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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

6ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 

Όπου στον παρόντα κανονισμό υπάρχει συσχέτιση με τη νομοθεσία, σε περίπτωση αλλαγής της, 

εφαρμόζεται πάντα το ισχύων νομοθέτημα, ο δε κανονισμός θα υπόκειται σε προσαρμογή. 

 
Καλωσορίζουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ευχάριστα και χωρίς προβλήματα, πρέπει όλοι μας να 

ακολουθήσουμε στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς και σεβασμού προς τους συμμαθητές μας και  το 

σχολείο, μερικοί από τους οποίους περιγράφονται παρακάτω.  

 

Ωράριο λειτουργίας 

Το σχολείο μας είναι ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο. Λειτουργεί από τις 08:15 μέχρι τις 14:00. Οι 

διδακτικές ώρες και τα διαλείμματα έχουν ως εξής: 

   

1
η
  ώρα : 08:15- 08:58 

     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 5΄  

          2
η
 ώρα : 09:03- 09:45 

       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 10΄  

  3
η
 ωρα : 09:55- 10:37 

             ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 10΄  

     4
η
 ωρα : 10:47- 11:29 

   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 10΄  

5
η
 ωρα : 11:39- 12:21 

        ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 10΄  

           6
η
 ωρα : 12:31- 13:13 

     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 5΄  

           7
η
 ωρα : 13:18- 14:00 

 

1. ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο 08:15 (όχι αργότερα !!!) 

Στη διάρκεια της ημέρας όταν χτυπάει το κουδούνι για να μπούμε στην τάξη, φροντίζουμε να 

είμαστε στην τάξη μας έγκαιρα. Δεν μπαίνουμε στην τάξη μετά τον καθηγητή. 

 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας 

απαγορεύεται σε κάθε 

περίπτωση να  βγαίνουμε από 

το σχολείο και τον προαύλιο 

χώρο. 

Δεν παρκάρουμε τα μηχανάκια και 

τα αυτοκίνητα μας μπροστά στη 

μοναδική έξοδο του σχολείου για 

λόγους ασφαλείας. 
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2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

� Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να προσέρχονται με καφέδες στους χώρους του σχολείου. 

� Φροντίζουμε την καθαριότητα των χώρων μέσα στους οποίους ζούμε καθημερινά. Σεβόμαστε τη 

δουλειά των καθαριστριών και δεν προκαλούμε σκουπίδια και φθορές.  

� Δεν αφήνουμε πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα αφύλακτα στις αίθουσες 

� Μαθητής που προκαλεί φθορές σε περιουσία του σχολείου έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει 

τη ζημιά 

� Στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος, αν βρισκόμαστε εκτός αίθουσας σε ώρες μαθημάτων, 

σεβόμαστε τους μαθητές των άλλων τμημάτων (όλων των σχολείων) και δεν ενοχλούμε  με ομιλίες 

ή θορύβους. 

� Για θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλειά των μαθητών απευθυνόμαστε  σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς, εφημερεύοντες και μη.  

� Οι μαθητές σέβονται και αποδέχονται τις οδηγίες και παρατηρήσεις από τους   εκπαιδευτικούς 

όλου του σχολικού συγκροτήματος (6
ο

 ΕΠΑΛ, 2
ο

 ΕΠΑΛ, 2
ο

 ΕΚ). 

� Δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών ατόμων στους χώρους του σχολείου χωρίς την άδεια της 

Διεύθυνσης. 

� Χρησιμοποιούμε τον ανελκυστήρα μόνο όποτε είναι απαραίτητο και πάντα με τη συνοδεία 

εκπαιδευτικού 

 

3.    ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη συσκευή ή παιχνίδι διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου, εντός του 

σχολικού χώρου. 

 

4.    ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Το κάπνισμα απαγορεύεται. Εκτός του παιδαγωγικού ελέγχου, με τις προβλεπόμενες ποινές,  

προβλέπεται και πρόστιμο 50-500€ !!! 

Απαγορεύεται, επίσης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε όλους τους χώρους του σχολείου. 
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5.     ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

� Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή  

� Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, 

�  

Αξιοποιείται για τα ακόλουθα: 

 

α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους «Αγώνες Αθλοπαιδείας», στις λοιπές σχολικές αθλητικές 

και άλλες δραστηριότητες του σχολείου 

 

Δεν ισχύει για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς 

ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο δε μαθητής δεν θεωρείται 

αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση 

του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

 

6. ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Α. Μαθητές που παρακολουθούν όλα τα μαθήματα 

Το σύνολο όλων των απουσιών δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 114. 

 

Β. Μαθητές που παρακολουθούν ΜΟΝΟ μαθήματα ειδικότητας 

Το σύνολο όλων των απουσιών δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 75  

 

 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι 

κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να 

γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας 
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που έχει δηλώσει στο σχολείο. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την 

έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΚΥΑ 10645/ΓΔ4/2018 - ΦΕΚ 

120/Β/23-1-2018.  (Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της 

φοίτησης) 

Ο Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος  

Ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες 

του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή) όταν  ο/η μαθητής/τρια: 

� έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά 

απουσίες. 

� πραγματοποιήσει  απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της 

πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου. 

 

Όπου στο παρόν αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο, προκειμένου 

για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη 

γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους. 


