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Ο εσωτερικός σχολικός κανονισμός του 2ου Ε.Κ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ έχει στόχο την
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Ο σεβασμός προς τους κανόνες του
σχολείου από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ενισχύει την κοινωνικοποίησή
τους και αποβαίνει προς όφελος των μαθητών και σε καμία περίπτωση δεν
περιορίζει την ατομική τους ελευθερία. Ο σχολικός κανονισμός δεν αναιρεί την
κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318)), αλλά αντίθετα στηρίζεται πάνω
σε αυτήν

Γενικοί κανόνες
- Σεβόμαστε το δικαίωμα των μαθητών στη μάθηση και το δικαίωμα των

καθηγητών να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά.
- Σεβόμαστε τους μαθητές ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους

αντικείμενα.
- Δεν παρεμποδίζουμε την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε

τρόπο. Δε χτυπάμε ούτε ανοίγουμε την πόρτα αίθουσας με πρόθεση την
παρακώλυση του μαθήματος

- Μιλάμε ευγενικά και δεν εκδηλώνουμε επιθετική συμπεριφορά.
- Επιλύουμε τις διαφορές μας με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να

καταφεύγουμε στη χρήση βίας.
- Οποιαδήποτε συμπεριφορά βλάπτει τους άλλους (όπως σωματική ή λεκτική

βία ρατσισμός, παρενόχληση) θεωρείται απαράδεκτη.
- Αντικείμενα άσχετα με το μάθημα (όπως κινητά τηλέφωνα, αναπτήρες κ.λ.π.)

δεν πρέπει να μεταφέρονται στο σχολείο.
- Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών στο σχολείο και ιδιαίτερα η

φωτογράφιση-βιντεοσκόπηση μαθητών ή καθηγητών στο χώρο του σχολείου
καθώς και η χρήση αυτού του υλικού στο internet.

- Δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών (όπως κάπνισμα, αλκοόλ) στο χώρο του
σχολείου και κατά τις σχολικές δραστηριότητες - εκδρομές.

- Παραμένουμε στο χώρο του σχολείου και δεν απομακρυνόμαστε από αυτόν
πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

- Η αποχώρηση από το σχολείο πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου πρέπει
πάντοτε να γίνεται με την άδεια της Διεύθυνσης.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στο εργαστήριο πρέπει να επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για μάθηση. Για το

λόγο αυτό, οι μαθητές:

- Εισερχόμαστε στο εργαστήριο έγκαιρα μετά το κτύπημα του κουδουνιού,
καθόμαστε και περιμένουμε τον/την καθηγητή/τρια. Δεν περιμένουμε στο
διάδρομο διότι εμποδίζουμε τη διέλευση των μαθητών.

- Δεν κάνουμε θόρυβο και δεν μιλάμε αν δεν ζητήσουμε το λόγο από το
διδάσκοντα σηκώνοντας χέρι.

- Σεβόμαστε οποιονδήποτε πάρει το λόγο.
- Κατά την παραμονή και την εργασία μας στο Εργαστήριο πρέπει να τηρούμε

κάποιους κανόνες, οι οποίοι αφενός μεν θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το
σκοπό μας - που είναι η καλύτερη εμπέδωση των ασκήσεων, αφετέρου θα μας
προφυλάξουν από τυχόν ατύχημα.

- Με την είσοδο στο εργαστήριο κάθε μαθητής κάθεται στη θέση που του έχει
ορισθεί χωρίς να περιφέρεται άσκοπα από πάγκο σε πάγκο. Θα παραλάβει τα
απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση της άσκησης από τον αρμόδιο καθηγητή και
ποτέ μόνος του.

- Τα όργανα και υλικά τοποθετούνται προσεκτικά και στέρεα πάνω στον
εργαστηριακό πάγκο χωρίς να κινδυνεύουν να πέσουν και να καταστραφούν.

- Δε φορτώνουμε τον πάγκο εργασίας με τσάντες, μπουφάν κλπ. Όσο
περισσότερο ελεύθερο και καθαρό χώρο έχουμε, τόσο πιο άνετα εργαζόμαστε.

- Οι μαθητές πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον καθηγητή του εργαστηρίου,
κάθε ζημιά που θα παρατηρήσουν ότι προϋπήρχε στον εργαστηριακό πάγκο ή στα
υλικά.

- Ακόμη πρέπει να αναφέρουν κάθε ζημιά - όσο μικρή και να είναι - που θα
προκληθεί κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. Θα ακολουθούν πιστά το φύλλο
έργου που τους ορίζει την εργασία που θα κάνουν χωρίς παρεκτροπές. Για
οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία θα συμβουλεύονται τον καθηγητή του
εργαστηρίου.

- Η πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο δίνει τις απαραίτητες εμπειρίες και
δεξιοτεχνίες για να γίνει κάποιος σωστός τεχνικός. Εξυπνάδες και άστοχες
πρωτοβουλίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στους ίδιους ή στους
άλλους μαθητές αλλά και καταστροφές σε όργανα και εργαλεία.

- Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι όσο καλύτερη συνεργασία έχουν με
τους καθηγητές και όσο πιο πιστά τηρούν τους κανόνες εργασίας τόσο πιο
επιτυχής θα είναι η εκπαίδευσή τους.

- Στις ασκήσεις συμμετέχουν ενεργά όλοι οι μαθητές και δεν πρέπει να είναι
απλοί θεατές. Κάθε μαθητής πρέπει να έχει απαραίτητα τετράδιο, μολύβια και ότι
άλλο του έχει ορισθεί, για να εργασθεί στο εργαστήριο.

- Απαγορεύεται αυστηρά να εισέρχεστε στον χώρο του εργαστηρίου με
καφέδες αναψυκτικά, τσιγάρα κλπ. Στην ανάγκη ζητήστε από τον καθηγητή σας
ολιγόλεπτη άδεια παραμονής εκτός εργαστηρίου και στη συνέχεια να εισέλθετε σε
αυτό.



- Η καθαριότητα είναι βασική προτεραιότητα στην εργασία μας. Φροντίστε να
αφήνετε τον πάγκο εργασίας και το δάπεδο πιο καθαρό από ότι τα βρήκατε. Η
καθαριότητα δεν είναι μόνο παράγων αισθητικής αλλά και παράγων υγείας.
Πετάξτε στο κατάλληλο καλάθι κάθε άχρηστο αντικείμενο ή χαρτάκι για να μη γίνει
το εργαστήριο σκουπιδότοπος. Εσείς οι ίδιοι θα εργασθείτε στον ίδιο χώρο και την
επόμενη μέρα.

- Μη γράφετε σε πάγκους, καρέκλες, τοίχους κλπ. Δεν είναι μόνο θέμα
τιμωρίας, είναι πρωτίστως θέμα αισθητικής και πολιτισμού.

Οι καθηγητές όλων των σχολικών μονάδων που διδάσκουν στα εργαστήρια:

- Όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές στο εργαστήριο είναι συνυπεύθυνοι για τη
σωστή λειτουργία των εργαστηρίων.

- Εφαρμόζουν το ωράριο λειτουργίας και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ε.Κ. Σε
κάθε άλλη περίπτωση να ενημερώνεται ο υπεύθυνος εργαστηρίου ή ο υπεύθυνος
Τομέα ή ο υποδιευθυντής ή ο Διευθυντής του ΕΚ.

- Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς προγραμματίζουν τις εργαστηριακές
ασκήσεις, βάσει του αναλυτικού προγράμματος και του εξοπλισμού του
εργαστηρίου. Όταν αντιμετωπίζουν αδυναμίες ή προβλήματα ενημερώνουν τον
υπεύθυνο Τομέα ή τον Διευθυντή.

- Φροντίζουν για την έγκαιρη προμήθεια των αναλώσιμων υλικών ή πάγιου
εξοπλισμού.

- Χρησιμοποιούν, συντηρούν και ελέγχουν τον εξοπλισμό του εργαστηρίου
ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση με ευθύνη του υπεύθυνου εργαστηρίου. Χωρίς
καθυστέρηση αναφέρουν στον υπεύθυνο εργαστηρίου και αυτός με τη σειρά του
στον υπεύθυνο Τομέα, τυχούσες βλάβες ή και απώλειες του εξοπλισμού.

- Τηρούν βιβλίο συμβάντων ξεχωριστά για κάθε εργαστήριο το οποίο
ενημερώνουν καθημερινά και υπογράφουν όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές του
μαθήματος. Στο βιβλίο συμβάντων καταχωρείται ξεχωριστά κάθε βλάβη που έχει
συμβεί κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και η αιτία που την προκάλεσε.

- Έχουν την ευθύνη καταχώρησης των απόντων μαθητών στα ημερήσια
απουσιολόγια για τις ώρες που διδάσκουν και την καταχώρηση της διδαχθείσας
ύλης στα βιβλία ύλης.

- Τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής μέσα και έξω από τους
εργαστηριακούς χώρους. Ενημερώνονται και τηρούν τους κανόνες ασφάλειας στο
εργαστήριο και παίρνουν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος σε όλους
τους παρευρισκόμενους μαθητές και καθηγητές. Τυχόν ατύχημα αναφέρετε άμεσα
στον υπεύθυνο εργαστηρίου και αντιμετωπίζεται άμεσα ιεραρχικά σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία

- Πραγματοποιούν τις εφημερίες που τους έχουν ανατεθεί και φροντίζουν για
την ασφάλεια των μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την είσοδο και
έξοδο από τον εργαστηριακό χώρο, τόσο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, όσο
και κατά την αποχώρηση από τα εργαστήρια. Προσέρχονται στο εργαστήριο
νωρίτερα από τους μαθητές, προετοιμάζουν το χώρο, τις ασκήσεις, τον εξοπλισμό
γενικότερα και υποδέχονται τους μαθητές. Δεν αποχωρούν για κανένα λόγο από το
εργαστήριο αν μέσα στο εργαστήριο παραμένουν μαθητές.  Στα διαλείμματα οι
μαθητές υποχρεωτικά βγαίνουν εκτός του χώρου του εργαστηρίου. 



- Πριν το τέλος κάθε μαθήματος οι μαθητές με φροντίδα των καθηγητών
καθαρίζουν στοιχειωδώς το χώρο του εργαστηρίου, ώστε να είναι έτοιμο για την
επόμενη τάξη που έχει μάθημα.

- Φροντίζουν για τον καλό αερισμό του εργαστηρίου, ιδίως όταν
χρησιμοποιούνται εργαλεία - μηχανήματα - μηχανές και συσκευές που
επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του εργαστηρίου.

- Διατηρούν φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και είδη πρώτων βοηθειών
σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τομέα.

- Συνοδεύουν τους μαθητές στις εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου.
- Ενημερώνονται για τους πίνακες και τις ασφάλειες ρευματοδότησης, τη

χρήση των πυροσβεστήρων, τις εξόδους κινδύνου και γενικά για τους κανόνες
ασφαλείας από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Ελέγχουν τα μέσα πυρόσβεσης
ώστε να μην έχουν λήξει. Μαθαίνουν τη χρήση κάθε μέσου ξεχωριστά και με τη
σειρά τους και τα μαθαίνουν με επίδειξη στους μαθητές σε συνεργασία με τον
Υπεύθυνο Τομέα.

- Μελετούν και ενημερώνουν τους μαθητές για τα μέτρα προστασίας και για τις
ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού ή άλλου εκτάκτου
περιστατικού ή φαινομένου με ευθύνη του υπεύθυνου εργαστηρίου. Συμμετέχουν
στις σχετικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου.
- Μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολικού έτους γίνεται έλεγχος και

καταμέτρηση του εξοπλισμού και καταγραφή στο βιβλίο εξοπλισμού του από όλους
τους διδάσκοντες με ευθύνη του υπεύθυνου εργαστηρίου

2ο ΕΚ Α’ Πειραιά


