
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Σχολικό Έτος 2020-21 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Η σχολική κοινότητα του Προτύπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης, µετά από διαβούλευση 

και συνεργασία, κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω κανόνων για την οµαλή λειτουργία της σχο-

λικής ζωής και καθηµερινότητας. 

1. Η Σχολική Κοινότητα θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωση όλων των µελών της (εκπαιδευτικών, µα-

θητών, γονέων και κηδεµόνων, και λοιπού βοηθητικού προσωπικού), αλλά και των λοιπών προσώ-

πων, που παρευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στους χώρους του σχολείου, την αυστηρή τή-

ρηση όλων των υγειονοµικών κανόνων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισµό ∆η-

µόσιας Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και τα Συναρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Υ-

γείας, καθώς και από όλα τα εντεταλµένα θεσµικά όργανα της Πολιτείας. Για όλους ανεξαιρέτως, 

που αρνούνται να τηρήσουν τους παραπάνω κανόνες, δεν θα είναι επιτρεπτή η παραµονή τους 

στους χώρους του σχολείου. Συγκεκριµένες οδηγίες επισυνάπτονται σε Ειδικό Παράρτηµα.  

2. Πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές του αλληλοσεβασµού της προσωπικότητας και η προστασία 

της αξιοπρέπειας όλων των µελών της σχολικής κοινότητας (µαθητές, κηδεµόνες, καθηγητές). Η 

κόσµια συµπεριφορά, ο διάλογος, η αποφυγή κάθε είδους λεκτικής, συναισθηµατικής ή σωµατικής 

βίας, η δηµοκρατική αντίληψη και η υπεύθυνη στάση, απέναντι στις υποχρεώσεις µας, µπορούν να 

διασφαλίσουν αυτές τις αρχές. 

3. Αποφεύγουµε τη γενικότερη απόδοση κατηγοριών και ευθυνών και µεριµνούµε για την αποφυγή 

στιγµατισµού µελών της σχολικής κοινότητας λόγω διαφορετικότητας. Ο σχολικός εκφοβισµός εµ-

φανίζεται όταν απουσιάζει η αναγνώριση και η αποδοχή του «διαφορετικού άλλου» λόγω εθνικό-

τητας, θρησκευτικής ή σεξουαλικής ταυτότητας, ηλικίας, φύλου, σωµατικών και πνευµατικών ι-

διαιτεροτήτων, κ.α. Ο στιγµατισµός δηµιουργεί ταµπέλες και οι ταµπέλες δεν ενισχύουν τις υγιείς 

συµπεριφορές. 

4. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και συµµετοχή των µελών της σχολικής κοινότητας στην πρωινή 

συγκέντρωση, όπου γίνονται σηµαντικές ανακοινώσεις. Στις περιπτώσεις, που καιρικά φαινόµενα 

ή υγειονοµικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πρωινή συγκέντρωση, όπως επίσης και µετά από κάθε 

διάλειµµα, οι µαθητές οφείλουν να προσέρχονται, εγκαίρως, πριν από την είσοδο του καθηγητή. 

Όσοι µαθητές καθυστερούν, χρεώνονται µε απουσία. Αποχώρηση από τον χώρο του σχολείου, στο 

σύνολο της διάρκειας του Ωρολογίου Προγράµµατος, δεν επιτρέπεται παρά µόνο µε την άδεια της 

∆ιεύθυνσης. Οι αυλόπορτες παραµένουν κλειδωµένες. Ο εφηµερεύων καθηγητής κλειδώνει στο 

πρώτο διάλειµµα. 

5. Βάσει της τρέχουσας νοµοθεσίας, στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση 

από µέρους των µαθητών κινητών τηλεφώνων καθώς και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας. 

6. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και λοιπών απαγορευµένων ουσιών.  

7. Επιπροσθέτως απαγορεύεται η παραγγελία τροφίµων ή ποτών από µαθητές και η παραλαβή για 

κατανάλωσή τους στον χώρο του σχολείου. 

8. Συνιστάται η προσοχή για τη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις σε όλους τους εσωτε-

ρικούς χώρους του σχολείου και στην αυλή. Απαραίτητος είναι ο αερισµός των τάξεων κατά 

τη διάρκεια του διαλείµµατος καθώς και το κλείσιµο των παραθύρων κατά την οριστική α-

ποχώρηση από την τάξη. Για λόγους σεβασµού και υγιεινής συνιστάται ιδιαιτέρως η προσε-

κτική χρήση της τουαλέτας. Ειδικότερα σε συνθήκες πανδηµίας επιβάλλεται η τήρηση από 

όλους των κανόνων υγιεινής που ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας. 
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9. Στα εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, καθώς και στην αίθουσα Φυ-

σικής Αγωγής και το κλειστό γυµναστήριο ισχύουν ειδικοί κανόνες ασφαλείας και συµπεριφοράς, 

οι οποίοι ορίζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές των χώρων. 

10. Με δεδοµένη τη διατήρηση της µαθητικής ιδιότητας και εκτός σχολείου, οι ίδιες αρχές πρέπει να 

τηρούνται από τους µαθητές σε εκδροµές, περιπάτους, µετακινήσεις, σχολικές αποστολές και δια-

γωνισµούς, όπως και στα µέσα µεταφοράς από/προς το σχολείο. 

11. Λόγω των νέων δεδοµένων στα ζητήµατα της σχολικής ζωής, π.χ. στο θέµα των απουσιών, κρίνεται 

απαραίτητη η στενή συνεργασία και η τακτική επικοινωνία αλληλοενηµέρωσης κηδεµόνων και υ-

πεύθυνων καθηγητών, όπως ο νόµος ορίζει, ώστε να προλαµβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις. 

Απαραίτητη είναι και η ενεργός συµµετοχή της Μαθητικής Κοινότητας στις διαδικασίες. Ειδικό-

τερα η επικοινωνία των Γονέων και Κηδεµόνων µε το σχολείο, επιβάλλεται λόγω της πανδηµίας να 

γίνεται, κατόπιν συνεννόησης µε τους καθηγητές υπεύθυνους τµηµάτων, µέσω ηλεκτρονικής αλ-

ληλογραφίας. Συνιστάται η αποφυγή της επίσκεψης των γονέων και κηδεµόνων στο χώρο του 

σχολείου. Αν αυτό κριθεί απαραίτητο πρέπει να γίνεται κατόπιν προγραµµατισµού. 

12. Γενικότερα η επικράτηση πνεύµατος συνεργασίας και διαλόγου εξοµαλύνει και διευκολύνει τη ζωή 

όλων των µελών της σχολικής κοινότητας µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των δικαιωµά-

των κάθε οµάδας.  

Ο παραπάνω Κανονισµός Σχολικής Ζωής, έπειτα από διαβούλευση που προηγήθηκε µεταξύ 

των µελών της Σχολικής Κοινότητας, εγκρίθηκε από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων µε αριθµό πρά-

ξης 10/12-10-2020. 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2020-21

Η έναρξη της Σχολικής χρονιάς 2020-21 είναι πρωτόγνωρη, καθώς εξακολουθεί η πανδηµία, έως 

ότου ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας κηρύξει τη λήξη της, που θα επαναφέρει την κανονικότητα.  

Η παρουσία όλων µας στο σχολείο, µαθητών και εκπαιδευτικών λειτουργών, χαρακτηρίζεται ιδιαί-

τερη, µε πολλές αλλαγές και νέους κανόνες, καθώς η πανδηµία ανατρέπει την καθηµερινότητά µας. 

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεµελιώδη σηµασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν 

η διασπορά του ιού Covid-19 στον χώρο του Σχολείου.  

Για να είµαστε ασφαλείς, είναι αναγκαία η χρήση µάσκας από όλους και η τήρηση των αποστάσεων, 

κατά την είσοδο, τις διδακτικές ώρες ωρολογίου προγράµµατος στην τάξη. και την έξοδο από το 

σχολείο. 

∆εδοµένου ότι το Σχολείο µας δε διαθέτει µόνιµο βοηθητικό προσωπικό, καθώς τελεί υπό έγκριση η 

τοποθέτηση φύλακα, µε καθήκοντα τήρησης των κανόνων της ασφαλούς εισόδου και εξόδου µαθη-

τών, εκπαιδευτικών και γονέων - κηδεµόνων, απευθύνεται θερµή παράκληση και σύσταση προς τους 

γονείς, εφόσον διακρίνουν, το πρωί, πριν την αναχώρηση του παιδιού τους για το σχολείο, συµπτώ-

µατα συναφή µε τον κορωνοϊό, δηλαδή ότι παρουσιάζει δέκατα πυρετού, από 17.5 και πάνω, διάρ-

ροιες, κεφαλαλγίες, αίσθηµα έντονης κόπωσης, κ.α., να επικοινωνούν αµέσως µε τον γιατρό και το 

σχολείο (e-mail στη ∆ιεύθυνση και στον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τµήµατος), και να κρατούν όσο 

διάστηµα χρειαστεί τους µαθητές στο σπίτι.  

Συγκεκριµένα, απαιτείται να υιοθετήσουµε όλοι τα προληπτικά µέτρα κατά της διασποράς ιών του 

αναπνευστικού, περιλαµβανοµένου του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, στο περιβάλλον του σχο-

λείου µας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας (πρόσφατη ε-

γκύκλιος µε Α∆Α:ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ). Μάλιστα, µε υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, σύµ-

φωνα µε τις Οδηγίες του ΕΟ∆Υ (Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας), 

1) Πρέπει να τηρούνται, επιπλέον, τα ακόλουθα µέτρα ατοµικής υγιεινής:  

 Παραµονή κατ’ οίκον και αποχή από την πα-

ρακολούθηση µαθηµάτων ή την εργασία ο-

ποιουδήποτε ατόµου εµφανίζει συµπτώµατα 

λοίµωξης αναπνευστικού.  

 Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι 

δυνατό, µε οποιοδήποτε άτοµο εµφανίζει συ-

µπτώµατα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 

φτέρνισµα.  

 Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη µύτη 

και το στόµα για τη µείωση του κινδύνου µό-

λυνσης.  

 Αποφυγή κοινής χρήσης των µολυβιών, των 

στυλό, των µαρκαδόρων και άλλων προσωπι-

κών αντικειµένων.  

 Σε βήχα ή φτέρνισµα, κάλυψη της µύτης και 

του στόµατος µε το µανίκι στο ύψος του α-

γκώνα ή µε χαρτοµάντηλο, απόρριψη του χρη-

σιµοποιηµένου χαρτοµάντηλου στους κάδους 

απορριµµάτων και επιµελές πλύσιµο των χε-

ριών.  

 Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευ-

θείας από τη βρύση µε το στόµα.  

 Τακτικό και επιµελές πλύσιµο των χεριών µε 

υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, 

πριν από τη λήψη τροφής και µετά την επί-

σκεψη στην τουαλέτα, να γίνεται προσεκτικό 

στέγνωµα χεριών µε χάρτινες χειροπετσέτες 

µιας χρήσης και την απόρριψή τους στους κά-

δους.  

 Εναλλακτικά του πλυσίµατος χεριών, µπορεί 

να εφαρµοστεί καλό τρίψιµο των χεριών µε α-

ντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα ή χαρτοµά-

ντηλα µε αλκοόλη. Το µπουκάλι µε το αλκοο-

λούχο διάλυµα και ρολό από χαρτί κουζίνας, 

θα βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, 

υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης.  

2) Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες καθαρισµού-απολύµανσης από το Προσωπικό καθαριότητας

Επαναλαµβάνεται ότι οι παραπάνω οδηγίες βασίζονται στις εκάστοτε εκδιδόµενες από τον ΕΟ∆Υ και 

τους συναρµόδιους φορείς. 
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