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Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές τμημάτων έχουν τα πιο κάτω καθήκοντα:
1.

Οργανώνουν το τμήμα τους με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με
το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων σε μαθητική κοινότητα.

2.

Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των
μαθητών σ' όλα τα μαθήματα.

3.

Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στα τμήματα και διερευνούν, σε συνεργασία με το
Συμβούλιο του τμήματος, θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη
συμπεριφορά του τμήματος και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων που
στοχεύουν στη βελτίωση των μαθητών/τριων σ' αυτούς τους τομείς.

4.

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος, κατανέμουν αρμοδιότητες και ευθύνες
στους μαθητές/τριες του τμήματος (επιμελητές, επιτροπή πρόνοιας, επιτροπή
καθαριότητας και εξωραϊσμού της αίθουσας, επιτροπή εκδηλώσεων και πινακίδας, κ.λπ.).
Συμπληρώνουν το πρόγραμμα επιμελητών τμήματος.

5.

Φροντίζουν για την τοποθέτηση των μαθητών σε μόνιμες θέσεις και συμπληρώνουν το
ειδικό έντυπο, το τοποθετούν στο φάιλ του τμήματος (ή και στην έδρα, εφόσον υπάρχει
αίθουσα τμήματος).

6.

Φροντίζουν να γνωρίσουν την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση και την
προσωπικότητα των μαθητών/τριων του τμήματος τους (σε συνεργασία με τον υπεύθυνο/νη
Β.Δ. του τμήματος και με τον/την ΣΕΑ).

7.

Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών/τριων, σε συνεννόηση με το Διευθυντή,
στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών/τριων.

8.

Μεριμνούν για την καθαριότητα και την καλαίσθητη εμφάνιση του τμήματος.

9.

Καλούν τους καταγγελλόμενους μαθητές/τριες, για να τους συμβουλεύσουν και να τους
βοηθήσουν να βελτιωθούν.

10. Ελέγχουν τακτικά την εμφάνιση και στολή των μαθητών/τριων.
11. Διερευνούν και επιλύουν τα προβλήματα που απασχολούν την τάξη ως σύνολο.
12. Συνοδεύουν τους μαθητές/τριες του τμήματος στις σχολικές εκδρομές, εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, εκτός αν γίνουν άλλες διευθετήσεις.
13. Μεριμνούν, ώστε τα Συμβούλια να εισφέρουν στο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο τη
συνδρομή τους.
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