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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780/8-9- 2020), τ.Β, το αρθρ.
30 της Υ.Α.79942/ΓΔ4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2005/31-5-2019, τ.Β,
το με αρ. πρωτ.116168/ΓΔ4/07-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μαζί με τις σ΄ αυτό συνημμένες
Οδηγίες του ΕΟΔΥ, το με αρ. πρωτ. 117512/ΓΔ4/08-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις διευκρινίσεις
μαζί με το σε αυτό συμπληρωματικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα:
«Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19» καθώς και το με αρ.
πρωτ. 113701/ΓΔ4/ 02-09-2020, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής του
4ου Γυμνασίου, Χαλανδρίου προσαρμοσμένο στις τρέχουσες επιδημιολογικές συνθήκες
διαμορφώνεται ως εξής:
1.

Η χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) τόσο από

εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές/τριες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί
τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής),
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, παραμένει σε ειδικό χώρο,
με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την
παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Οι μαθητές πρέπει να έχουν στην κατοχή τους
τουλάχιστον δύο μάσκες ημερησίως για τις περιπτώσεις φθοράς της μίας ή και αντικατάστασης.
2.

Παρακαλούμε μη στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο όταν παρουσιάζουν κάποιο από τα

συμπτώματα που αναγράφονται στις οδηγίες ακόμα και αν έχουν ήπια συμπτώματα συμβατά με
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λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα). Επικοινωνήστε
άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που
παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε μας. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος
των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την
αναχώρησή τους από το σπίτι. Χρειάζεται από όλους μας ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την
πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων.
3.

Ενημερώστε μας άμεσα αν υπάρξει κρούσμα COVID-19 σε μέλος της οικογένειάς σας ή στα

παιδιά προκειμένου να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες.
4.

Οι αποστάσεις, όσο και όπου είναι δυνατό, κατά την παρουσία των μαθητών/τριών στο χώρο

του σχολείου καθώς και τα μέτρα υγιεινής θα πρέπει να τηρούνται από τους μαθητές/τριες
απαρέγκλιτα.
5.

Απαραίτητη είναι η τήρηση απόστασης των μαθητών/τριών στη σειρά αναμονής στο κυλικείο.

6.

Κατά τη φυσική τους παρουσία στο σχολείο οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν πιστά

τις οδηγίες-υποδείξεις που θα τους δοθούν (π.χ. τρόπος που θα κάθονται στα θρανία, προσέλευση
στην αίθουσα και αποχώρηση από αυτή, ο τρόπος που θα κατεβαίνουν τις σκάλες, ο χώρος στο
προαύλιο αυστηρά για κάθε τάξη στην ώρα του διαλείμματος, υγιεινή χεριών, αποστάσεις, κλπ).
7.

Όλοι οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ατομικό μπουκαλάκι με νερό, ή παγούρι.

Απαγορεύεται να πίνουν νερό κατευθείαν από τις βρύσες, αλλά μπορούν να συμπληρώνουν στα
παγούρια τους.
8.

Όλοι οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν στην τσάντα τους αντισηπτικό (είτε μαντηλάκια, είτε

μπουκαλάκι).
9.

Απαγορεύεται

η

φυσική

παρουσία

στο

σχολείο

οποιουδήποτε

ατόμου

(γονέων/κηδεμόνων/επισκεπτών) πλην των μαθητών/τριών των εκπαιδευτικών και των λοιπών
εργαζομένων στο σχολείο. Αν χρειάζεστε κάποιο έγγραφο, παρακαλούμε να στέλνετε μήνυμα στο
mail του σχολείου μαζί με τηλέφωνο επικοινωνίας και θα σας το στέλνουμε ηλεκτρονικά. Σε
περίπτωση ανάγκης φυσικής παρουσίας γονέα/ κηδεμόνα είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.
10.

Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση των μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο του σχολείου

πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές/τριες κατά την πρωινή προσέλευσή τους
στο σχολείο θα ανεβαίνουν κατευθείαν στις τάξεις τους, όπου θα τους περιμένουν οι
καθηγητές/τριες.
11.

Οι μαθητές/τριες θα κάθονται σε συγκεκριμένο θρανίο και δεν θα αλλάζουν σειρά.

12.

Οι μαθητές/τριες που διαταράσσουν το μάθημα ενός εκπαιδευτικού παίρνουν ποινή και

γράφονται στο ποινολόγιο. Αν κάποιος μαθητής γραφεί τρεις φορές στο ποινολόγιο (από τον ίδιο
καθηγητή) ή πέντε φορές (από διάφορους καθηγητές) ζτιμωρείται με ημερήσια αποβολή.
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13.

Κατά την αλλαγή των ωρών στα τμήματα που δεν προβλέπεται διάλειμμα οι μαθητές/τριες

περιμένουν τον καθηγητή/τρια καθιστοί/ές στο θρανίο τους. Απαγορεύεται να μετακινούνται
όρθιοι/ες μέσα στην τάξη, να αλλάζουν θρανίο, να κάθονται σε άλλο θρανίο ή να κινούνται στους
διαδρόμους.
14.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών/τριών από την

αίθουσα, παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντος.
15.

Αφού χτυπήσει το κουδούνι κατά την έξοδο των μαθητών/τριών από την τάξη, οι

μαθητές/τριες θα βγαίνουν ένας-ένας μαζί με τον καθηγητή/τρια και κατά τμήμα. Θα υπάρχει
σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο.
16.

Κατά την προσέλευση των μαθητών/τριών στην τάξη και κατά την αποχώρηση θα βάζουν

απολυμαντικό στα χέρια τους. Υπάρχει ένα μπουκάλι σε κάθε τμήμα.
17.

Απαγορεύεται η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των μαθητών/τριών.

18.

Αίθουσα COVID-19 ορίζεται η αίθουσα εκδηλώσεων. Υπεύθυνος COVID-19 ορίζεται

ο κ. Γεώργιος Λεοντακιανάκος με αναπληρωτή τον Κο Γεώργιο Μωραΐτη.
19.

Θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια τεχνολογίας, πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών

σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε διδάσκοντα. Για το εργαστήριο πληροφορικής, προβλέπεται
καθαρισμός των πληκτρολογίων.
20.

Το

κυλικείο

θα

λειτουργήσει

σύμφωνα

με

όσα

προβλέπονται

στην

ΚΥΑ

Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780/8-9-2020), τ.Β.
21.

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και να

μην προκαλούν φθορές στην σχολική περιουσία. Δεν επιτρέπεται να γράφουν και να
μουτζουρώνουν τους τοίχους, τις πόρτες και τα θρανία. Οφείλουν να φροντίζουν γα τη διατήρησή
της καθαριότητας του σχολικού χώρου. Επίσης να μην καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που τους
διανέμονται στην αρχή του σχολικού έτους.
22.

Οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους μπάλες, ή άλλα αντικείμενα που

διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και είναι επικίνδυνες για την υγεία και τη
σωματική ακεραιότητα των συμμαθητών/τριών τους και των εκπαιδευτικών. Επίσης, να μην φέρουν
πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα, παρά μόνον όσα χρειάζονται.
23.

Η παραμονή των μαθητών/τριών στο σχολείο, κατά την διάρκεια του ωρολογίου

προγράμματος, είναι δεσμευτική για όλους. Σε καμία περίπτωση μαθητής/τρια δεν μπορεί να
αποχωρήσει χωρίς άδεια από την Διεύθυνση του σχολείου.
24.

Η ενημέρωση των μαθητών/τριών για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το τμήμα ( τυχόν απουσία

καθηγητή ή αλλαγή προγράμματος ) θα γίνεται μέσω του προέδρου του τμήματος.
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25.

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. Φ. 25/103373/Δ1/22-6-2018

δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν στην κατοχή τους και να χρησιμοποιούν εντός του σχολικού
χώρου κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα
επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Σε περίπτωση που βρεθεί μαθητής/τρια που έχει στην
κατοχή του ή χρησιμοποιεί ένα από τα παραπάνω θα τιμωρείται με μία ημέρα αποβολή και θα
πρέπει να προσέρχεται ο γονέας/κηδεμόνας στο σχολείο για να το παραλάβει.
26.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στον χώρο του σχολείου σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου

Υγείας με αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-1- 2018.
27.

Η παρουσία των μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής (απαγορεύονται

σορτς, κοντά μπλουζάκια).
28.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να χρησιμοποιούν κόσμιες εκφράσεις και να μην εκδηλώνουν

προσβλητική ή επιθετική συμπεριφορά. Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας αποτελεί
σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα.
29.

Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία των μαθητών με εξωσχολικά άτομα κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας του σχολείου.
Η Διευθύντρια

Η Υποδιευθύντρια

Ευφροσύνη Εξακουστίδου

Μαρία Διζέλου

Χημικός Μηχανικός ΠΕ85

Πληροφορικός ΠΕ 86
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