηγητές.
3. Να προξενήσω φθορές ή καταστροφές στο πούλμαν, στο ξενοδοχείο, στους χώρους
επισκέψεων και στα ατομικά είδη εκδρομέων.
4. Να αρνηθώ συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινή εκδήλωση ή μετάβαση.
5. Να θορυβώ ή να συμπεριφέρομαι με ασέβεια ή απρέπεια.
Δ. Ειδικός κανόνας
Στα δωμάτια θα κοιμούνται ανά δύο, τρεις ή τέσσερις μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια.
Οι δυάδες - τετράδες θα συγκροτούνται από τους μαθητές και θα εγκρίνονται από
τους υπευθύνους συνοδούς καθηγητές.

Μάθημα Φυσικής Αγωγής
Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
απαιτείται ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Για απαλλαγή
μιας ημέρας απαιτείται σχετικό σημείωμα του γονέα, το οποίο
εγκρίνεται από τη Διεύθυνση. Στη δεύτερη περίπτωση, η απουσία
καταχωρίζεται ως αδικαιολόγητη. Ο μαθητής και στις δύο περιπτώσεις υποχρεούται
να μεταβαίνει στο τμήμα του της Φυσικής Αγωγής, εκτός αν η Διεύθυνση κρίνει
διαφορετικά (π.χ. μαθητής με κινητικά προβλήματα, πυρετό κ.λ.π).
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Παρελάσεις
Όλοι οι μαθητές έχουν τιμητικό καθήκον, αλλά και υποχρέωση να
συμμετέχουν στα τμήματα των παρελάσεων εκπροσωπώντας το σχολείο
κατά τις εθνικές επετείους. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται
σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία: Εγκύκλιος Γ2/117509/20-102004 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Επιλογή Σημαιοφόρου. Αναφορικά με τον ορισμό
σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις
παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής
σημαιοφόρου - παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι
καλύτεροι σε επίδοση μαθητές -τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.
Διευκρινίζεται ότι η Γ1/219/16-3-2001 ΥΑ (ΦΕΚ 277/τ.Β`) ισχύει. Επισημαίνουμε ότι για τα
ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο Σύλλογος των Διδασκόντων. Εγκύκλιος
Γ2/61722/01-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Επιλογή παραστάτη. Με αφορμή ερωτήματα που
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την επιλογή των μαθητών της Α΄ τάξης
Γυμνασίου οι οποίοι συνοδεύουν τη σημαία κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ως
παραστάτες, σας πληροφορούμε ότι ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας τους για την επιλογή
αυτή προκύπτει από τον μέσο Όρο των δύο τριμήνων κάθε μαθήματος ξεχωριστά
(οριζόντιος υπολογισμός).

Γιορτές - εκδηλώσεις
Σε κάθε σχολείο, αλλά πολύ περισσότερο στο Μουσικό, η ενεργός
συμμετοχή στις γιορτές και εκδηλώσεις είναι μέρος του Προγράμματος.
Η παρουσία στις γιορτές και εκδηλώσεις που γίνονται στο σχολικό
πρόγραμμα θεωρείται ως παρουσία στο μάθημα. Μαθητής που θα
απουσιάζει χρεώνεται απουσίες. Προσδοκία όλων είναι οι
ενδοσχολικές εκδηλώσεις να υλοποιούνται με πρωτοβουλίες και των ίδιων των
μαθητών.
Σε μια απογευματινή προγραμματισμένη μουσική εκδήλωση άδεια απουσίας δίνεται
μόνο για πολύ σοβαρούς
λόγους. Είναι αδιανόητο για κάθε
συναυλία ενός συνόλου να
υπάρχουν απρόσμενες απουσίες μελών
του, διότι κάτι τέτοιο
παραμορφώνει
το
καλλιτεχνικό
αποτέλεσμα και αποβαίνει
σε βάρος των υπόλοιπων εκτελεστών και
του σχολείου.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ
1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011, Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων) κάθε Μουσικό
Σχολείο οργανώνει δύο (2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα αυτών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
υποβάλλεται για έγκριση στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, μετά από πρόταση του
οικείου Συλλόγου διδασκόντων και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου, μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων στην αρχή του σχολικού έτους και όχι πέρα από τις 10 Οκτωβρίου κάθε
χρόνου .

Κινητά τηλέφωνα και συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους
μαθητές στον χώρο του σχολείου. Μαθητής που θα συλλαμβάνεται
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να έχει ενεργοποιημένο το κινητό του τηλέφωνο, θα τιμωρείται αυστηρά. Στο
σχολείο υπάρχουν δύο καρτοτηλέφωνα προς χρήση των μαθητών και οφείλουν οι
γονείς τους να τους εφοδιάσουν με την απαραίτητη τηλεκάρτα.
Για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε τις σχετικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αρ.Πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006,
«Χρήση
κινητών
τηλεφώνων»
Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων
από μαθητές στον χώρο του σχολείου αποφασίζουμε 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται
να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην
εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο
υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να
το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα
ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979
(ΦΕΚ 23 Α) σχολικές κυρώσεις.
Αρ. Πρωτ.100553/Γ2/04-09-2012, «Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών» Η με αρ.
πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006 (η προηγούμενη) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
που αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων συμπληρώνεται ως εξής:
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα
και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας
δεδομένων, εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του
σχολικού χώρου

Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων
ουσιών
Το κάπνισμα, το αλκοόλ και οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι
καταστροφικές για την υγεία, σωματική, πνευματική και ψυχική.
Σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται για
τους μαθητές. Με εγκύκλιο (ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-7-2002) του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, το κάπνισμα, όπως είναι γνωστό,
απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους. Με τον Ν. 3730/2008,
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3868/2010 και με το υπ’αριθ. 13869/Η/3-2-2011
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, το κάπνισμα απαγορεύεται απολύτως σε όλους τους
δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται επομένως για όλους εντός του χώρου του
σχολείου.
Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση, η κατοχή ή η διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών
στον χώρο του σχολείου, στα λεωφορεία μεταφοράς προς και από το σχολείο, στις
σχολικές εκδρομές και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις (αθλητικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές), οπουδήποτε αυτές πραγματοποιούνται, απαγορεύονται αυστηρά.
Η μη πλήρης συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται ιδιαίτερα
αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις. Ειδικότερα σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί
κατοχή, χρήση ή διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών, πέραν της επιβολής των κατά
την εκπαιδευτική νομοθεσία πειθαρχικών κυρώσεων, το σχολείο θα αναφέρει, όπως
οφείλει, αμέσως το γεγονός στις κατά νόμον αρμόδιες Αρχές.

38

Διάλειμμα
Το διάλειμμα είναι χρόνος αφιερωμένος για την κάλυψη σωματικών
αναγκών και για χαλάρωση από τη διαδικασία της μάθησης.
Επομένως ο χρόνος του διαλείμματος πρέπει να γίνεται σεβαστός
και από τους διδάσκοντες και από τους μαθητές. Κατά το διάλειμμα
δεν πρέπει οι μαθητές να εισέρχονται στα γραφεία των καθηγητών
χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Εξέρχονται από τις αίθουσες και τους
διαδρόμους και βγαίνουν στον αύλειο χώρο, όταν έχει καλό καιρό, ενώ, όταν έχει
κακοκαιρία, εισέρχονται στον χώρο του εστιατορίου. Για λόγους υγιεινής και για
λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αθλούνται κατά την ώρα του διαλείμματος.
Τέλος, όταν χτυπάει το κουδούνι για την έναρξη του μαθήματος, σπεύδουν όλοι προς
την αίθουσα.

Βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη του σχολείου είναι δανειστική και παρέχει σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για
έρευνα και μελέτη. Oι μαθητές μπορούν να δανείζονται βιβλία, CD,
CD-ROM, φυλλάδια και περιοδικά. Η διαδικασία του δανεισμού
γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης της Βιβλιοθήκης.
Οι μαθητές, όταν χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη, οφείλουν:
–Να διατηρούν τα βιβλία και τα άλλα είδη που δανείζονται σε καλή κατάσταση.
–Να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τα άλλα μηχανήματα, όπως έχει οριστεί
από το προσωπικό και τον Κανονισμό Χρήσης της Βιβλιοθήκης.
–Να μην παρενοχλούν όσους εργάζονται στη Βιβλιοθήκη.
–Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του προσωπικού της
Βιβλιοθήκης.
–Να αφήνουν τις τσάντες τους στον χώρο που έχει προβλεφθεί.
Το δανεισμένο υλικό πρέπει να επιστρέφεται εμπρόθεσμα. Η Bιβλιοθήκη αποστέλλει
σημειώματα σε μαθητές και γονείς, προκειμένου να τους υπενθυμίσει τυχόν
καθυστερημένη επιστροφή δανεισμένου υλικού. Σε περίπτωση απώλειας
δανεισθέντος βιβλίου ή άλλου αντικειμένου, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται ή να
καταβάλλεται χρηματικό ποσό αντίστοιχο της αξίας του.

Σχολικά λεωφορεία
Κατά τις εκδρομές, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά κυρίως
κατά την καθημερινή μεταφορά με τα σχολικά λεωφορεία, οι
μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια. Στο
σχολικό λεωφορείο, ως προέκταση του σχολείου, ισχύουν στο
σύνολό τους οι κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν και στον
σχολικό χώρο.
Κατά τα πρωινά δρομολόγια οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στη στάση
επιβίβασης. Tο λεωφορείο δεν περιμένει τους μαθητές, όταν αυτοί προσέρχονται στις
στάσεις καθυστερημένα. Κατά τα δρομολόγια επιστροφής από το σχολείο οι μαθητές
οφείλουν πέντε (5) λεπτά πριν από την αναχώρηση των σχολικών λεωφορείων να
έχουν επιβιβαστεί σ’ αυτά. Επίσης, κατά τα δρομολόγια επιστροφής απαγορεύεται
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αυστηρά η επιβίβαση μαθητών μετά την εκκίνηση του δρομολογίου. Τονίζονται
επίσης και τα ακόλουθα:
–Δεν επιτρέπονται φωνές και θόρυβοι, καθώς και η ακρόαση μουσικής χωρίς
ακουστικά. Ο οδηγός πρέπει να είναι απερίσπαστος στην οδήγηση του οχήματος για
την ασφάλεια όλων.
–Δεν επιτρέπεται να επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται οι μαθητές σε στάσεις
διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στην αρχική συμφωνία του μεταφορέα με
το σχολείο.
–H ρύπανση και οι φθορές στα λεωφορεία αποκαθίστανται με δαπάνη των υπαιτίων.
–Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο και να αποχωρούν με το
συγκεκριμένο λεωφορείο που έχει οριστεί γι’ αυτούς. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν άλλο σχολικό λεωφορείο από αυτό που έχει οριστεί για τη μεταφορά
τους προς και από το σχολείο.

Κυλικείο – Σίτιση
Η προμήθεια προϊόντων από τα κυλικεία επιτρέπεται στους
μαθητές μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Η ποιότητα
τροφίμων και υπηρεσιών καταδεικνύει τον οφειλόμενο
σεβασμόπρος τον καταναλωτή. Συνεπώς:
1. Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα.
2. Η ποιότητα των τροφίμων πρέπει να ελέγχεται ιδιαιτέρως,
προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.
3. Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Δε σερβίρει καφέ στους μαθητές.
5. Δε σερβίρει σε μαθητές και προσωπικό αλκοολούχα ποτά.
6. Το προσωπικό του κυλικείου προσέχει ιδιαίτερα την εξωτερική του εμφάνιση και
φορά ειδικό πεντακάθαρο ένδυμα εργασίας
7. Δεν πιάνει τα κέρματα και μετά σερβίρει με γυμνά χέρια αλλά φορώντας γάντια
και χρησιμοποιώντας λαβίδα, όπου ενδείκνυται.
8. Δεν επιτρέπει την είσοδο και παραμονή εντός του χώρου του κυλικείου σε κανέναν
απολύτως διδάσκοντα, μαθητή και βοηθητικό προσωπικό. Η είσοδος του κυλικείου
είναι πάντα κλειδωμένη.
9. Δε σερβίρει τους μαθητές, που απομακρύνονται από τον χώρο του μαθήματος της
γυμναστικής. Σε ώρα μαθήματος σερβίρονται μόνο μαθητές που έχουν διδακτικό
κενό και εφόσον δεν απασχολούνται διαφορετικά.
10. Οι μαθητές σερβίρονται με τη σειρά τους χωρίς να συνωστίζονται.
11. Έξω από το κυλικείο αναρτάται τιμοκατάλογος.
12. Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου
Όσον αφορά τη σίτιση, εφόσον αυτή παρέχεται από την πολιτεία, οι μαθητές
περιμένουν με υπομονή τη σειρά σερβιρίσματος και κάθονται στο εστιατόριο
φροντίζοντας να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ελεύθερες θέσεις και για
τους υπόλοιπους μαθητές. Επειδή ο χώρος είναι μικρός και πρέπει να σιτιστούν όλοι,
συνιστάται να μην υπάρχει περιττή χρονοτριβή. Το κόστος της σίτισης είναι πολύ
υψηλό και αποτελεί μοναδικό προνόμιο των Μουσικών Σχολείων. Επομένως οι
μαθητές θα πρέπει να σέβονται αυτό το προνόμιο και σε περίπτωση που γνωρίζουν
πως δε θα φάνε ένα συγκεκριμένο μενού, ας μην το σερβιριστούν. Το σχολείο σε
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συνεργασία με τη Μητρόπολη της πόλης μας φροντίζει οι αδιάθετες μερίδες να
προσφέρονται σε άπορους της πόλης μας. Τέλος απαγορεύεται να μεταφέρονται
τρόφιμα εκτός του εστιατορίου.

Σχέσεις μαθητών
Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο
αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η
ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η
ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει να καταστέλλεται
είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός, ο ρατσισμός, ο εκφοβισμός και η κάθε μορφής βία
(σωματική, λεκτική κ.λπ.).

Βιβλία
Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η
κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να
ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως
μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του
βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων,
ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και παρέχεται
στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν επιτρέπεται να απαξιώνεται και να
ευτελίζεται.

Μουσικά Σύνολα
Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να ενταχθούν σε κάποιο Μουσικό
Σύνολο. Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία και Χορωδία (ως φωνητικό
σύνολο) αξιολογούνται χωρίς να εξετάζονται γραπτά ή με ακρόαση. Ο
γενικός βαθμός εξάγεται από τον μέσο όρο των βαθμών των τριών
τριμήνων ή των δύο τετραμήνων.

Μουσικά όργανα
Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να έχει προμηθευτεί το ατομικό μουσικό
όργανο, προκειμένου να μελετάει την ύλη που του έχει ανατεθεί στο σπίτι
του. Το σχολείο αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών και μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχει μουσικά όργανα. Συνιστάται οι
παλαιότεροι μαθητές, εφόσον δε χρειάζονται κάποιο μουσικό όργανο, να το
παραδίδουν στη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να το δίνει σε
συμμαθητές τους που το έχουν ανάγκη και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

41

Μαθητικές Κοινότητες (Μ.Κ.)
1. Οι μαθητικές κοινότητες δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο αλλά
καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται με την εκπαιδευτική
διαδικασία. Αποτελούν τον χώρο στον οποίο μπορεί να
αναπτυχθεί η μαθητική πρωτοβουλία μέσα στο σχολείο σύμφωνα
με το άρθρο 10 του Κανονισμού των Μαθητικών Κοινοτήτων και
το άρθρο 1, όπου περιγράφεται ο σκοπός και ο χαρακτήρας τους.
2. Η οργάνωση αποχής από τα μαθήματα, η κατάληψη του σχολείου, η προσφυγή στα
Μ.Μ.Ε για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων του σχολείου, οι ανυπόστατες
καταγγελίες που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς καταργούν τον σκοπό και
χαρακτήρα των Μ.Κ.
3. Η Μ.Κ. μπορεί να προτείνει στη Δ/νση πραγματοποίηση περιπάτου, αλλά η ευθύνη
για την τελική απόφαση είναι του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Η
οποιαδήποτε απόφασή τους, εφόσον κινείται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους,
γίνεται απόλυτα σεβαστή.
4. Οι δραστηριότητες της Μ.Κ. αναγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 10 του
κανονισμού Μ.Κ. Η παρέκκλιση από τα νομοθετημένα όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται
ως δικαίωμα των μαθητών, αλλά και συνιστά λόγο για μη ουσιαστική συνεργασία
μεταξύ δεκαπενταμελούς, Δ/νσης του σχολείου και Συλλόγου Διδασκόντων.

Καθήκοντα Γραμματέων











(Η/2467/2.3.83 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Οι Γραμματείς των σχολείων
Δ.Ε. έχουν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που απορρέουν από το
Π.Δ. 611/77. Τα ειδικότερα καθήκοντα των γραμματέων στα
σχολεία ορίζονται ως εξής:
Τηρούν το πρωτόκολλο του σχολείου (εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα,
τοποθέτηση στους επιμέρους φακέλους) σύμφωνα με τις οδηγίες του
διευθυντή του σχολείου.
Συγκεντρώνουν τα ημερήσια δελτία απουσιών.
Καταγράφουν τις απουσίες στο ηλεκτρονικό σύστημα του myschool.
Καταγράφουν το "Ευρετήριο" των μαθητών.
Δακτυλογραφούν οποιοδήποτε έγγραφο, βεβαιώσεις κλπ του σχολείου.
Αντιγράφουν τα δελτία κινήσεως του σχολείου, τα ωρολόγια προγράμματα
διδασκαλίας, τα στατιστικά στοιχεία, τα πρακτικά του συλλόγου καθηγητών,
Διευθυντή σχολείου, σχολικής εφορίας.
Εκτελεί κάθε γραφική εργασία του σχολείου που δεν αναφέρεται στην
Παρούσα διαταγή ( εγγραφή μαθητών, υλικό σχολείου, βιβλιοθήκη κλπ )
Υπακούουν στον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, στον Διευθυντή του
σχολείου και γενικά εφαρμόζονται οι σχετικές περί προβαδίσματος των
υπαλλήλων του Π.Δ. 611/77.
Κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών μπορεί να παρίσταται ο
γραμματέας του σχολείου στις συνεδριάσεις του, οπότε και τηρεί τα πρακτικά
των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίσει
το αντίθετο, τότε τα πρακτικά του συλλόγου τηρεί φιλόλογος συνήθως
καθηγητής ή καθηγήτρια.
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Ο γραμματέας του σχολείου μπορεί να απευθύνεται εγγράφως και στον
σύλλογο των διδασκόντων για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που
αφορούν τον ίδιο σε σχέση με την υπηρεσία του.
Μπορεί εκπαιδευτικός να αναλάβει, εφ’ όσον το επιθυμεί, βοηθητική εργασία
συγκεκριμένη που αναφέρεται στα καθήκοντα του Διευθυντή ή υποδιευθυντή
ή του γραμματέα του σχολείου.
Ο γραμματέας του σχολείου οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο σύμφωνα με
το Ν. 1157/81.
Ο γραμματέας του σχολείου αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της λειτουργικής
ζωής του σχολείου. Παρ’ όλα αυτά δεν επεμβαίνει στη διοικητική ζωή του
σχολείου, στις συζητήσεις και αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών, στη ζωή
των μαθητικών κοινοτήτων κλπ.
Οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που σχετίζεται με τα καθήκοντα και
δικαιώματα του γραμματέα του σχολείου και που με την παρούσα εγκύκλιο δε
θίγονται, επιλύονται ιεραρχικά από τον σύλλογο διδασκόντων και τον
διευθυντή του σχολείου, τη Δ/νση Δ.Ε., το Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε περίπτωση αδείας ή απουσίας του γραμματέα, τον αντικαθιστούν ο
διευθυντής ή υποδιευθυντής του σχολείου με τη βοήθεια των διδασκόντων
καθηγητών.

Καθήκοντα Επιστάτη
Η ομαλή λειτουργία του σχολείου καθιστά απαραίτητο τον επιστάτη, που
πρέπει να είναι για το σχολείο παντεπόπτης. Η εκπαιδευτική κοινότητα
οφείλει να τον σέβεται και να εκτιμά το έργο του, που εμπεριέχει τα εξής:
1. Προσέρχεται πρώτος στο σχολείο και αποχωρεί μετά τη λήξη του
προγράμματος.
2. Ελέγχει τη λειτουργία της θέρμανσης
3. Σε περιπτώσεις παγετού φροντίζει για τη λειτουργία της
θέρμανσης σε χαμηλή θερμοκρασία.
4. Επισημαίνει τυχόν φθορές στο διδακτήριο και φροντίζει για την
αποκατάστασή τους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση.
5. Ανοίγει τα παράθυρα των γραφείων το πρωί για να αερίζονται οι χώροι.
6. Μετά το χτύπημα του κουδουνιού (8 π.μ.) κλείνει την κεντρική είσοδο του αύλειου
χώρου.
7. Επιβλέπει τη συμπεριφορά των μαθητών προς την κινητή και ακίνητη σχολική
περιουσία, ελέγχει αυτούς και αναφέρει στη Δ/νση κάθε έκτροπο.
8. Επικοινωνεί με τους προμηθευτές του σχολείου, καταμετρά τα υλικά της
παραγγελίας.
9. Πληρώνει τους λογαριασμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΤ κλπ.).
10. Μεταφέρει και παραλαμβάνει αλληλογραφία, δέματα προς και από τη Δ/νση
Δ/θμιας Εκ/σης, ταχυδρομείο, πρακτορεία.
11. Επιβλέπει τις καθαρίστριες για τον καλό καθαρισμό όλων των χώρων του
σχολείου.
12. Σε συνεργασία με τις καθαρίστριες ποτίζει τα φυτά εσωτερικού χώρου.
13. Τακτοποιεί με τη συνδρομή των καθαριστριών καρέκλες και θρανία για τις
ανάγκες των εξετάσεων ή εκδηλώσεων.
14. Φροντίζει για το ακριβές χτύπημα του κουδουνιού.
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15. Σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες και τις καθαρίστριες φροντίζει να
αφαιρούνται από τους τοίχους συνθήματα και λοιπές ασχήμιες.
16. Επιβλέπει αν τα θρανία και οι καρέκλες είναι καθαρά και παρέχει το κατάλληλο
υλικό για την αποκατάσταση.
17. Χειρίζεται ο ίδιος αποκλειστικά το φωτοτυπικό μηχάνημα, που εξυπηρετεί τις
διδακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
18. Κατά την ώρα του διαλείμματος δεν αναπαράγει φωτοτυπίες αλλά βρίσκεται
στους κοινόχρηστους χώρους, για να επιβλέπει τους μαθητές και να τους αποτρέπει
από τυχόν φθορές και ζημιές.
19. Παρέχει στους διοργανωτές εκδηλώσεων κάθε βοήθεια.
20. Διακινεί ο,τιδήποτε σχετικό με τη μισθοδοσία σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της
μισθοδοσίας.
21. Ο επιστάτης ως βοηθητικό προσωπικό του σχολείου έχει όλα τα δικαιώματα αλλά
και καθήκοντα που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία που διέπει τους δημοσίους
υπαλλήλους (Π.Δ.611/1977).
22. Υπακούει στο συλλογικό όργανο των διδασκόντων του σχολείου, στον Δ/ντή ή
τον νόμιμο αναπληρωτή του σε θέματα βοηθητικής εργασίας του σχολείου.
23. Το ωράριο εργασίας των επιστατών είναι αυτό των δημοσίων υπηρεσιών και όχι
των σχολείων. Σε περίπτωση που το ωράριο του επιστάτη δεν συμπληρώνεται κατά
τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, τότε αυτός προσέρχεται και συμπληρώνει το
ωράριο του εκτελώντας υπηρεσία τις απογευματινές ώρες στη βιβλιοθήκη του
σχολείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου της Βιβλιοθήκης ή εκτελεί
καθήκοντα που προβλέπονται από την παρούσα εγκύκλιο.
24. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του Υ.Κ. (Π.Δ. 611/77) όπως τροποποιήθηκε με
την από 29.10.80 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.1157/81 ΦΕΚ 126/81 τ.Α`, οι ώρες
εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου ορίζονται σε 37 1/2 την εβδομάδα,
δηλ. σε 7 1/2 την ημέρα, οι οποίες είναι συνεχείς. Διακοπτόμενη εργασία δεν
επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, με τη
διαδικασία που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, δηλ. με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιστάτες των σχολείων πρέπει να
εργάζονται κατά κανόνα 7 1/2 ώρες την ημέρα, οι οποίες πρέπει να είναι συνεχείς.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Είναι ευτυχές γεγονός το ότι το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων έχει
έναν από τους πιο δρεαστήριους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων. Χάρη στις άοκνες προσπάθειές του και πιέσεις του
διαθέτει το σχολείο το δικό του διδακτήριο. Το Σχολείο
συνεργάζεται στενά και αρμονικά με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων των μαθητών του σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη στήριξη του
παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού έργου του, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων
κοινωνικού, επαγγελματικού, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου.
Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του
Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου. Τα θέματα όμως της
παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών ή εξωσχολικών εκδηλώσεων και το
γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των
εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
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Όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων γίνεται αποδέκτης παραπόνων
για έκπτωση του εκπαιδευτικού έργου ή παιδαγωγικής λειτουργίας, θα πρέπει να
ενημερώνει τη Δ/νση του σχολείου, η οποία και έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του
οποιουδήποτε προβλήματος.
Όλοι οι γονείς πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να συμμετέχουν στις
συνελεύσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου και να είναι συνεπείς με τις
υποχρεώσεις που σχετίζονται μ’ αυτόν.

Αξιολόγηση μαθητών
Γυμνάσιο. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης
του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν
προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για τον μαθητή
του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα
μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η
προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο
σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.
Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο
προκύπτει από:
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη
διδακτική - μαθησιακή διαδικασία
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται χωρίς
προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το
προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της
καθημερινής διδακτικής εργασίας
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες
ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου στα 3/5 της ύλης που
διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας
ύλης.
Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα σε συνάρτηση
με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στον
Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες
συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η
διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα ή
περισσότερων των τριών την εβδομάδα.
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Λύκειο. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο
διδάσκων συνεκτιμά:
α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.
β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο
μάθημα.
γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο Σχολείο.
ε. Tον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.
Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15
λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα
της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών.
Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και
κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα
σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις
Οδηγίες του Ι.Ε.Π. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην
κρίση του διδάσκοντος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία
(1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία στο Α΄ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει
περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας
προειδοποίηση των μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1)
ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος
και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου
διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.
Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να
πραγματοποιηθεί στο Β΄ Τετράμηνο.

Συντάκτης
Βασίλειος Παπακώστας
Δ/ντής Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Σημείωση συντάκτη: Επισημαίνουμε πως σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του παρόντος
Κανονισμού έπαιξε ο Κανονισμός του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων.

