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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία εργαστηρίου Πληροφορικής Ενιαίου Λυκείου» 
 

Για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου 
ορίζεται, µε απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, ένας εκπαιδευτικός- από τους διδάσκοντες 
των µαθηµάτων πληροφορικής- υπεύθυνος για το εργαστήριο Πληροφορικής Ο υπεύθυνος 
εργαστηρίου ασκεί µόνο τα διδακτικά του καθήκοντα και απαλλάσσεται από τις πρόσθετες 
απασχολήσεις. Όσον αφορά τις εφηµερίες, αυτές γίνονται κανονικά από καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων- συµπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου εργαστηρίου Πληροφορικής- σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του σχολείου και µε το πρόγραµµα που καταρτίζει η διεύθυνση του σχολείου. 

 
Για αποφυγή τριβών µεταξύ των καθηγητών που χρησιµοποιούν και χειρίζονται το εργαστήριο 

τηρείται «Βιβλίο Συµβάντων» στο κάθε εργαστήριο. Για Βιβλίο Συµβάντων χρησιµοποιείται 
πολυσέλιδο τετράδιο. Η συµπλήρωσή του γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε φορά που 
χρησιµοποιείται το εργαστήριο. 

Για κάθε µηχάνηµα (υπολογιστή, εκτυπωτή κ.λ.π.) τηρείται καρτέλα στην οποία αναγράφονται 
όλες οι ζηµιές και οι συντηρήσεις του µηχανήµατος. 

 
Σε κάθε εργαστήριο θα πρέπει να υπάρχει φοριαµός για φύλαξη των ειδών του 

εργαστηρίου και των βιβλίων του. Τα βιβλία αυτά µπορούν να τα δανείζονται οι καθηγητές 
και οι µαθητές και για την παρακολούθηση της διακίνησής τους θα τηρείται ειδικό βιβλίο στο 
οποίο θα καταγράφονται για κάθε δανεισµό τα στοιχεία του δανειζόµενου, η ηµεροµηνία 
δανεισµού και η ηµεροµηνία επιστροφής. Υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη θα είναι ο 
υπεύθυνος εργαστηρίου. 
 



Ο υπεύθυνος εργαστηρίου Πληροφορικής φροντίζει για την οµαλή λειτουργία του 
εργαστηρίου καθώς και για την επίλυση των όποιων προβληµάτων προκύπτουν στον 
εξοπλισµό του. Εάν δεν είναι σε θέση να επιλύσει κάποιο πρόβληµα έρχεται σε επαφή µε 
τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ της περιοχής του και Ι ή µε την προµηθεύτρια εταιρεία. 

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
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