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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σχολικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μαθητές-μαθήτριες και 
περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό από 
παιδαγωγική άποψη γιατί επηρεάζει τις μαθησιακές διαδικασίες, αλλά επιπλέον 
επιδρά και στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους, της  κοινωνικής τους 
ωρίμανσης, καθώς και της αισθητικής τους καλλιέργειας. 

Στη λειτουργία του σχολείου απαιτείται  δημοκρατική οργάνωση με κανόνες και 
όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, καθώς και ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας 
που το αποτελεί. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας του Σχολείου μας, συντάσσεται με βάση όσα 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία της Πολιτείας για την λειτουργία των 
σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εδράζεται στις αποδεκτές 
παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. 
Αποτελεί τη βάση  της συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, για 
την απρόσκοπτη άσκηση του παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού έργου και την 
εκπλήρωση των στόχων της αποστολής του Σχολείου. Ορίζει τους όρους και τους 
κανόνες, που αποτελούν προϋποθέσεις για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, 
που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διαμόρφωσης ενός παιδαγωγικού και 
διδακτικού περιβάλλοντος και θα διασφαλίζουν τη συνεργασία των μελών της 
σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά με αμοιβαίο σεβασμό 
και αναγνώριση. Προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας του 
σχολείου και επαναπροσδιορίζεται με νόμιμες συλλογικές διαδικασίες όταν οι 
συνθήκες το απαιτούν. Επιπλέον, εγκρίνεται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου 
κ. Πανσεληνά Γεώργιο και από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Ηρακλείου, κ. Καραγιαννίδη Ιωάννη. 

Τέλος, η αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από όλα  τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, δημιουργεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επίτευξη 
των στόχων του σχολείου. 

1. Λειτουργία του 2ου Ε.Κ Ηρακλείου 

 Ι. Διδακτικό ωράριο - Ωρολόγιο πρόγραμμα 

 Το 2ο Ε.Κ Ηρακλείου λειτουργεί σε τρεις βάρδιες. Πρωινή: 08:15 π.μ. έως 14:10 μ.μ. 
Απογευματινή: 14:15 έως 18:30 Βραδυνή: 18:30 έως 22:50.  

Το διδακτικό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η 
Ιουνίου του επόμενου έτους. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας συντάσσεται 
κατόπιν συνεννόησης με τα συνεργαζόμενα ΕΠΑ.Λ (2ο, 3ο, 4ο, 5ο, και 6ο). Η έναρξη, η 
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λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος, τα διαλείμματα και 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ.  

II. Προσέλευση στο σχολείο 

 Οι μαθητές-μαθήτριες οφείλουν να προσέρχονται κανονικά, πριν από την έναρξη 
του ωρολογίου προγράμματος. Όσοι-όσες προσέρχονται με καθυστέρηση, για να 
μην δημιουργείται αναστάτωση στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, 
παρουσιάζονται στο γραφείο της Διεύθυνσης, όπου αποφασίζεται θα εισέλθουν 
στην τάξη ή θα παραμείνουν στο χώρο του σχολείου υπό την εποπτεία της 
Διεύθυνσης. Για τις ημέρες που παρεμποδίζεται η λειτουργία του σχολείου τα 
μαθήματα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι μαθητές-
μαθήτριες παραμένουν υπό την εποπτεία των κηδεμόνων τους.  

ΙΙΙ. Παραμονή στο σχολείο 

Κατά την λειτουργία του σχολείου εφαρμόζονται αυστηρά όλες οι οδηγίες για την 
αποφυγή διάδοσης  του COVID-19. 

 Χρήση μάσκας προαιρετική για όλους όσοι παρευρίσκονται στους 
εσωτερικούς χώρους του σχολείου. 

 Επιβάλλεται ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση σαπουνιού και 
αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχουν στις αίθουσες διδασκαλίας και 
στους κοινόχρηστους χώρους. 

 Επιβάλλεται συχνός και καλός αερισμός των αιθουσών, καθώς και 
καθαριότητα των χώρων με τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε 
επιφάνειες. 

 Εφαρμόζονται άμεσα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους-τις μαθητές-μαθήτριες 
και τους εκπαιδευτικούς που εμφανίζουν πυρετό  ή άλλα συμπτώματα που 
σχετίζονται με τον covid-19. 

 Οι μαθητές-μαθήτριες μετά το διάλειμμα πρέπει να εισέρχονται στην τάξη 
εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διδασκαλίας του 
μαθήματος.  

 Οι θέσεις των μαθητών-μαθητριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, 
καθορίζονται σε συνεργασία με τον-την υπεύθυνο-υπεύθυνη καθηγητή-
καθηγήτρια του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μετά από συνεννόηση 
με τον διδάσκοντα καθηγητή-καθηγήτρια.  

 Δεν επιτρέπεται στις αίθουσες των εργαστηρίων η κατανάλωση υγρών και 
στερεών τροφίμων.  

 Οι μαθητές-μαθήτριες πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα 
βιβλία, όργανα (σχεδιάσεως κ.α.), εργαλεία και ότι άλλο είναι απαραίτητο 
για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. 

 Η αφομοίωση της διδασκαλίας προϋποθέτει αυξημένο βαθμό 
συγκέντρωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με 
οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής-καθηγήτρια, ως αποκλειστικά αρμόδιος-



6 
 

αρμόδια την ώρα της διδασκαλίας έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή 
του μαθήματος. 

 Στην περίπτωση που ένας μαθητής-μαθήτρια τιμωρηθεί με ωριαία 
απομάκρυνση (Ω.Α.) από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει άμεσα να 
παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης. Οι ωριαίες 
αποβολές των μαθητών–μαθητριών αρχικά αντιμετωπίζονται με 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ενημέρωση του κηδεμόνα ή Συμβούλιο 
Τμήματος προκειμένου να αποφευχθούν οι  πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται. 

ΙV. Αποχώρηση από το σχολείο  

Η παραμονή των μαθητών-μαθητριών στους χώρους του σχολείου είναι 
υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών-
μαθητριών από το σχολείο, επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης 
και αφού πρώτα το ζητήσει ή συναινέσει ο-η κηδεμόνας, εγγράφως ή τηλεφωνικά, 
εφόσον ο μαθητής-μαθήτρια είναι ανήλικος-ανήλικη.  

Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο-η κηδεμόνας για να προσέλθει στο 
σχολείο και να παραλάβει το παιδί του-της. 

V. Απουσίες μαθητών-μαθητριών  

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών-μαθητριών ευθύνονται 
εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το 
σχολείο για την απουσία των παιδιών τους. Ενδιάμεσα της ημερήσιας λειτουργίας 
του 2ου Ε.Κ, ενημερώνεται η Διεύθυνση του κάθε συνεργαζόμενου ΕΠΑΛ για τους 
απόντες μαθητές–μαθήτριες προκειμένου να εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις. 
Το σύνολο των απουσιών των μαθητών-μαθητριών του σχολείου μας, 
καταγράφεται στο ΕΠΑΛ που έχουν εγγραφεί και από εκεί θα γίνεται η σχετική 
ενημέρωση.  

 VI. Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών-μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων  

Η ενημέρωση μαθητών-μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης με τα συνεργαζόμενα ΕΠΑ.Λ  αξιοποιώντας δυνατότητες που παρέχει 
η τεχνολογία όπως:   

 Ιστοσελίδα σχολείου.  
 αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους 

μέσω της πλατφόρμας  του Υπουργείου Παιδείας (myschool). 
 τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο. 
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 2. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

 Ι. Φοίτηση 

Θέματα φοίτησης  και απουσιών καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ 
και διευθετούνται με την συνεργασία του σχολείου μας με τα συνεργαζόμενα 
ΕΠΑ.Λ.  

II. Σχολικοί χώροι  

Το Σχολικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μαθητές-μαθήτριες και 
περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό από 
παιδαγωγική άποψη, γιατί επηρεάζει τις μαθησιακές διαδικασίες, αλλά επιπλέον 
επιδρά και στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους, της  κοινωνικής τους 
ωρίμανσης, καθώς και της αισθητικής τους καλλιέργειας. 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο 
σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, ο 
Σύλλογος Διδασκόντων με την ενεργό συμμετοχή   των μαθητών-μαθητριών  και σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Δ/μιας Εκπ/σης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 
προγραμματίζει και πραγματοποιεί δράσεις που  συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός 
ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης, καθώς και στην καλλιέργεια 
θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα που άπτονται της σχολικής και 
κοινωνικής ζωής των μαθητών-μαθητριών. 

 Παράλληλα οι μαθητές-μαθήτριες οφείλουν να: 

 να σέβονται την κτιριακή και εργαστηριακή υποδομή καθώς και το φυσικό 
περιβάλλον της αυλής του σχολείου.  

 να μη ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, να μην γράφουν τα θρανία και τους τοίχους. 
 να διατηρούν το θρανίο και την αίθουσα του εργαστηρίου καθαρή και στην 

βέλτιστη κατάσταση. 

Επισημαίνεται ότι, μαθητής-μαθήτρια που προκαλεί εσκεμμένα φθορά ή απώλεια 
στην εργαστηριακή ή κτιριακή υποδομή του σχολείου, θα ελέγχεται αυστηρά για 
αυτή τη συμπεριφορά και η όποια δαπάνη αποκατάστασης θα βαρύνει τον-την 
κηδεμόνα του-της. 

 III. Διάλειμμα  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές-μαθήτριες  οφείλουν να βγαίνουν 
στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας 
και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.  

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο-η εκπαιδευτικός εξέρχεται 
τελευταίος-τελευταία αφού κλειδώσει την αίθουσα.  

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν μέσα στο σχολικό κτίριο υπό την 
επίβλεψη των καθηγητών-καθηγητριών. 
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Η παρουσία εξωσχολικών παραγόντων (απρόσκλητων επισκεπτών) στους χώρους 
του σχολείου δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο. Οι μαθητές-μαθήτριες 
οφείλουν να το γνωρίζουν αυτό και να πράττουν ανάλογα, με γνώμονα την 
προστασία του σχολείου και των συμμαθητών τους. 

Η όλη παρουσία των μαθητών-μαθητριών στο προαύλιο κατά τις επιτρεπόμενες 
ώρες, είναι χρήσιμη και αναγκαία για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Όμως δεν 
επιτρέπονται πράξεις που ενοχλούν συμμαθητές, περιοίκους και το παρακείμενο 
Δημοτικό Σχολείο. Οι μαθητές-μαθήτριες για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 
αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον-στην εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που έχει την 
εποπτεία του χώρου που βρίσκονται. 

 IV. Εμφάνιση μαθητών-μαθητριών 

 Η εμφάνιση των μαθητών-μαθητριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. 
Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης, καθώς οι υπερβολές δεν 
συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. 

V. Άλλα θέματα 

 Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας 

 Το σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων 
αξίας που φέρουν μαζί τους οι μαθητές-μαθήτριες. 

 3. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Παιδαγωγικός Έλεγχος 

I. Οι εκπαιδευτικοί  

Οι καθηγητές - καθηγήτριες έχουν την υποχρέωση: 

 να αντιμετωπίζουν τους-τις μαθητές-μαθήτριες με ευγένεια, κατανόηση και 
σεβασμό προς την προσωπικότητα τους. 

 να ακούν προσεκτικά και να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις των μαθητών-
μαθητριών, στο πλαίσιο εφαρμογής των σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυτοί 
καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

 να τους αντιμετωπίζουν ισότιμα και δίκαια, με παιδαγωγική ευαισθησία και 
διακριτικότητα. Να μην κάνουν διακρίσεις προς όφελος ή εις βάρος κάποιων 
μαθητών-μαθητριών. 

 να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί 
στους-στις μαθητές-μαθήτριες τόσο το αίσθημα της ασφάλειας, όσο και της 
εμπιστοσύνης να απευθύνονται στους-στις καθηγητές-καθηγήτριες τους για την 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

 να δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται 
ότι οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους, αντιμετωπίζουν από κοινού τα θέματα 
που τους αφορούν.  
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II. Οι μαθητές-μαθήτριες 

 Οι μαθητές-μαθήτριες οφείλουν: 

 να βλέπουν το σχολείο ως χώρο σημαντικό και πολύτιμο για τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς τους. 

 να σέβονται τους-τις καθηγητές-καθηγήτριες και τους-τις συμμαθητές-
συμμαθήτριες τους ως προσωπικότητες. 

 να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών-συμμαθητριών τους για μάθηση και 
το δικαίωμα των καθηγητών-καθηγητριών για διδασκαλία. 

 να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε 
τρόπο. 

 να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου 
του προσωπικού του σχολείου. 

 να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική 
συμπεριφορά, ιδίως σε περιπτώσεις διαφωνίας με τους-τις συμμαθητές-
συμμαθήτριες ή τους-τις καθηγητές-καθηγήτριες τους. 

 να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να 
καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση 
σωματικής ή ψυχολογικής βίας(εκφοβισμός-bullying) από άτομα ή ομάδες 
αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές 
ανάλογες με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. 

 να μην προβαίνουν επ’ ουδενί σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και 
τη σωματική ακεραιότητα των συμμαθητών-συμμαθητριών τους. 

 να σέβονται και να προσέχουν την περιουσία των συμμαθητών-συμμαθητριών 
τους (χρήματα και μικροαντικείμενα), όπως και την περιουσία του σχολείου η 
οποία αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού. 

 να μην διστάζουν να αναφέρουν στους-στις καθηγητές-καθηγήτριες και τη 
Διεύθυνση οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί. 

II. Παιδαγωγικός έλεγχος 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 
διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Ενισχύονται 
χαρακτηριστικά  θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος όπως:   

 προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης. 
 απαγόρευση της βίας. 
 δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό. 
 καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας. 
 προώθηση της συνεργατικής μάθησης. 
 σύνδεση του σχολείου με την οικογενειακή ζωή. 
 προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων. 
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 Θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών-μαθητριών  στο σχολείο 
αποτελούν  αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μας 
κοινότητας, αλλά και με ειδικούς των δομών που έχει θεσπίσει η πολιτεία.  

Το σχολείο ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί, να αξιοποιεί κάθε 
δυνατότητα έτσι ώστε οι μαθητές-μαθήτριες  να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη 
τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους 
και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή ή της μαθήτριας 
δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του-της και αποκλίνει από την τήρηση του 
εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο 
σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής ανάλογα με την ηλικία 
του-της.  

IV. Ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα  

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του 
κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, 
αποτελεί παράπτωμα και αντιμετωπίζεται από το σχολείο με ενέργειες 
παιδαγωγικού χαρακτήρα. Τα παιδαγωγικά μέτρα που ο νόμος προβλέπει 
αξιοποιούνται ως εξής:  

1. Ο διδάσκων καθηγητής-καθηγήτρια: προφορική παρατήρηση και επίπληξη.  

2. Ο Διευθυντής του σχολείου: όλα τα παραπάνω και αποβολή από τα μαθήματα 
μέχρι μία (1) ημέρα.  

3. Ο Σύλλογος διδασκόντων: όλα τα παραπάνω και αποβολή από τα μαθήματα 
μέχρι και δύο (2) ημερών. 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων μαθητή-μαθήτριας 
και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον  ίδιο  διδάσκοντα  ή πέντε 
συνολικά,  εξετάζονται  οι ενδεδειγμένου χειρισμοί. 

Όταν  μαθητής-μαθήτρια τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο 
σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Διεύθυνσης ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού.  

Μετά από αποβολή μπορεί να χρειαστεί να παρουσιαστούν οι μαθητές-μαθήτριες 
στο σχολείο με τον-την κηδεμόνα τους, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο. 

Επισημαίνεται ότι:  

 η με οποιονδήποτε τρόπο και λόγο, κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου και 
συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων 
απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο σύλλογος 
καθηγητών επιφυλάσσεται να επιβάλλει  πειθαρχικές ποινές. 

 τo κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 
καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών-
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μαθητριών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται. Η παρέκκλιση από τους κανόνες 
αυτούς συνεπάγεται την εφαρμογή αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων. 

4. Σχολικές Δραστηριότητες 

 Το 2ο Ε.Κ Ηρακλείου, οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, εντός και εκτός 
σχολείου που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό 
είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα 
λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα 
παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή 
ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά 
θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

Οι μαθητές-μαθήτριες οφείλουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό. 

5. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας  

Σημαντική παράμετρο αποτελεί η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών. Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι 
δεν υπάρχει Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, λόγω της ιδιαιτερότητας στη 
λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη του παιδιού στο 
σχολείο πρέπει να ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το 
σχολείο και τον-την εκπαιδευτικό. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να 
συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και 
την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση. Οι ίδιοι οι γονείς/κηδεμόνες 
οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που επηρεάζουν την επίδοση ή τη 
συμπεριφορά του-της μαθητή-μαθήτριας στο σχολείο. 

IΙ. Η σημασία της σύμπραξης όλων 

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα (μαθητές , εκπαιδευτικοί, γονείς κ.λ.π,) μπορεί σε 
συνεργασία με την πολιτεία αλλά και με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς και συλλογικότητες να καλλιεργήσει  σε 
μεγαλύτερο βαθμό, συνέργειες για ένα δημοκρατικό, ανοιχτό, συνεργατικό, και 
συμπεριληπτικό σχολείο.  

6. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους 

 Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

 Στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων  του 
σχολείου,  οργανώνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.  
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Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται 
το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του 
Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους.  

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων, όσοι 
βρίσκονται στο χώρο του σχολείου  οφείλουν να συμμορφώνονται και να 
ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 
φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για 
την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

 II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης 

Σε περίπτωση ανάγκης, έχουν οριστεί χώροι συγκέντρωσης που βρίσκονται στον 
αύλειο χώρο του σχολείου. 

 III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 
 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί 
σχέδιο διαφυγής, το οποίο έχει αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων του 
σχολείου και προς τούτο πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας με τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. 

Επίλογος 

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου είναι καθήκον 
μαθητών-μαθητριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων και πρέπει με 
αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό τους ρόλο να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων του σχολείου. 

 

        Ηράκλειο, Οκτώβριος 2022 

                                                                                                               Ο Δ/ντής 

 

                  Αγαπάκης Δημήτριος 

 

 

 


