Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΧΑΪΑΣ
Κανονιζμοί Λειηοσργίας ηοσ Εργαζηηρίοσ
1. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Δξγαζηεξίνπ, νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη
έγθαηξα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ζύκθσλα κε ην Χξνιόγην
πξόγξακκα θαη ην πξόγξακκα Τπεξεζηώλ.
2. Τπεύζπλνη γηα ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ησλ καζεηώλ είλαη νη
εθεκεξεύνληεο εθπ/θνί. Καηά ηελ ζπγθέληξσζε απηή ησλ καζεηώλ
ζα παξίζηαληαη ΟΛΟΙ νη εθπ/θνί ηεο 1εο ώξαο ηνπ εκεξήζηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπγθέληξσζεο ζα πξέπεη πξώηνη
θαη άκεζα λα εηζέξρνληαη ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο.
3. α. Η ππεξεζία ηεο Τπνδνρήο θαη ηεο Απνρώξεζεο ησλ καζεηώλ
είλαη ζεκαληηθόηαηεο θαη ρξίδνπλ κεγάιεο πξνζνρήο. Η πξνζέιεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ππεξεζία Τπνδνρήο ηε ζπγθεθξηκέλε
εκέξα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα ζηηο 8:00 ην αξγόηεξν, θαζ’ όηη
ηπρόλ παξακνλή ησλ καζεηώλ ρσξίο επηηήξεζε, ελέρεη θηλδύλνπο
γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο κε απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ έρνπλ ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο ηνπ
ελόο εθ ησλ δύν, εηδνπνηείηαη έγθαηξα ν άιινο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηελ άκεζε αλαπιήξσζή ηνπ.
β. ε πεξίπησζε θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ζα πξέπεη ν έλαο λα
παξαιακβάλεη ηνπο πξνζεξρόκελνπο καζεηέο θαη ν άιινο λα ηνπο
πεξλάεη ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ όπνπ θαη ζα ηνπο επηηεξεί.
γ. ηελ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ κε ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπκκεηέρνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηειεπηαίαο
δηδαθηηθήο ώξαο θαη αλαρσξνύλ κόιηο θύγνπλ όινη νη καζεηέο.
4. Σελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα όινη νη εθπαηδεπηηθνί αθνύ θαηαγξάςνπλ
ηηο απνπζίεο ελεκεξώλνπλ ηνλ Γηεπζπληή ή ηελ Κνηλσληθή
Λεηηνπξγό γηα ηνπο απνπζηάδνληεο καζεηέο.
5. Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκεξήζηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ
δελ αλαρσξνύλ από ην ζρνιείν ρσξίο πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ
Γηεπζπληή.

6. Σν δηάιεηκκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα
ηνπο θαζεγεηέο. Δίλαη όκσο θαη ε θαιύηεξε ζηηγκή γηα παηδαγσγηθή
θαη ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ηδηαίηεξα απηώλ
πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο έρνπλ ηελ ηάζε απηναπνκόλσζεο.
7. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα εμέξρεηαη ηειεπηαίνο από ηελ αίζνπζα γηα
δηάιεηκκα αθνύ θξνληίζεη λα εθθελώζεη ηελ αίζνπζα από ηνπο
καζεηέο θαη λα αλνίμεη ηα παξάζπξα γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα.
8. Σα ηειεπηαία 5 ιεπηά ηεο ηειεπηαίαο δηδαθηηθήο ώξαο ηεο εκέξαο ζα
πξέπεη λα αθηεξώλνληαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο, ην θιείζηκν
ησλ παξαζύξσλ, ζξαλία, θαξέθιεο, θαζαξηόηεηα θ.ιπ. θαζώο θαη
ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο εηδώλ.
9. ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιόγν πξέπεη θάπνηνο καζεηήο λα βγεη
από ηελ αίζνπζα, ν εθπαηδεπηηθόο ΓΔΝ ΑΦΗΝΔΙ ΜΟΝΟΤ ηνπο
ππόινηπνπο καζεηέο, αιιά θξνληίδεη λα ελεκεξώλεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ Γηεπζπληή ή ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ή
θάπνηνλ άιιν εθπαηδεπηηθό ώζηε λα επηιεθζεί ηα ζρεηηθά.
10.Λόγσ ηεο θύζεσο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ καζεηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ,
είλαη επηβεβιεκέλν ην θιείζηκν ηεο εμσηεξηθήο πόξηαο ηνπ θηηξίνπ.
Σπρόλ ακέιεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα βγνπλ νη
καζεηέο εθηόο ηνπ ζρνιείνπ κε όινπο ηνπ θηλδύλνπο πνπ
ζπλεπάγνληαη.
11.Η είζνδνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα
γίλεηαη ακέζσο κεηά ην θνπδνύλη ρσξίο ρξνλνηξηβή,
αλαιακβάλνληαο ακέζσο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηώλ από ηνπο
εθεκεξεύνληεο εθπαηδεπηηθνύο.
12.Η έμνδνο από ηελ αίζνπζα κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, θαζεγεηώλ
θαη καζεηώλ, ζα γίλεηαη κεηά ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ γηα
δηάιεηκκα.
13.Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθώλ
σξώλ λα βξίζθνληαη ζην ρώξν πνπ έρεη νξηζηεί θαη κε ηνπο καζεηέο
όπσο νξίδεη ην Δβδνκαδηαίν Χξνιόγην Πξόγξακκα. Γηα
νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη
έγθαηξα θαη αλ ηελ εγθξίλεη ν Γηεπζπληήο.
14.ηελ δηάξθεηα ηεο εθεκεξίαο δελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζηνλ
εζσηεξηθό ρώξν δηαιιείκαηνο ησλ καζεηώλ.

15.Οη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη ηελ ώξα ηνπ
καζήκαηνο λα ηξώλε, λα πίλνπλ θαθέ ή αλαςπθηηθά θαη λα καζάλε
ηζίριεο ή λα κηινύλ ζην ηειέθσλν ή λα θαπλίδνπλ. Δπίζεο ζα πξέπεη
λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, όζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηνπο θαη ηε
ζέζε ηνπο ζην ρώξν π.ρ. δελ «θάζνληαη» πάλσ ζηα ζξαλία θ.ιπ.
16.Δίλαη παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά απαξάδεθην ν εθπαηδεπηηθόο
ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο λα εξγάδεηαη κε κεξηθνύο κόλν καζεηέο,
πξνθαλώο ζπλεξγάζηκνπο θαη λα αδηαθνξεί γηα θάπνηνπο πξνθαλώο
κε ζπλεξγάζηκνπο. Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζεκαληηθό όηαλ
ην ελδηαθέξνλ επηκεξίδεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο.
17.ε θάζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή
ζηελ ηάμε ή ζην δηάιεηκκα, εκθαλίζεη πξνβιήκαηα ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ (ππεξδηέγεξζε, αλεζπρία θ.ιπ.) ζα πξέπεη ακέζσο
λα εηδνπνηείηαη ε Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ηνπ ζρνιείνπ ή ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ηεο, ν Γηεπζπληήο.
18.Όηαλ γίλεηαη αηζζεηή ε θνύξαζε ησλ καζεηώλ είηε αηνκηθά είηε ηεο
ηάμεο είηε ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη γηα ην κελ καζεηή ή ηελ ηάμε λα
γίλεη ακέζσο αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ κε άιιν πην επράξηζην, γηα ην
δε ζύλνιν ηνπ ζρνιείνπ θαη κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη
έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή αιιαγή δξαζηεξηόηεηαο, ζπλνιηθά, πξνο
απνθόξηηζή ηνπο.
19.ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πξσηνβνπιηώλ
πνπ πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί
λα παξνηξύλνπλ αιιά θαη λα ειέγρνπλ απηνύο ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεώζεώλ ηνπο, όπσο π.ρ. νη απνπζηνιόγνη λα παίξλνπλ ηα
απνπζηνιόγηα από ην γξαθείν, λα ζπκπιεξώλνπλ, λα θαηαγξάθνπλ
ηηο απνπζίεο θ.ιπ. ην ίδην νη επηκειεηέο θ.α.
20.ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη εληάζεηο, νη
θσλέο πξνο ηνπο καζεηέο, ε όμπλζε κηαο θαηάζηαζεο, θαζώο θαη νη
απαμησηηθέο εθθξάζεηο ηδηαίηεξα «ραδόο», «βιάθαο», «δελ
θαηαιαβαίλεηο» θ.ιπ.
21.Δίλαη επηβεβιεκέλν θαη ηδηαίηεξα ζηα εηδηθά ζρνιεία λα γίλεηαη
ηαθηηθή σο κόληκε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ πνπ ην
εξγαζηήξη δηαζέηεη. Η ζπρλή έσο κόληκε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε
εηδηθά ησλ καζεηώλ ησλ εηδηθώλ ζρνιείσλ όπσο θαη ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
θνπξάδεη πλεπκαηηθά, θνξηίδεη ςπρηθά θαη δελ πξνζθέξεη

εθπαηδεπηηθά. Οη καζεηέο ησλ εηδηθώλ ζρνιείσλ έρνπλ κεγάιε
αλάγθε από πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
22.Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα πέξα ηεο αηνκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη δξαζηεξηόηεηαο, λα δίλεηαη βάξνο σο επί ην
πιείζηνλ ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ηελ θαιιηέξγεηα νκαδηθνύ
πλεύκαηνο, δηάζεζε θαη αλαδήηεζε ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ησλ
καζεηώλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο αιιά θαη κε ηηο άιιεο βαζκίδεο,
πξνθεηκέλνπ νη ρακειέο λα έιθνληαη από ηηο ςειόηεξεο, γηα ηελ όζν
ην δπλαηόλ θαιύηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζηόρνπ.
23.Η ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο γνλείο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κόλν ζε όηη αθνξά ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ
θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν καζεηήο. Γηα ηα δεηήκαηα
ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ επηιακβάλεηαη ε Κνηλσληθή
Λεηηνπξγόο.
24.Έλαο από ηνπο βαζηθόηαηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε
θνηλσληθνπνίεζε ησλ ΑΜΔΑ γηα ηελ όζν ην δπλαηό απηόλνκε
πνξεία ζηε δσή ηνπο. ηα πιαίζηα απηά ζα πξέπεη λα νξγαλώλνληαη
εθδειώζεηο, ελεκεξσηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη άιιεο πνπ ζα βγάινπλ
ηα παηδηά από ηελ απνκόλσζε θαη ζα ηα θαηαζηήζνπλ ζην δπλαηό
βαζκό ζπκκεηνρηθά. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζα πξέπεη ζηηο
εθδειώζεηο πνπ νξγαλώλεη ην ζρνιείν λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηήζηα
βάζε ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ζην βαζκό ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, π.ρ.
ηε γηνξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ νη καζεηέο ηεο Α ηάμεο, ηεο 25εο
Μαξηίνπ ηεο Β ηάμεο θ.ν.θ.
25.Όινη νη εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ζε έλα δηαζεκαηηθό πιαίζην εθπαίδεπζεο
ησλ καζεηώλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Παξάιιεια είλαη επηβεβιεκέλε ε
άξηζηε ζπλεξγαζία δηδηαθηηθνύ θαη Δηδηθνύ Δθπ/θνύ Πξνζσπηθνύ
ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ζηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ιεηηνπξγίαο.
26.Καηά δηαζηήκαηα αιιά θπξίσο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ε
θάζε εηδηθόηεηα ζα παξνπζηάζεη, ζε εθδήισζε πνπ ην εξγαζηήξη ζα
νξγαλώζεη δεκόζηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο δνπιεηάο ηεο.

27.Οη καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. κεηά από ζρεηηθή αμηνιόγεζή ηνπο θαη
αλάινγα κε ην βαζκό ηνπ λνεηηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ, εληάζζνληαη γηα ηα καζήκαηα ηεο
γεληθήο παηδείαο ζε ηξεηο βαζκίδεο, ηελ 1ε (ρακειή), ηε 2ε (κέηξηα),
ηελ 3ε (πςειή), γηα ηα δε εξγαζηήξηα ζε δύν ηκήκαηα ζε Α, Β. Σελ
έληαμή ηνπο ζε βαζκίδεο απνθαζίδεη ν ζύιινγνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε δηδαζθόλησλ θαη ηνπ
Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ.
28.Η ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ππόθεηηαη ζηνπο ίδηνπο λόκνπο θαη εγθπθιίνπο. Έηζη
θάζε ηξίκελν θαηαηίζεηαη βαζκνινγία αξηζκεηηθή θαη πεξηγξαθηθή.
Οη καζεηέο όκσο δελ ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ,
ηεζη, δηαγσληζκάησλ θ.ιπ.
29.Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο ηεο θάζε βαζκίδαο κεξηκλνύλ γηα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ
δηδάζθνπλ, ην Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό, ην πεληακειέο Μ.
πκβνύιην, θξνληίδνπλ γηα ηνλ εμαεξηζκό θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο
ηάμεο, θαηαρσξνύλ ηηο απνπζίεο θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο ησλ
καζεηώλ ηνπο ζρεηηθά.
30.Η πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ην κάζεκα (θσηνηππίεο,
βηβιία ή νπηηθναθνπζηηθά κέζα) ηεο εκέξαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη
έγθαηξα από ηελ πξνεγνύκελε κέξα θαη ζε θακία πεξίπησζε ζηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
δελ επηηξέπεηαη ε ελαζρόιεζε ηνπ/ηεο εθπ/θνύ κε άιιεο
ελαζρνιήζεηο εθηόο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ όπσο θαηαρώξεζε
απνπζηώλ, βαζκνινγίαο θ.ιπ.
31.Υξήζε επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο.
32.Αλάζεζε εξγαζηώλ ζε καζεηέο.

Προζθήκη Εζωηερικού Κανονιζμού
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αταΐας
(Στολικό έηος 2008 -2009)

 Γηα ηελ ππεύζπλε θαη θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθεκεξίαο, ν
εθεκεξεύσλ εθπαηδεπηηθόο ηεο θάζε εκέξαο, πνπ έρεη νξηζηεί
ζηε ζέζε «έζσ ρώξνο», αλαιακβάλεη θαη «Ημερήζιος
Υπεύθσνος Εθημερεσόνηων».
Απηόο ζα ειέγρεη ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ ππνινίπσλ
εθεκεξεπόλησλ, ηηο ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζα απεπζύλεηαη ζηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ.

Προζέλεσζη – Αποτώρηζη μαθηηών
 Οη εθεκεξεύνληεο εθπαηδεπηηθνί (ε.ε.) πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζην
ζρνιείν (08.00) θαη μεθηλνύλ ηελ παξαιαβή ησλ καζεηώλ ζηηο
08.10. Η επζύλε ηνπο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιεπζε, ηα
δηαιείκκαηα θαη ηελ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ.
 Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ππάξμεη κόληκε αιιαγή ηεο εθεκεξίαο
κεηαμύ ησλ εθεκεξεπόλησλ λα ελεκεξώλεηαη έγθαηξα ε Γ/λζε ηνπ
ζρνιείνπ.
 Δπίζεο εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ππάξμεη έθηαθηε απνπζία ηνπ
εθεκεξεύνληνο, κε δηθή ηνπ επζύλε νθείιεη λα ελεκεξώζεη
έγθαηξα ηελ Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ πξώην αλαπιεξσκαηηθό
εθεκεξεύνληα ηεο εκέξαο, όπσο αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα
εθεκεξηώλ ηνπ ζρνιείνπ.
 Ο εθεκεξεύσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα εθεκεξηώλ ζηε
ζέζε «είζνδνο – εμση. Υώξνο», βξίζθεηαη θαηά ηελ πξνζέιεπζε
θαη απνρώξεζε εμσηεξηθά ηεο εηζόδνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη κεξηκλά
γηα ηελ αζθαιή είζνδό ηνπο θαη έμνδό ηνπο από ην θηήξην.
Οη άιινη δύν θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε
βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα
εθεκεξηώλ θαη επηβιέπνπλ ηνπο καζεηέο.
Με δηθή ηνπο επζύλε θαη εάλ θξίλνπλ πσο νη ζπλζήθεο ην
επηηξέπνπλ, ν έλαο από ηνπο δύν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ
εθεκεξεύνληα ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν.

 Καηά ηελ παξαιαβή ν εθεκεξεύσλ ειέγρεη αλ νη καζεηέο
θνξνύζαλ ηε δώλε αζθαιείαο ηνπο θαη απνβηβάδεη ηνπο καζεηέο
από έλα όρεκα θάζε θνξά.
 Ο νδεγόο ηνπ νρήκαηνο παξθάξεη ζηε δώλε απνβίβαζεο –
επηβίβαζεο (θίηξηλε δηαγξάκκηζε) θαη βγαίλεη από ην όρεκά ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο (δώλεο, πόξηεο θ.α) θαη
λα ηνπο παξαδώζεη ζηνλ εθεκεξεύνληα.
 Κάθε εκπαιδεσηικός νθείιεη κε ηελ έλαξμε ηνπ δηαιείκκαηνο λα
νδεγήζεη όλοσς ηοσς μαθηηές ζην ρώξν δηαιείκκαηνο, λα αλνίμεη
ηα παξάζπξα ηεο αίζνπζαο θιείλνληαο ηελ ζέξκαλζε, θαη λα
αζθαιίζεη ην πιηθό ηνπ ζρνιείνπ (ππνινγηζηέο, ςαιίδηα, καραίξηα
θ.α.)
ε άιιε πεξίπησζε, κεηά ην ηέινο ηνπ δηαιείκκαηνο ε
Δπηκειήηξηα Πξόλνηαο, αλνίγεη ηα παξάζπξα ηνπ θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ κέρξη ην επόκελν δηάιεηκκα.
 Καηά ην δηάιεηκκα νη εθεκεξεύνληεο νθείινπλ λα βξίζθνληαη
έγθαηξα ζηηο ζέζεηο ηνπο (όπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα
εθεκεξηώλ)θαη παξαιακβάλνπλ ηνπο καζεηέο από ηνλ θαζεγεηή
ηεο θάζε ηάμεο ζην ρώξν δηαιείκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη εθεκεξεύνληεο πεγαίλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηειεπηαίνη
θαη εθόζνλ όινη νη θαζεγεηέο έρνπλ παξαιάβεη ηνπο καζεηέο ηνπο
κε ηε ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο Κξαηνύλ δε καδί ηνπο, ηνπο καζεηέο
πνπ έρνπλ ζηε ζπλέρεηα καδί ηνπο κάζεκα.
 Διέγρνπλ ηνπο καζεηέο ώζηε λα παξακέλνπλ ήξεκνη – ήζπρνη ζην
ρώξν ηνπ δηαιείκκαηνο θαη δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα απνκνλώλνληαη
ζηηο ηάμεηο, ηνπαιέηεο θ.α.
 Καηά ηα δηαιείκκαηα θαη εθόζνλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο, νη καζεηέο
πξαγκαηνπνηνύλ ην δηάιεηκκά ηνπο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ
θηεξίνπ (ζην δξόκν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ηελ είζνδν θαη
κόλν).
Σελ επζύλε γηα ηε δηαδηθαζία απηή έρεη ν Ηκεξήζηνο
Τπεύζπλνο Δθεκεξεπόλησλ (ζέζε έζσ ρώξνο), ν νπνίνο
ελεκεξώλεη ηελ Γ/λζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έγθαηξα γηα ηελ
αιιαγή ηνπ ρώξνπ ηνπ δηαιείκκαηνο.
Καηαιιειόηεξα δηαιείκκαηα γηα ηελ έμνδν ζην έμσ ρώξν,
ζεσξνύληαη ηα δύν πξώηα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ηα δύν
ηειεπηαία θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν.

Όηαλ ηα δηαιείκκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ εμσηεξηθό
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, εθηόο από ηνπο εθεκεξεύνληεο,
παξεπξίζθνληαη θαη βνεζνύλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ.
 Δπηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο πνπ ελδείθλπηαη (ηαηξηθνί θαη
παηδαγσγηθνί ιόγνη), επηζπκνύλ νη ίδηνη θαη ππάξρεηο ζύκθσλε
γλώκε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ λα παξακέλνπλ
ζην ρώξν κπξνζηά από ην γξαθείν θαζεγεηώλ (γηα πην
ειεγρόκελεο – ήξεκεο ζπλζήθεο). Με ηελ επνπηεία ηεο
Δπηκειήηξηαο Πξόλνηαο.
 Μαζεηέο πνπ πξάηηνπλ θάπνην παξάπησκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δηαιείκκαηνο «απνζύξεηαη» από ην δηάιεηκκα από ηνλ ε.ε. ζηνλ
παξαπάλσ ρώξν θαη ελεκεξώλεη ην Δ.Δ.Π (Κ/Λ ή Φ/Λ ή ηε Γ/λζε),
κεηά ην ηέινο ηεο εκέξαο ή ηνπ δηαιείκκαηνο αλ είλαη εμαηξεηηθά
επείγνλ.
 Οη καζεηέο πνπ ζέινπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο λα πάλε
ζηελ ηνπαιέηα, ζπλνδεύνληαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ από ηελ
Δπηκειήηξηα Πξόλνηαο.
 Η κνπζηθή λα παξακέλεη ζε ρακειή έληαζε (επηιεγκέλε από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη όρη από ηνπο καζεηέο).
 ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα ηξέρνπλ, λα
θηλνύληαη επηθίλδπλα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα
ρηππηνύληαη, έζησ θη αλ έηζη παίδνπλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
απνθεύγεηαη ε ζσκαηηθή επαθή κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη κε
εύζρεκν ηξόπν λα ηνπο δίλεηαη κηα άιιε δξαζηεξηόηεηα ή εξγαζία.
 Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο «πςεινύ
θηλδύλνπ» (κε αζηαζή ηζνξξνπία, επηιεπηηθέο θξίζεηο, πξόζθαηεο
εγρεηξήζεηο, ππεξθηλεηηθόηεηα, απηνθαηαζηξνθή θ.α.) ηελ ίδηα
θαηεγνξία ππάγνληαη θαη νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
αλαπεξηθά ακαμίδηα. Οη καζεηέο απηνί αλαρσξνύλ ηειεπηαίνη
πξνο ηηο αίζνπζεο θαη είλαη θαιό λα παξακέλνπλ θαζηζηνί θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Δλδεηθηηθά νλόκαηα Μαζζαξάο Γ,
Ρνγθάιαο Ν, Μπιεηζάθε Μ
 ε θακία πεξίπησζε δελ εμέξρνληαη νη καζεηέο από ηελ ηάμε πξηλ
ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ (είηε γηα δηάιεηκκα, είηε γηα
ζρόιαζκα).

 Ο θαζεγεηήο θάζε ηάμεο, ζην ζρόιαζκα ζπλνδεύεη ηνπο καζεηέο
ηεο ηάμεο ηνπ ζην ρώξν δηαιείκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ θαη παξακέλεη
καδί ηνπο, ηνπο επηβιέπεη θαη δηεπθνιύλεη ηνπο εθεκεξεύνληεο,
κέρξη λα ηνπο παξαδώζεη γηα ηελ επηβίβαζή ηνπο ζηα νρήκαηα.
 Σα ηειεπηαία 5΄ ηεο ηειεπηαίαο ώξαο γηα ηα εξγαζηήξηα Κ1, Κ2, Ρ,
θαζώο θαη ηα ηειεπηαία 10΄ ηεο ηειεπηαίαο ώξαο ησλ εξγαζηεξίσλ
Α1, Α2, ΑΓ1, ΑΓ2, ΑΓ3 αθηεξώλνληαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη
ηνλ θαζαξηζκό ηεο αίζνπζαο (θιείζηκν θαη αζθάιηζε παξαζύξσλ,
απελεξγνπνίεζε ζπζθεπώλ ππνινγηζηώλ, ζώκαηα ζέξκαλζεο,
ξαδηόθσλα, ηειενξάζεηο, θύιαμε πιηθνύ ζρνιείνπ θ.α.).
 Ο εθεκεξεύσλ (ζπλήζσο κέινο ηνπ Δ.Δ.Π.) πνπ έρεη ηελ επζύλε
επηβίβαζεο – απνβίβαζεο,, παξαδίδεη ηνλ/ηνπο καζεηέο πξηλ ηε
ιήμε ηεο ηειεπηαίαο βάξδηαο, ζηελ ηάμε ηνπ/ηνπο (εάλ πξόθεηηαη
γηα κέινο ηνπ Δ.Δ.Π.), πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη εγθαίξσο ζηε
ζέζε ηνπ.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (Δθπαηδεπηηθόο ππεύζπλνο
επηβίβαζεο - απνβίβαζεο), ε Δπηκειήηξηα Πξόλνηαο δελ επηηξέπεη
ηελ έμνδν θαλελόο καζεηή, -ηξηαο κέρξη απηόο λα βξεζεί ζηε ζέζε
ηνπ θαη λα αλαιάβεη ππεξεζία.
 Η επηβίβαζε ζα γίλεηαη κόλν όηαλ ην απηνθίλεην κπεη ζηε δώλε
«επηβίβαζεο – απνβίβαζεο». Ο εθεκεξεύσλ παξαδίδεη ηνπο
καζεηέο ζηνπο νδεγνύο (πξέπεη λα βξίζθνληαη έμσ από ηα νρήκαηά
ηνπο) θαη δελ επηηξέπεη ζηνλ νδεγό λα μεθηλήζεη εάλ νη
επηβαίλνληεο καζεηέο δελ έρνπλ δέζεη όινη ηε δώλε αζθαιείαο
ηνπο.
 Κάζε άξλεζε νδεγνύ ή κε ζπκκόξθσζή ηνπ ζηνπο θαλόλεο
ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο, ζα αλαθέξεηαη ζηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ.
 Σν Δ.Δ.Π. ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία απνρώξεζεο, αλεμάξηεηα
από ηελ εξγαζία πνπ δηεθπεξαηώλεη ηελ ηειεπηαία ώξα.
 Καλέλαο εθπαηδεπηηθόο δελ ζα αλαρσξεί πξηλ ηελ αλαρώξεζε
ΟΛΩΝ ησλ καζεηώλ (αλεμάξηεηα αλ παξέδσζαλ ηνπο δηθνύο
ηνπο) θαη πξηλ θάλνπλ θαη έλαλ δεύηεξν έιεγρν ζηελ αίζνπζα πνπ
δίδαζθαλ ηελ ηειεπηαία ώξα

Γενικά
 Σελ επζύλε γηα ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ ην έρεη ε Δπηκειήηξηα
Πξόλνηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθεκεξεύνληεο. Σν ρηύπεκα ηνπ
θνπδνπληνύ αλαηίζεηαη ζε καζεηέο (γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο)
βάζε πξνγξάκκαηνο, πνπ πξέπεη λα αλαξηάηαη θάησ από ην
πξόγξακκα ησλ εθεκεξεπόλησλ, κε επζύλε ηεο Δπηκειήηξηαο
Πξόλνηαο.
 Σν Δθπαηδεπηηθό, Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό θαη Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό
ηνπ ζρνιείνπ, νθείιεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηπρόλ αιιαγέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη όπνηεο άιιεο αλαθνηλώζεηο κεηά ηελ
απνρώξεζε ησλ καζεηώλ, από ηελ Γ/λζε θαη ηνπο πίλαθεο
αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
 Σα δηαιείκκαηα, νη εθδειώζεηο, νη εθθιεζηαζκνί, νη εθπαηδεπηηθέο
εθδξνκέο θαη θάζε έζσ ή εμσζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα, εμππεξεηνύλ
πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη απνηεινύλ ζαθώο
εξγαζηαθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ
ζε πςειό βαζκό εγξήγνξζεο.
 ε γηνξηέο, εθδειώζεηο, επεηείνπο, εθδξνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε
ρώξνπο κέζα ή έμσ από ην ζρνιείν δελ ηζρύεη ην πξόγξακκα
εθεκεξηώλ, αιιά νξίδνληαη από ηελ Γ/λζε ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί
γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηώλ. Όινη όκσο νθείινπλ λα
ελδηαθέξνληαη γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ αλεμάξηεηα από ηελ
νκάδα πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη λα είλαη επέιηθηνη ζε έθηαθηεο
ηξνπνπνηήζεηο.
 ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη γηα ην ιόγν όηη ε αζθάιεηα, ε πγεία,
ε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ε πγηεηλή ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ
απηνύ, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ν θάζε εθπαηδεπηηθόο
θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ην ρξόλν πνπ ηνπο
επηβιέπεη θαη θέξεη αθέξαηε ηελ επζύλε γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο
θ.α.
Η πηζηή ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, αιιά θαη ησλ
άιισλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο δηαζθαιίδεη
από θάζε έθηαθην, ηπραίν θαη αλαπόθεπθην ζπκβάλ.
Προζθήκη:
1. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ κάζεκα ηελ ηειεπηαία ώξα ζα
απνρσξνύλ κεηά ηελ απνρώξεζε ΟΛΧΝ ησλ καζεηώλ.

2. ηηο εθδειώζεηο – εθδξνκέο δελ πθίζηαληαη σξάξηα κε βάζε ην
σξνιόγην πξόγξακκα ηεο εκέξαο εθείλεο αιιά όινη ζπκκεηέρνπλ
ζηε δξαζηεξηόηεηα απηή κέρξη ηελ πιήξε απνρώξεζε ησλ
καζεηώλ.
3. Όηαλ θάπνηνο απνπζηάδεη γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιόγν ππνρξενύηαη
λα ελεκεξώλεη ππνρξεσηηθά ηνλ δηεπζπληή θαη κνλό ηνλ
δηεπζπληή. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα ζεσξείηαη
αδηθαηνινγήησο απώλ.
4. ην παιαηό θηήξην ε επηκειήηξηα θα νθία Υαηδεγηαλλάθε
αλαιακβάλεη ππεύζπλε γηα ηελ εμνξζνινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ( 2νπ εθπαηδεπηηθνύ ) ζηα
Γνκεκέλα Σκήκαηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ θαη ηηο
αλάγθεο πνπ θάζε θνξά πξνθύπηνπλ.
Όλοι οι εκπ/κοί παραλαμβάνοσν ενσπόγραθα ηον κανονιζμό
ασηό.

