
 1ο ΕΚ ΒΟΛΟΥ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο κανονιςμόσ λειτουργίασ του ΕΚ, ειςάγει ςτθ λειτουργία του ςχολείου 
τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, του αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ 
ιςότθτασ, τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ανεκτικότθτασ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ 
ςυνεργαςίασ. Φροντίηει για τθν καλι λειτουργία του ΕΚ και για τθν 
ομαλότθτα των κακθμερινών ςχζςεων μεταξφ μακθτών και 
εκπαιδευτικών. 

 

  

 Γηα λα είλαη απνδνηηθή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη ζρέζεηο ηόζν κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ όζν θαη κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ, πξέπεη λα δηέπνληαη από πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγύεο, ακνηβαίαο θαηαλόεζεο θαη ζεβαζκνύ. 

Όινη νη καζεηέο είλαη ίζνη κεηαμύ ηνπο θαη όινη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ο ζεβαζκόο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία είλαη έλδεημε ππεπζπλόηεηαο θαη ζεβαζκνύ ηνπ 

κόρζνπ ηνπ θνξνινγνύκελνπ πνιίηε. Η εθνύζηα θζνξά ή ε θινπή δεκόζηαο πεξηνπζίαο 

εθηόο από αληηθνηλσληθή είλαη θαη πξάμε αμηόπνηλε. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα εξγαζηήξηα, ζηεξίδεηαη 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επγελή άκηιια. 

 Η έγθαηξε πξνζέιεπζε καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζην εξγαζηήξην είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ νκαιή έλαξμε θαη δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη εθθξάδεη ζπλέπεηα θαη απηνπεηζαξρία. 

 Καηά ηελ είζνδό ηνπο ζην εξγαζηήξην, νη καζεηέο ηαθηνπνηνύλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

είδε όπσο θξάλε, παλσθόξηα θιπ ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ. Σηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο παξακέλεη κόλν ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο, ην βηβιίν θαη ην 

ζεκεησκαηάξηό ηνπο. 

Η θαηαλάισζε πνηώλ θαη ηξνθίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο 

δελ επηηξέπεηαη. 

  Οη καζεηέο θάζνληαη πάληα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

κόλν ηνλ εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό ηεο νκάδαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπο. 
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Σελίδα 2 

 

 Κάζε θνξά πνπ νη καζεηέο παξαιακβάλνπλ ηνλ απαξαίηεην εξγαζηεξηαθό 

εμνπιηζκό γηα ηε δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο, ειέγρνπλ γηα ηπρόλ βιάβεο ή θζνξέο θαη 

αλαθέξνπλ ζρεηηθά ζηνλ θαζεγεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 

 Οη καζεηέο έρνπλ πάληα καδί ηνπο ην αληίζηνηρν βηβιίν ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 

καζήκαηνο θαη ζρεηηθό ζεκεησκαηάξην. Σην βηβιίν απηό πεξηγξάθεηαη ε πνξεία εξγαζίαο 

γηα ηελ θάζε άζθεζε. Χσξίο ην βηβιίν, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο είλαη από 

δπζρεξήο κέρξη αδύλαηε.  

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο πξνθύςεη βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζηνλ 

εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό, ελεκεξώλεηαη άκεζα από ηνπο καζεηέο, ν θαζεγεηήο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

Γηα θάζε εξγαζηήξην ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα αζθαιείαο. Οη καζεηέο 

ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ηεξνύλ ζρνιαζηηθά όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο. Σε θάζε πεξίπησζε θξνληίδνπλ ηόζν γηα ηελ δηθή ηνπο 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, όζν θαη γηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.  

Όπνπ επηβάιιεηαη, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθέο ζηνιέο, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ θαζεγεηώλ ηνπο. Οη θόξκεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ ελδπκάησλ ηνπο ηόζν από θζνξέο όζν θαη από κνιύλζεηο. Οη 

ζηνιέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν κέζα ζηνπο εξγαζηεξηαθνύο ρώξνπο.  

 Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο ηεξνύλ ζρνιαζηηθά ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο, 

ηόζν κέζα ζηνλ εξγαζηεξηαθό ρώξν όζν θαη ζηνπο ινηπνύο ρώξνπο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ. 

 Σηα δηαιείκκαηα νη καζεηέο εθθελώλνπλ ην εξγαζηήξην θαη αλνίγνληαη ηα παξάζπξα 

γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ ρώξνπ. 

 Σην ηέινο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο νη καζεηέο παξαδίδνπλ άξηην ηνλ 

εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό πνπ είραλ παξαιάβεη θαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνλ 

ηνπνζεηνύλ ζηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο. Σηε ζπλέρεηα, θαζαξίδνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη 

ηαθηνπνηνύλ ην θάζηζκα ηνπο.  

 Οη θαζεγεηέο πξηλ εγθαηαιείςνπλ ην εξγαζηήξην ππνγξάθνπλ (εθόζνλ ππάξρεη 

αμηνζεκείσην γεγνλόο) ζην βηβιίν ζπκβάλησλ , ζεκεηώλνληαο παξάιιεια ηπρόλ 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ.    
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Σελίδα 3 

 

Δπεηδή ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη δύζθνιν λα αλαπιεξσζνύλ, νη καζεηέο 

πξέπεη λα απνπζηάδνπλ κόλνλ όηαλ απηό είλαη απνιύησο επηβεβιεκέλν. 

Οη καζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ρώξν ησλ 

εξγαζηεξίσλ κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο, ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ρώξνπ, ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ εξγαζηεξίσλ.  

Οη εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ (15κειέο) αιιά θαη νπνηνζδήπνηε καζεηήο γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνύλ ζπλάληεζε κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΔΚ όπνηε 

ην ζέινπλ.  

Ο Σηηγκαηηζκόο ησλ καζεηώλ εθ κέξνπο ησλ θαζεγεηώλ , είηε γηα ιόγνπο 

ζπκπεξηθνξάο είηε γηα ιόγνπο απόδνζεο (Καινί – Καθνί καζεηέο) δε δηεπθνιύλεη ην θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλόεζεο ζην ΔΚ θαη ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη.  

Η παξαθώιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο από καζεηή/έο ρσξίο ζνβαξή αηηία 

παξεκπνδίδεη  ηελ ππνρξέσζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ 

έξγνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο  ηεο  εθπαίδεπζεο ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ην δηθαίσκα λα απνβάιεη ηνλ καζεηή πνπ παξελνριεί από ην 

εξγαζηήξην. 

Όπνηνο καζεηήο απνβάιιεηαη από ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα πξνζέξρεηαη 

ππνρξεσηηθά ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ΔΚ ή ηνπ ππεπζύλνπ ηνκέα γηα  ηελ επίιπζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ από 

ηελ εθπαίδεπζε ζην εξγαζηήξην. 

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚ ζα πξέπεη νη καζεηέο νπσζδήπνηε  λα 

ελεκεξώλνπλ ηελ Γηνίθεζε ηνπ ΔΚ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα απνρσξήζνπλ από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο  αθνινπζείηαη κία από ηηο 

παξαθάησ δηαδηθαζίεο αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο :  

α) Ο δηδάζθσλ θαζεγεηήο: Παξαηήξεζε – Σύζηαζε, Δπίπιεμε θαη Ωξηαία 

απνκάθξπλζε από ην δηδαζθόκελν κάζεκα. 

β) Ο Γηεπζπληήο  ηνπ ΔΚ (θαη όπνηνο ηνλ αλαπιεξώλεη θαηά ηελ απνπζία ηνπ): Όιεο 

ηηο παξαπάλσ θπξώζεηο θαη Απνβνιή από ηα καζήκαηα κέρξη θαη ηξεηο (3) εκέξεο. 
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Σελίδα 4 

 

 Καηόπηλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚ ελεκεξώλεη εγγξάθσο ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζην 

νπνίν αλήθεη ν καζεηήο γηα ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ πνηλώλ. Δπίζεο κπνξεί λα εηζεγεζεί 

ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ ηε ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ. 

Σ’ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν καζεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ.  

Η ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ θαη δηαζαιεύεη ην 

ήξεκν θιίκα ηνπ εξγαζηεξίνπ.  Γηα ην ιόγν απηό απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζύκθσλα θαη 

κε ηε λνκνζεζία. Οη καζεηέο ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα εμππεξεηνύληαη από ηα 

ηειέθσλα ηνπ ΔΚ. 

Δίλαη επηζηεκνληθά δηαπηζησκέλεο νη πνιιαπιέο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο όιεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο δελ επηηξέπεηε  λα θαπλίδεη θαλέλαο (ππάξρεη θαη ζρεηηθή 

λνκνζεζία) ζ’ όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ΔΚ. 

Σηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ελδερνκέλσο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πξνζσπηθέο 

αλάξκνζηεο αληηπαξαζέζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

εθεκεξεπόλησλ θαζεγεηώλ.   

H Γ/λζε ηνπ ΔΚ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληεξεί θαη λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο γηα έλα επράξηζην πεξηβάιινλ θαη λα ελζαξξύλεη ην δεκηνπξγηθό πλεύκα ησλ 

καζεηώλ. Οη καζεηέο από ηελ πιεπξά ηνπο, νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηηο ππνδνκέο 

ηνπ ΔΚ κε ζεβαζκό ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη θζνξέο .  

Η εθαξκνγή θαη ε ηήξεζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη επζύλε θαη ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ θαζεγεηώλ. Σπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ηόζν ζηελ δηαηήξεζε ησλ νκαιώλ ζπλζεθώλ 

εξγαζίαο ζηα εξγαζηήξηα θαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, όζν θαη γεληθόηεξα ζηελ 

πξναγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.   

 

Ο Γ/ληήο ηνπ 1νπ ΔΚ Βόινπ   Δθπξόζσπνο ησλ Καζεγεηώλ        Τν 15κειέο 

                     


