ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο μαθητής:
•
•
•
•
•

•
•

Kάθεται ήσυχος στην τάξη, στη θέση που του καθόρισε ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος.
Η διασάλευση της κανονικής διεξαγωγής του μαθήματος αποτελεί παράπτωμα.
Παρακολουθεί, κρατά σημειώσεις και συμμετέχει στο μάθημα χωρίς να ενοχλεί.
Φέρνει τα απαραίτητα για την κανονική διεξαγωγή του μαθήματος (βιβλία, τετράδια κ.λπ.), τα
οποία φροντίζει πάντοτε να διατηρεί καθαρά.
Δεν χρησιμοποιεί διορθωτικό υγρό (π.χ. Tipp-Ex) για λόγους καθαριότητας, αλλά κυρίως
υγείας.
Διατηρεί τα θρανία, τις καρέκλες και τους τοίχους της αίθουσας διδασκαλίας καθαρά
και σέβεται γενικά την περιουσία του Σχολείου. Η πρόκληση ζημιών στις κτηριακές
εγκαταστάσεις, στα έπιπλα και στον εξοπλισμό αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Εκτός από την πειθαρχική ποινή που του επιβάλλεται, ο μαθητής, που εμπλέκεται
σε τέτοια περιστατικά, καταβάλλει, παράλληλα, και το χρηματικό ποσό που
απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών.
Eτοιμάζει πάντα την κατ’ οίκον εργασία που του αναθέτουν οι καθηγητές του.
Δεν βγαίνει από την τάξη σε ώρα μαθήματος παρά μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και πάντοτε με
άδεια του διδάσκοντα καθηγητή.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής και το Συμβούλιο του Τμήματος (Σ.Τ.) έχουν την ευθύνη για την ομαλή και
αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος, ορίζοντας ειδικές επιτροπές.
Τα Συμβούλια των
Τμημάτων:
•
•

Συμβάλλουν, ώστε να εξασφαλίζεται, με την αυτοπειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό, το
κατάλληλο κλίμα για την αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος.
Συμβάλλουν στην καθαριότητα και ευπρέπεια του τμήματος.

Ι. Αποπομπή μαθητή από την τάξη
Μαθητής, που αποβάλλεται από την τάξη εξαιτίας της συμπεριφοράς του στη διάρκεια του
μαθήματος, παραπέμπεται αμέσως στον υπεύθυνο Β.Δ. του τμήματος ή σε εφημερεύοντα Β.Δ. με τη
συνοδεία του προέδρου του Συμβουλίου του Τμήματος. Η επάνοδος του μαθητή στην τάξη επαφίεται
στην κρίση της Διεύθυνσης. Την αποπομπή μαθητή από την τάξη ακολουθεί γραπτή ηλεκτρονική
καταγγελία από τον διδάσκοντα προς τον υπεύθυνο Β.Δ. του τμήματος.
Ένσταση ή άρνηση του μαθητή να συμμορφωθεί προς την εντολή του καθηγητή, αποτελεί από μόνη
της παράπτωμα, δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση του μαθητή και δημιουργεί ανεπιθύμητες
περιπλοκές και ένταση μέσα στην τάξη. Ο μαθητής δικαιούται να διεκδικήσει πολιτισμένα και
πειστικά το δίκαιο που κατά τη γνώμη του έχει, κατά την εξέταση του θέματος από τον Β.Δ., που θα
επιληφθεί του θέματος μέσα στο πλαίσιο της ορισμένης διαδικασίας.
ΙΙ. Καθυστέρηση ή απουσία καθηγητή
•

Όταν για κάποιο λόγο ο καθηγητής δεν προσέλθει έγκαιρα στην τάξη, οι μαθητές
παραμένουν ήσυχοι και δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Ο πρόεδρος του τμήματος
ή, αν αυτός απουσιάζει, ένα άλλο μέλος του Σ.Τ., απευθύνεται στη Διεύθυνση για τις
σχετικές οδηγίες. Στην περίπτωση που το τμήμα έχει κενή περίοδο, η αποχώρηση των
μαθητών από την τάξη γίνεται χωρίς φασαρία και θορυβώδεις εκδηλώσεις.

•

Κατά τη διάρκεια κενής περιόδου είναι δυνατό να γίνουν διευθετήσεις για επίβλεψη –
δημιουργική απασχόληση από άλλο καθηγητή ή αλλαγές μαθημάτων. Οι μαθητές
οφείλουν να υπακούουν τις οδηγίες της Διεύθυνσης. Μαθητής, που δεν παρουσιάζεται
στον χώρο δημιουργικής απασχόλησης, σημειώνεται ως απών από τον καθηγητή που
επιβλέπει. Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής απασχόλησης απαγορεύεται η
χρήση κινητών τηλεφώνων ή/και τράπουλας.

•

Αποχώρηση των μαθητών την έβδομη περίοδο, λόγω απουσίας του καθηγητή, μπορεί να
γίνει μόνο μετά από γραπτή έγκριση του γονέα/κηδεμόνα τους στην αρχή της σχολικής
χρονιάς. Σε τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητη η λήψη παρουσιών από τους
εφημερεύοντες Β.Δ. στον χώρο του Κυλικείου του κάθε Κτηρίου. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει γραπτή έγκριση του γονέα για αποχώρηση του παιδιού του την έβδομη περίοδο,
ο μαθητής παραμένει στην αυλή ή στο γήπεδο του Σχολείου, μακριά από τις αίθουσες
διδασκαλίας και τους διαδρόμους.

ΙΙΙ. Μη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Η μη συμμετοχή μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής κρίνεται ως δικαιολογημένη, μόνο αν
προσκομίσει δικαιολογητικό από τον γονέα/κηδεμόνα ή από γιατρό. Σε αντίθετη περίπτωση, το
όνομα του μαθητή σημειώνεται στο βαθμολόγιο του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και έχει επιπτώσεις
στη βαθμολογία του μαθητή.
Όσοι μαθητές δεν συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δεν απομακρύνονται από τον χώρο
όπου διεξάγεται το μάθημα, αλλά παραμένουν μαζί με τον καθηγητή τους και αποχωρούν μόλις
κτυπήσει το κουδούνι.
ΙV. Mετακινήσεις σε Ειδικές Αίθουσες
•
•
•

Οι μαθητές μετακινούνται έγκαιρα στον εκάστοτε χώρο διδασκαλίας και μετά το τέλος του
μαθήματος φροντίζουν, ώστε ο χώρος να παραμένει τακτοποιημένος και καθαρός.
Σέβονται τις πινακίδες και το εποπτικό ή άλλο υλικό που υπάρχει στις ειδικές αίθουσες
διδασκαλίας.
Οι μαθητές κάθονται σε καθορισμένες θέσεις.

V. Επίσκεψη στον ΣΕΑ
Για προσωπικά ή και άλλα προβλήματα (μελλοντικές σπουδές και επιλογή σταδιοδρομίας) οι μαθητές
μπορούν να απευθύνονται στον Σύμβουλο του Σχολείου, που στεγάζεται στο Γραφείο Καθοδήγησης
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Οι ημέρες και ώρες συνεντεύξεων είναι αναρτημένες στην πινακίδα του Γραφείου Καθοδήγησης.
Μαθητής, που επιθυμεί να επισκεφθεί το Γραφείο Καθοδήγησης του Σχολείου, διευθετεί εκ των
προτέρων συνάντηση με τον Σύμβουλο Καθηγητή του. Η επίσκεψη μπορεί να γίνει σε ώρα
διαλείμματος ή σε ώρα μαθήματος. Στη δεύτερη περίπτωση ο μαθητής παίρνει άδεια από τον
διδάσκοντα καθηγητή για την απουσία του από την τάξη. Όταν επιστρέψει στην τάξη παρουσιάζει
στον καθηγητή γραπτή δήλωση του Συμβούλου Καθηγητή, που βεβαιώνει ότι τη συγκεκριμένη
περίοδο ήταν στο Γραφείο Καθοδήγησης για συνάντηση μαζί του και δεν σημειώνεται απουσία.
VI. Διαδικασία αντιμετώπισης θέματος – προβλήματος
Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στο Τμήμα:
1. Ο μαθητής ή οι μαθητές απευθύνονται στο Συμβούλιο του Τμήματος.
2. Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται του θέματος, όταν αυτό αφορά ολόκληρο το τμήμα και ενημερώνει
τον υπεύθυνο καθηγητή.
3. Ο υπεύθυνος καθηγητής συζητεί το θέμα με το Συμβούλιο ή και με την ολομέλεια του τμήματος.
4. Ο υπεύθυνος καθηγητής, με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις και σε στενή συνεργασία με το
συμβούλιο, αντιμετωπίζει το θέμα-πρόβλημα.
5. Αν η φύση του θέματος – προβλήματος απαιτεί και την εμπλοκή της Διεύθυνσης, ο υπεύθυνος
καθηγητής αναφέρεται στον αρμόδιο Β.Δ. του τμήματος, που επιλαμβάνεται του θέματος –
προβλήματος, ακολουθώντας την καθορισμένη διαδικασία.
6. Ο Β.Δ., αν το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι στο θέμα – πρόβλημα, αναφέρει την
περίπτωση στον Διευθυντή του Σχολείου.
7. Ευαίσθητα, λεπτά ή εμπιστευτικά θέματα – προβλήματα πρέπει να τυγχάνουν διακριτικής
διερεύνησης και να επιδιώκεται η εμπλοκή του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής (ΣΕΑ). Το Γραφείο χειρίζεται τα θέματα αυτά ως άκρως εμπιστευτικά και ενεργεί και
συμβουλεύει προς το καλώς νοούμενο συμφέρον του μαθητή.
8. Ο σεβασμός της προσωπικότητας και η περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των εμπλεκομένων είναι
απαραίτητη.

VIΙ. Διάφορα
1. Η αγορά εδεσμάτων ή ροφημάτων και νερού από το κυλικείο εκτός του χρόνου των
διαλειμμάτων απαγορεύεται αυστηρά.
2. Η μεταφορά και η κατανάλωση φαγητού ή ροφήματος εντός των αιθουσών απαγορεύονται
αυστηρά. Επιτρέπεται μόνο η μεταφορά μιας μικρής φιάλης νερού.
3. Η παραγγελία και η παραλαβή φαγητού ή ροφημάτων από εξωτερικά καταστήματα
απαγορεύονται ρητά και αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.
4. Η έξοδος από τις αίθουσες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για χρήση τουαλέτας γίνεται με
φειδώ και μετά από έγκριση του καθηγητή.
5. Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση φορητών μεγαφωνικών συσκευών χωρίς την έγκριση του
Διευθυντή.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η ρήψη, τοιχοκόλληση ή μετάδοση φυλλαδίων, η ανάρτηση πανό και
η αναγραφή συνθημάτων στον χώρο του Σχολείου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της
Διεύθυνσης. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα και θα αναλαμβάνουν την
αποκατάσταση των ζημιών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

