
   
 

Παράρτημα 8 Ρυθμίσεις εποπτείας 

(Απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας της 18.06.2018) 

 

1. Βασικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας 

Το διδακτικό προσωπικό ασκεί την εποπτεία με προσοχή και ακρίβεια.  

Το διδακτικό προσωπικό καλύπτει όλο το εύρος της εποπτείας του και κάνει την παρουσία του αισθητή 
επεμβαίνοντας αμέσως σε περίπτωση επικίνδυνης ή λάθος συμπεριφοράς μαθητών και μαθητριών. 

Εάν το διδακτικό προσωπικό γνωρίζει εκ των προτέρων ότι κωλύεται να πραγματοποιήσει κάποια 
εποπτεία, ζητάει από τον υπεύθυνο για τις αντικαταστάσεις να βρει αντικαταστάτη. Σε περίπτωση που 
κάποιος διδάσκων παρουσιάζει κάποιο κώλυμα την τελευταία στιγμή, ζητάει από κάποιον συνάδελφο να 
τον αντικαταστήσει και ενημερώνει εκ των υστέρων τον υπεύθυνο αντικαταστάσεων για αυτήν την 
αλλαγή. Το διδακτικό προσωπικό παρακολουθεί τις αντικαταστάσεις για τις εποπτείες στο πρόγραμμα 
αντικαταστάσεων. 

 

2. Κανόνες για την υποστήριξη των εποπτειών 

Όλο το διδακτικό προσωπικό – όχι μόνο αυτοί που ασκούν εποπτεία – αποχωρούν από την τάξη στο 
δεύτερο και το τρίτο μεγάλο διάλειμμα καθώς και μετά το τέλος του μαθήματος μετά τον τελευταίο 
μαθητή. Κλείνουν την πόρτα και βεβαιώνονται ότι τα παράθυρα στις τάξεις του ισογείου είναι κλειστά. 
Αυτό διευκολύνει σημαντικά το έργο της εποπτείας στα κτίρια. Μετά την τελευταία ώρα του μαθήματος 
πρέπει να προσέχουν οι καθηγητές, ώστε οι καρέκλες να είναι επάνω στα θρανία και να μην υπάρχουν 
απορρίμματα στο πάτωμα ή στα θρανία. 

Το διδακτικό προσωπικό απαγορεύεται να παραδίδει τα κλειδιά του στους μαθητές, ακόμα και όταν πρέπει 
αυτοί να πάρουν κάτι ή πρέπει να ανοίξει κάποια πόρτα. Εάν οι καθηγητές ανοίγουν την αίθουσα της τάξης 
για μεμονωμένους μαθητές, περιμένουν μέχρι αυτοί να αποχωρήσουν πάλι από την αίθουσα. Στην αρχή 
της ώρας του μαθήματος δεν επιτρέπεται να εισέρχονται οι μαθητές στην τάξη, εάν δεν είναι ακόμα εκεί ο 
διδάσκων καθηγητής.  

Όλο το διδακτικό προσωπικό είναι συνυπεύθυνο για μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται ακόμα στην 
αυλή του σχολείου μετά από το μάθημά τους και επεμβαίνουν, εάν παρατηρήσουν επικίνδυνη ή 
ενοχλητική συμπεριφορά. 

 

3. Γενικοί κανόνες για μαθητές 

Σκοπός των μικρών διαλειμμάτων είναι η αλλαγή τάξης και η επίσκεψη στην τουαλέτα. Δεν επιτρέπονται 
κατά τη διάρκεια των μικρών διαλειμμάτων το παιχνίδι και η άσκοπη περιφορά στους διαδρόμους.  

Οι χώροι του διαλείμματος είναι η αυλή, τα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου και η αίθουσα τελετών 
(εξαιρουμένης της σκηνής και του βοηθητικού χώρου). Κατά βάση απαγορεύεται η παραμονή σε άλλους 
χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων. 

Οι πόρτες κινδύνου πρέπει να παραμένουν κλειστές, δεν αποτελούν εξόδους.  

Τα παιχνίδια με μπάλα επιτρέπονται στους προβλεπόμενους για αυτόν τον σκοπό χώρους. Οι μπάλες 
φυλάσσονται στα ερμάρια ή στις μπροστινές γωνίες των παραθύρων στην τάξη (όχι δίπλα στην πόρτα, όχι 



  

   

 

κάτω ή δίπλα από τα θρανία). Σε περίπτωση συναγερμού απαγορεύεται οι μαθητές να παίρνουν την 
μπάλα μαζί τους έξω (απαγορεύεται το παιχνίδι με μπάλα στο χώρο συγκέντρωσης.) 

Μάθημα στα εργαστήρια: Οι μαθητές πρέπει να παίρνουν μαζί τους ντοσιέ, τσάντες και σάκους 
εξερχόμενοι από την τάξη. Κατά τη διάρκεια του μεγάλου διαλείμματος, πριν ή μετά το μάθημα σε 
εργαστήρια, οι μαθητές πρέπει να παίρνουν μαζί τους όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα στην αυλή ή να 
τα τοποθετούν στην είσοδο. 

Απαγορεύεται η έξοδος από τις σχολικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια. 

Απαγορεύεται η χρήση πατινιών (Heelers, Rollerblades κλπ.) και Skateboards σε όλους τους χώρους των 
σχολικών εγκαταστάσεων. 

Σε όλους τους χώρους των σχολικών εγκαταστάσεων ισχύει απαγόρευση του καπνίσματος για 
μαθητές/μαθήτριες, γονείς, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 

Μαθητές ανταλλαγής και φιλοξενούμενοι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

4. Περιοχές εποπτείας 

Είσοδος 1: Φουαγιέ, προθάλαμος αίθουσας τελετών, κλιμακοστάσιο στην πτέρυγα C και στον προαύλιο 
χώρο ακριβώς μπροστά από την είσοδο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιτρέπεται να εισέρχονται στην 
αίθουσα τελετών, στη βιβλιοθήκη και στις τουαλέτες στο υπόγειο του κτιρίου C.  

Είσοδος 2: Οι μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στο γήπεδο ποδοσφαίρου μέσω του γηπέδου μπάσκετ. 
Απαγορεύεται η διέλευση μπροστά από την είσοδο για τους καθηγητές έως το γήπεδο ποδοσφαίρου, για 
να μην διαταράσσεται το μάθημα του δημοτικού.  

Αίθουσα τελετών: Επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στην αίθουσα τελετών κατά το 2ο και 3ο μεγάλο 
διάλειμμα, ωστόσο όχι πάνω στη σκηνή και στον βοηθητικό χώρο. Πρέπει να εφισταθεί η προσοχή, ώστε 
να μην αφήνονται απορρίμματα στην αίθουσα τελετών.  

Κτίρια C και D: Δίνεται προσοχή, ώστε να μην παρευρίσκονται μαθητές στους διαδρόμους και των δύο 
ορόφων της πτέρυγας C και D, συμπεριλαμβανομένων των χώρων μπροστά από τα εργαστήρια φυσικών 
επιστημών και τις αίθουσες καλλιτεχνικών. Επιπλέον, ενισχύεται η εποπτεία στην αίθουσα τελετών. Οι 
μαθητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και να πηγαίνουν σε αυτήν από την είσοδο 1 και να 
επιστρέφουν στην αυλή, απαγορεύεται όμως να παραμένουν στους διαδρόμους.   

Αυλή: Ολόκληρη η μπροστινή περιοχή της αυλής (πάνω και κάτω). Κατά τη συγκεκριμένη εποπτεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να μην παραμένει ο εποπτεύων σε μια θέση, αλλά να διέρχεται σε όλη την περιοχή.  

Γήπεδο μπάσκετ: Γήπεδο μπάσκετ και περιοχή των τραπεζιών πινγκ πονγκ. Είσοδοι στο νηπιαγωγείο και το 
κτίριο του επιστάτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχει κανείς να μη βρίσκονται μαθητές πίσω από το 
νηπιαγωγείο.  

Αθλητικές εγκαταστάσεις 1: Ολόκληρο το γήπεδο ποδοσφαίρου συμπεριλαμβανομένου του δρόμου πίσω 

από το κλειστό γυμναστήριο.  
 
Αθλητικές εγκαταστάσεις 2: Αμφιθέατρο, ταρτάν στίβου και περιοχή πίσω από το γυμναστήριο. 
Καθήκον της εποπτείας στην περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων 2 είναι να διασφαλίζει ότι κατά την 
ώρα του διαλείμματος δεν παρευρίσκονται παιδιά σε αυτήν την περιοχή εποπτείας. Στους μαθητές που 
παρά την απαγόρευση βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή, υποδεικνύεται η απαγόρευση και σε περίπτωση 
που το επαναλάβουν, πρέπει να παρουσιαστούν στην αντίστοιχη διεύθυνση του τμήματος ή στον 
υποδιευθυντή. (Σημείωση: Κατά την καθιέρωση της επιλογής «διάλειμμα με κίνηση» θα υπάρχει 
ενδεχόμενη τροποποίηση.) 



  

   

 

 
5. Ειδικοί κανονισμοί για διαφορετικές ώρες της ημέρας 
 
α) Εποπτείες κατά την έναρξη του μαθήματος και την πρωινή προσευχή 
Πριν από την 1η ώρα οι μαθητές συγκεντρώνονται μόνο στην αυλή (σε περίπτωση βροχής και στον χώρο 
της εισόδου και στην αίθουσα τελετών). Απαγορεύεται η παραμονή στους διαδρόμους μπροστά από τις 
αίθουσες των τάξεων. Κατά την πρωινή προσευχή δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στην καφετέρια.  
Παρακαλείται ευγένεια και ευαισθησία, ώστε να μη γίνονται συνομιλίες κατά τη διάρκεια της πρωινής 
προσευχής.  
Όλοι οι διδάσκοντες που έχουν μάθημα την 1η ώρα παρευρίσκονται κατά την πρωινή προσευχή στην αυλή 
κοντά στις τάξεις τους και μεριμνούν μαζί με το άτομο που είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία για την 
ενδεδειγμένη συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών. Υπάρχουν δύο άτομα που εποπτεύουν και 
καλύπτουν την περιοχή της εισόδου, την αίθουσα τελετών και την αυλή.  
 
β) 1ο διάλειμμα 9.30 – 9.40 (10 λεπτά) 
Διάλειμμα για πρωινό προκειμένου να αγοράσουν οι μαθητές κάτι από το κυλικείο για να φάνε. 
Επιτρέπεται η παραμονή μόνο στη μεγάλη αυλή. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις προορίζονται για το 
δημοτικό κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος. Υπάρχουν δύο άτομα που εποπτεύουν και καλύπτουν 
την περιοχή της εισόδου, την αίθουσα τελετών και την αυλή.  
 
γ) 2ο διάλειμμα 11.10 – 11.30 (20 λεπτά) 
Διάλειμμα για να κινηθούν οι μαθητές: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν η αυλή και οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Εποπτείες σύμφωνα με τον κατάλογο στο σημείο 4 «Περιοχές εποπτείας». 
 
δ) 3ο διάλειμμα 13.05 – 13.30 (25 λεπτά) 
Μεσημεριανό διάλειμμα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν η αυλή και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Εποπτείες σύμφωνα με το σημείο 4 «Περιοχές εποπτείας». 
 
ε) Μετά το τέλος του μαθήματος 
Όλο το διδακτικό προσωπικό είναι συνυπεύθυνο ακόμα και μετά το μάθημά του για μαθητές και 
μαθήτριες που βρίσκονται ακόμα στην αυλή και επεμβαίνουν εάν παρατηρήσουν επικίνδυνη ή ενοχλητική 
συμπεριφορά.  
 
6. Συσκευές κινητής τηλεφωνίας στις σχολικές εγκαταστάσεις 
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους μαθητές και τις μαθήτριες σε όλους τους χώρους των 
σχολικών εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να απενεργοποιούνται με την 
είσοδο στον χώρο του σχολείου (η λειτουργία «αθόρυβο» δεν αρκεί) και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ούτε ως φωτογραφικές μηχανές, συσκευές βίντεο, κομπιουτεράκια, ρολόγια, για την 
αναπαραγωγή μουσικής κλπ. Σε περίπτωση παραβάσεων το κινητό κατάσχεται και μπορεί να παραληφθεί 
κατά το τέλος της ημέρας από τη διεύθυνση του σχολείου. Οι συσκευές μαθητών έως και την 10η τάξη θα 
παραδίδονται μόνο σε κηδεμόνα. Μαθητές των τάξεων 11-12 μπορούν να παραλάβουν οι ίδιοι τα κινητά 
τους. 
 
7. Καθυστέρηση στο μάθημα 
Μαθητές και μαθήτριες που παρουσιάζονται καθυστερημένα στο μάθημα καταχωρίζονται στο βιβλίο ύλης 
/ βιβλίο αναφορών / απουσιολόγιο. 
 


