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Σχολικό Έτος 2021-2022
Πξνο ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ
ηνπ Μνπζηθνχ Σρνιείνπ Ιιίνπ
Αγαπεηνί γνλείο/θεδεκφλεο,
Η ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ ην Σχιινγν
Δηδαζθφλησλ, ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο (κε εθπξφζσπν ην Δ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ) θαη
θπζηθά ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ
θιίκα ιεηηνπξγίαο ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ.
Σην πιαίζην ινηπφλ ηεο επηθνηλσλίαο καο θαη απηήο καο ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία είλαη
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ ζηήξημήο
ηνπο, παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο ιεηηνπξγίαο (Εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο) ηνπ ζρνιείνπ
κε ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο ψζηε ην έξγν καο λα πξαγκαηνπνηείηαη ήξεκα,
κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


παξεπξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξφζθνξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.



πξνγξακκαηίδεη κε ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.



επηιχεη κε αίζζεκα δηθαίνπ ηπρφλ δηαθνξέο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη
επηβάιιεη θπξψζεηο πιήξσο θαη ζχκθσλα κε ην λφκν φηαλ είλαη αλαγθαίν.



εξγάδεηαη γηα ηελ χπαξμε

θιίκαηνο εξεκίαο ζην ζρνιείν πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε

δηαδηθαζία.


παξνηξχλεη θαζεγεηέο θαη καζεηέο γηα ηε ζσζηή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


ιεηηνπξγνχλ σο εκςπρσηέο θαη θαζνδεγεηέο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο.



παξεπξίζθνληαη ζην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο .



νη εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο ηα πξψηεο βάξδηαο παξεπξίζθνληαη απφ ηηο 08.00 ζην ζρνιείν, θξνληίδνπλ γηα
ηελ άκεζε θαη ήξεκε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλαχιεην ρψξν εθφζνλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη ή ζε
αληίζεηε πεξίπησζε λα επηηεξνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ αηζνπζψλ. Οη
εθεκεξεχνληεο θαζεγεηέο ηεο δεχηεξεο βάξδηαο πξάηηνπλ ηα αλάινγα.



εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο πξηλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη θξνληίδνπλ λα επηθξαηεί εξεκία ζηνπο δηαδξφκνπο
θαη ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο,
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αληηκεησπίδνπλ ηνλ/ηελ θάζε καζεηή/ηξηααλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο δηθέο ηνπ/ηεο ηθαλφηεηεο θαη
ηδηαηηεξφηεηεο.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ


ην ζρνιείν αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα φιεο ηηο ηάμεηο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζηηο 08.15 κε ηελ πξσηλή
ζχληαμε θαη ζπκπιεξψλεηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ζηηο 15.15. Ακέζσο κεηά αλαρσξνχλ ηα ιεσθνξεία κε
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Η επηβίβαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ιεσθνξεία γίλεηαη κε επζχλε ησλ νξηζζέλησλ
θαζεγεηψλ απφ ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ.



φινη, δηεπζπληήο, ππνδηεπζπληέο, θαζεγεηέο θαη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ πξσηλή
ζχληαμε ηνπ ζρνιείνπ κε εξεκία.



νη καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο ζχληαμεο παξαηάζζνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ησλ
ηάμεσλ ή ζηα ηκήκαηά ηνπο. Παξακέλνπλ ήζπρνη θαη αθνχλ κε πξνζνρή ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο δηεπζχληξηαο
ηνπ ζρνιείνπ.



νη πφξηεο ηνπ ζρνιείνπ θιείλνπλ ζηηο 8.30 θαη ε έμνδνο ησλ καζεηψλ δελ επηηξέπεηαη.Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ
δελ βξίζθνληαη ζην ζρνιείν κέρξη ηηο 8.30, εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν, ελεκεξψλνπληελ δηεπζχληξηαε νπνία
θξίλεη εάλ ππάξρνπλ ηα ινγηθά ρξνληθά πεξηζψξηα γηα λα εηζέιζεη ν καζεηήο/ηξηα ζηελ ηάμε. Σε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ν καζεηήο/ηξηααπαζρνιείηαη κε επζχλε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ρξεψλεηαη κε
αδηθαηνιφγεηε απνπζία ηελ πξψηε ψξα.



νη καζεηέο/ηξηεο παξακέλνπλ ζην ζρνιείν κέρξη ην ηέινο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη δελ
απνκαθξχλνληαη απφ ην ζρνιείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηε άδεηα ηεο δηεπζχληξηαο θαη ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ γνλέα - θεδεκφλα. Η αδηθαηνιφγεηε απνπζία εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη
επηζχξεη θπξψζεηο.



θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ φινη νη καζεηέο/ηξηεο παξεπξίζθνληαη ζηηο ηάμεηο ηνποθαη δελ
παξεπξίζθνληαη ζηνλ αχιεην ρψξν, δηαδξφκνπο, θπιηθείν, ή αθφκε θαη ζηηο ηνπαιέηεο πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ
ρξφλνπ.



θξνληίδνπλ έγθαηξα θαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ηνπο γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο απφ ην
θπιηθείν. Μεηά ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ γηα ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, θαλέλαο/θακία καζεηήο/ηξηα δελ
πξνκεζεχεηαη ηξφθηκα απφ ην θπιηθείν.



νη καζεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα ή θάπνην ζέκα κε έλαλ θαζεγεηή, εηζέξρνληαη
ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ θαζεγεηψλ, κφλν αθνχ ζπλελλνεζνχλ πξψηα κε ηνπο εθάζηνηε εθεκεξεχνληεο
θαζεγεηέο ζηελ είζνδν ηεο Δ/λζεο .



φηαλ ζε έθηαηε πεξίπησζε δελ γίλεηαη κάζεκα ζε θάπνην ηκήκα ιφγσ απνπζίαο ηνπ θαζεγεηή, νη
καζεηέο/ηξηεο παξακέλνπλ ζηελ ηάμε ηνπο ήζπρα, ν/ε απνπζηνιφγνο ηνπ ηκήκαηνο απεπζχλεηαη ζηε
δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία θξνληίδεη γηα ηελ αλαπιήξσζε θαζεγεηή ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε
ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ.
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δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αζαλζέξ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο παξά κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε άδεηα ηεο
δηεπζχληξηαο.



εληφο ηνπ ζρνιείνπ απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία εληχπσλ, εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Υπνπξγείν
Παηδείαο φπσο θαη ε εκπνξία θαη ε δηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο.



επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε αθηζψλ κφλν πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κάιηζηα κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ηεο δηεπζχληξηαο. Εμαηξνχληαη νη αθίζεο θαη νη αλαθνηλψζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ θαζεγεηψλ.



νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ αηηήκαηα κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Τα
πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε ην δηάινγν θαη κε λφκηκν ηξφπν. Δελ επηηξέπνληαη νη εληάζεηο, θσλαζθίεο, άζθεζε
ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο, βσκνινρίεο, ρεηξνδηθίεο. Δελ πξνθαινχκε θζνξέο ζηα ιεσθνξεία, ζηνλ
αχιεην ρψξν, ζηηο ηάμεηο, ζηελ ηξαπεδαξία,ζηηο ηνπαιέηεο θαη ηνπο δηαδξφκνπο θαη γεληθά ζεβφκαζηε ηε
δεκφζηα πεξηνπζία πνπ είλαη θνηλφ αγαζφ. Σε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο, απηνί πνπ ηελ πξνθαινχλ
αλαιακβάλνπλ ηα έμνδα ηεο απνθαηάζηαζεο. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ νη καζεηέο/ηξηεο
δαλείδνληαη απφ ην ζρνιείν. Η απψιεηα, ε βιάβε ή ε θαηαζηξνθή ηνπ δαλεηζκέλνπ νξγάλνπ βαξχλεη ηνλ/ηελ
καζεηή/ηξηα θαη ην γνλέα - θεδεκφλα ηνπ/ηεο.



ε εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά φισλ ζην ζρνιείν δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ην θνηλφ αίζζεκα.



ζπκκεηέρνπκε φινη ελεξγά ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ είηε πνιηηηζηηθέο, κνπζηθέο, πεξηβαιινληηθέο,
εζληθέο ενξηέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ.



ε θαηνρή θαη ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαζψο θαη θάζε είδνπο ειεθηξνληθέο κηθξνζπζθεπέο δελ επηηξέπεηαη
ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Τν ζρνιείν δελ επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηά ηνπο.



ην θάπληζκα απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Φξνληίδνπκε φινη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ, αχιεηνπ ρψξνπ, δηαδξφκσλ, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζξαλίσλ.



θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαζεγεηέο θαη καζεηέο θξνληίδνπκε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε
εξεκίαο ψζηε ε δηαδηθαζία ηα δηδαζθαιίαο λα είλαη απνδνηηθή. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη
κε ηνπο θαζεγεηέο, λα κελ αιιάδνπλ ζέζεηο ζηα ζξαλία, λα έρνπλ θέξεη ηα αλαγθαία ηεηξάδηα θαη βηβιία θαη
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαζθαιία κε επνηθνδνκεηηθέο εξσηήζεηο θαη θαηαζέηνληαο ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Σεβφκαζηε φινη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ άιισλ.



ην κάζεκα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δηαιεθηηθή θαη ν θαζεγεηήο θαηεπζχλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηνλ
ζηφρν ηνπ θάζε καζήκαηνο.



νη επηκειεηέο/ηξηεο παξακέλνπλ ζηα δηαιείκκαηα ζηελ ηάμε θαη είλαη ππεχζπλνη γη απηή. Φξνληίδνπλ γηα ην
θαζάξηζκα ηνπ πίλαθα, ηελ χπαξμε θηκσιηψλ θαη ζπφγγνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ αεξηζκφ ηεο αίζνπζαο. Γηα
νηηδήπνηε ζνβαξφ ηνπο απαζρνιεί πξνζθεχγνπλ ζηνλ εθεκεξεχνληα θαζεγεηή θαη ηελ δηεπζχληξηα.



νη απνπζηνιφγνη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ θξνληίδνπλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ απνπζηψλ. Δελ
επηηξέπεηαη ε παξελφριεζε ηνπ έξγνπ ησλ απνπζηνιφγσλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.



δελ απνπζηάδνπκε απφ ην ζρνιείν. Σε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή/ηξηαονη γνλείο ελεκεξψλνπλ ηε Δ/λζε
εγθαίξσο. Τν φξην ησλ απνπζηψλ είλαη εηεζίσο 130 θαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ γίλεηαη κέζσ
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο my-school. Οη απνπζίεο ζε ενξηέο, πεξηπάηνπο θαη ζρνιηθέο εθδειψζεηο
εληφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ππνινγίδνληαη θαλνληθά.
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νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα εθδειψζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ηελ
ππεχζπλν/ε θαζεγεηή/ηξηα θαη θαηφπηλ άδεηαο ηεο δηεπζχληξηαο. Φξνληίδνπκε κε ηε ζπκπεξηθνξά καο λα
επηθξαηεί ζην ζρνιείν θιίκα δεκνθξαηίαο, ειεπζεξίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ.



φπνην ζέκα δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ αληηκεησπίδεηαη απφ ηε θείκελε λνκνζεζία.



Εηδηθά γηα ην έηνο 2021-2022, ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπCovid-19, ηζρχνπλ
ηα εμήο:



Υπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο) θαζψο θαη
θαηά ηελ κεηαθίλεζε κε ηα πνχικαλ.



Απνθπγή ζπγρξσηηζκνχ θαη ηήξεζε απνζηάζεσλ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.



Σπρλή ρξήζε απνιπκαληηθνχ γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ ρεξηψλ (ην ζρνιείνδηαζέηεη επαξθή πνζφηεηα γηα
ρξήζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο), θαζψο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κεηά ηελ ρξήζε.



Λφγσ κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ηεο ηξαπεδαξίαο ε ζίηηζε παξέρεηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν (φηαλ ν θαηξφο
επηηξέπεη) ή κέζα ζηα ηκήκαηα (ζε πεξίπησζε βξνρήο ή θαθνθαηξίαο). Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα
δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ απφξξηςε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο
θάδνπο ζθνππηδηψλ.



Όινη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ γηα επίδεημε δήισζεο αξλεηηθνχ
απνηειέζκαηνο απηνδηαγλσζηηθνχ ηεζη (self test, rapid test), πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ ή λφζεζεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζέξρνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.



Οη γνλείο/θεδεκφλεο θξνληίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα κελ ηα ζηέιλνπλ
ζρνιείν εάλ εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ηνλ ηφ Covid-19. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππνρξενχληαη λα
ελεκεξψζνπλ ην ζρνιείν θαη λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνλ γηαηξφ ηνπο ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ νη
νπνίεο εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπο γνλείο.



Σε πεξίπησζε ζεηηθνχ θξνχζκαηνο καζεηή/ηξηαο ή γνλέα/θεδεκφλα ελεκεξψλεηαη άκεζα ην ζρνιείν.



Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ζρ. Έηνο 2021-2022 ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηε Δ/λζε, κε ξαληεβνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν
ζπλσζηηζκφο.



Οη γνλείο/θεδεκφλεο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ θνίηεζε (απνπζίεο) ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο θαη γηα νηηδήπνηε
άιιν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρνπλ
δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαθαινχληαη λα αλαηξέρνπλ ζπρλά ζηα ειεθηξνληθά
ηνπο κελχκαηα.Επίζεο, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζα αλαξηψληαη θαη ζηελ
ηζηνζειίδα καο.

Γηα ην ζρνιείν,
Η Δηεπζχληξηα
Άλλα Τζηγθνχιε
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