ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους
περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των
μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της
κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης
και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να
εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:
1. Ενημερώνονται από το Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους
νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες και τις εγκυκλίους.
Αναλαμβάνουν
τις
εξωδιδακτικές
εργασίες
του
σχολείου,
συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
2. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και
συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και
την επίδοση των παιδιών τους.
3. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της
διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο
πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των
μαθημάτων.
4. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη
λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των
Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του
σχολείου.
5. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην
οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν
υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά
των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες,
ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
6. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς
τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη
του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
7. Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση, τους γονείς και τους αρμόδιους
Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική
αντιμετώπιση
προβλημάτων
συμπεριφοράς,
σεβόμενοι
την
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να
απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας
χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα,
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ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
8. Καθηγητής, ο οποίος επιβάλλει σε μαθητή την ποινή της ωριαίας
αποβολής, είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει γραπτώς το λόγο της
αποβολής στο ποινολόγιο και να ενημερώσει τον κηδεμόνα του
μαθητή.
9. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το
ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.1566/1985 κάθε
εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες
ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου, που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης
του σχολείου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30)
ώρες την εβδομάδα). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε
εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου
10. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της
επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την
καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την
υγιεινή και την ασφάλειά τους.
11. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη,
εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την
αποχώρηση αυτών.
12. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη
διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και
υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
13. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα
γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των
διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής-παιδαγωγικής
καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της
οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα
ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας
μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να
ανταποκριθεί σ’ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να
παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.
14. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο
ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου για την
αναπροσαρμογή του προγράμματος.
15. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό, ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την
περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης (κενά δεν καλύπτονται από
εκπαιδευτικούς σε περίπτωση απεργίας).
16. Όσοι άνευ λόγου δεν προσέρχονται στο σχολείο, θεωρούνται
αδικαιολογήτως απόντες και υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες. Τις ίδιες
ευθύνες υπέχουν και οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, όταν
δεν ασκούν την απαιτούμενη εποπτεία για τη διαπίστωση της
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παρουσίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο και όταν δεν προβαίνουν
στη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και λοιπών μέτρων σε
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας αυτών.
17. Η καθημερινή σύνταξη των μαθητών κατά την πρωινή προσευχή είναι
υποχρέωση και καθήκον των εφημερευόντων καθηγητών,
οποιασδήποτε ειδικότητας. Με σχετική εγκύκλιο η Διεύθυνση Φυσικής
Αγωγής του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζει ότι όταν ένας καθηγητής ΦΑ έχει την
πρώτη ώρα μάθημα, συνεργάζεται με τον εφημερεύοντα καθηγητή για
τη σύνταξη των μαθητών την πρώτη ώρα του πρωινού κύκλου.
18. Σε περίπτωση περιπάτου, εφόσον ο σύλλογος των καθηγητών
αποφασίσει κατά πλειοψηφία την πραγματοποίηση του περιπάτου,
είναι υποχρεωμένοι όλοι οι καθηγητές να συνοδεύσουν τους μαθητές.
Εξαίρεση μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του
συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου η συμμετοχή κάποιου
καθηγητή στον περίπατο καθίσταται από τα πράγματα αδύνατη.
19. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου, όπως προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία για κάθε δημόσιο χώρο.
20. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν
θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του
ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που εμπίπτει στην
έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του
Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α’).
21. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των καθηγητών που ορίζονται από
το σύλλογο των Διδασκόντων ως υπεύθυνοι τμημάτων καθορίζονται
και περιγράφονται αναλυτικά και αναρτώνται στο Σύλλογο
Καθηγητών.
22. Οι καθηγητές, οι οποίοι είναι απαραίτητο να απασχολήσουν μαθητές
για δραστηριότητες του σχολείου σε ώρες διδασκαλίας μαθημάτων, θα
πρέπει να συνεννοούνται με τους διδάσκοντες των μαθητών. Έπειτα,
ενημερώνουν εγγράφως το σύλλογο των διδασκόντων αναρτώντας
στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου κατάλογο των ονομάτων των
μαθητών που θα απουσιάσουν από τα μαθήματά τους.
23. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δηλώνουν τα προγραμματισμένα
διαγωνίσματα στο ειδικό τετράδιο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και
φροντίζουν για την τήρησή τους.
24. Οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των μουσικών μαθημάτων – και όχι περιοριστικά μόνο
αυτών - καθώς και ολοκλήρωση αυτής μέσα από το αναγκαίο στοιχείο
της έκφρασης (ΦΕΚ 2478/τ. Β΄/4-11-2011). Ως εκ τούτου ο
προγραμματισμός των εκδηλώσεων αυτών αποτελεί αρμοδιότητα του
διδάσκοντος καθηγητή ή υπεύθυνου του μουσικού συνόλου. Οι
υπεύθυνοι καθηγητές που αναλαμβάνουν την προετοιμασία
εκδηλώσεων, ενημερώνουν εγκαίρως το σύλλογο διδασκόντων σε
σχετική συνεδρίαση, ώστε όποιοι καθηγητές επιθυμούν να εμπλακούν
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σε αυτές να δηλώνουν εγκαίρως την πρόθεσή τους για συμμετοχή στα
πλαίσια των παιδαγωγικών ή διαθεματικών συνεργασιών
25. Πρέπει να επισημανθεί ότι για ειδικότερα ή έκτακτα εκπαιδευτικά
θέματα αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων που αποτελεί και το
συλλογικό όργανο αποφάσεων και χάραξης κατευθύνσεων για την
καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη
λειτουργία του Σχολείου.
26. Οι καθηγητές που διδάσκουν ατομικά μαθήματα οφείλουν:
α) μετά το πέρας του μαθήματος να επιστρέφουν στη θέση τους τα
μουσικά όργανα και το μουσικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και
να τακτοποιούν και να κλειδώνουν την αίθουσά τους τοποθετώντας το
κλειδί στην κλειδοθήκη του σχολείου,
β) να ενημερώνουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών του τμήματος, σε
περίπτωση απουσίας του μαθητή,
γ)να επιστρέφουν στη μουσική βιβλιοθήκη κάθε είδους βιβλίο που
έχουν δανειστεί για το μάθημά τους
δ) στο τέλος της σχολικής χρονιάς να επιστρέφουν το βιβλίο ύλης που
τους είχε δοθεί στην αρχή του σχολικού έτους.
27. Οι καθηγητές που είναι υπεύθυνοι τμημάτων, ενημερώνουν γονείς
και κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτείται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης αργοπορίας μαθητή
κατά την πρωινή προσέλευση
Οι καθηγητές του σχολείου οφείλουν να ενημερώνονται για τις σχολικές
εξελίξεις από τους πίνακες ανακοινώσεων καθώς και από την ιστοσελίδα του
σχολείου.
Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αναμορφώνεται
ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.
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