1. ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΖΩΗ
1. Τν ζρνιείν, σο δσληαλόο νξγαληζκόο, απνηειεί ζεζκό πνπ πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά,
κε ηε κάζεζε θαη ηελ αγσγή, γηα κηα ζσζηή θαη απνδνηηθή δσή, ηα πξνεηνηκάδεη θαη
ηα δηαπαηδαγσγεί γηα ηελ απξόζθνπηε έληαμή ηνπο ζε κηα ειεύζεξε θαη δεκνθξαηηθή
θνηλσλία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ην ζρνιείν. Γηα ην ζθνπό απηό θαζηεξώλεη
ην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή ζηελ αλαδήηεζε
θαη ζηε κεηάδνζε ηεο νπζηαζηηθήο γλώζεο, ιεπηεξώλεη θαη εληζρύεη ηελ πξσηνβνπιία
ησλ παηδηώλ θαη ηαπηόρξνλα θξνληίδεη λα ηα εθνδηάδεη κε ό,ηη είλαη αλαγθαίν γηα λα
γίλνπλ ηθαλά λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ
ζπλερώο αλαπηύζζνληαη, ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ζα δήζνπλ.
2. Η ζρνιηθή δσή είλαη ην πιαίζην πνπ θαζεκεξηλά δνθηκάδνληαη νη θνηλσληθέο
ζρέζεηο θαη ε αληίιεςε δσήο πνπ ην ίδην ην ζρνιείν παξέρεη. Η δνκή θαη ν ηξόπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, αιιά θαη θαζνξίδεη ηελ
αληίιεςε πνπ παξέρεηαη ζηα παηδηά γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία.
3. Γηα λα εθπιεξώζεη ην ζρνιείν ηνλ πξννξηζκό ηνπ πξέπεη, πξώηα απ΄όια, λα είλαη
ρώξνο απνδνηηθόο θαη απνδεθηόο από ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο. Πξνϋπόζεζε
γη΄απηό απνηειεί ε ύπαξμε ζρνιείνπ κε θαηλνύξηα δνκή, κε ζύγρξνλε θαη
επηζηεκνληθή γλώζε, κε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δσή. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ε
Πνιηηεία παξέρεη ην πιαίζην θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί κε ηελ
θνηλή πξνζπάζεηα θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ θαζώο θαη όισλ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ην ζρνιείν.
2. ΕΝΝΟΘΑ, ΚΟΠΟ ΚΑΘ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΘΚΏΝ
ΚΟΘΝΟΣΗΣΩΝ
1. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο, θαζαξά παηδαγσγηθόο ζεζκόο, πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνηεινύλ ην ρώξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο κέζα ζην ζρνιείν, απνηεινύλ θύηηαξν δεκνθξαηηθήο δσήο, όπνπ, κε
ην δηάινγν θαη ηε ζπκκεηνρή νη καζεηέο κε πλεύκα ζπλεξγαζίαο, αζθνύληαη ζηε
δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά, κειεηώληαο θαη
πξνηείλνληαο ιύζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ.
2. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο απνηεινύλ ηε καζεηηθή έθθξαζε ζηα ζρνιηθά ζέκαηα θαη
πξσηνζηαηνύλ ζηελ θαηνρύξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαζεγεηώλ – γνλέσλ – καζεηώλ,
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιόγνπ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ από θνηλνύ αληηκεηώπηζε
ησλ ζεκάησλ πνπ ηελ αθνξνύλ.
3. Σηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ δελ είλαη δπλαηό λα ππνβαζκίδεηαη ν
ξόινο ηνπο από απηαξρηθέο κεζόδνπο ιεηηνπξγίαο θαη αληηδεκνθξαηηθνύο
πεξηνξηζκνύο, πνπ ζα πεξηζσξηνπνηνύζαλ ην καζεηή ζηε ζρνιηθή δσή. Αληίζεηα
πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη εθείλεο νη ιεηηνπξγίεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε
ηνπ δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ.
4. Παξάιιεια θαη ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη ε ιεηηνπξγία ηνπο λα ζπκβάιιεη ζηε
δηαθύιαμε θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηε ζπζηεκαηηθή κεηάδνζε
ηεο νπζηαζηηθήο γλώζεο.

5. Σηόρνο ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηηο καζεηηθέο θνηλόηεηεο είλαη λα απνθαηαζηήζεη ην
πξαγκαηηθό λόεκα θαη ηνλ αιεζηλό ηνπο ραξαθηήξα. Να ηηο αλαδείμεη ζε
δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο, όπνπ κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο
ηνπο, ζα απειεπζεξώλνληαη νη δεκηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο όισλ ησλ παηδηώλ, ζα
εζίδνληαη νη καζεηέο ζηε ζπιινγηθή δσή, ζα αλαπηύζζεηαη ε ππεπζπλόηεηα, ζα
θαηνρπξώλνληαη ηα δηθαηώκαηα αιιά θαη ζα ζπλεηδεηνπνηνύληαη ηα θαζήθνληα θαη νη
ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ.
6. Με ηνλ θαλνληζκό απηό θαηνρπξώλεηαη ν ξόινο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη
αλαπηύζζεηαη ην πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο ζην ζρνιείν. Σηνπο καζεηέο
απνκέλεη λα αμηνπνηήζνπλ απηέο ηηο δπλαηόηεηεο, αλαπηύζζνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
καζεηηθώλ θνηλνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ιήςε
ησλ απνθάζεσλ, κε επεμεξγαζία απόςεσλ, ώζηε νη καζεηέο λα έρνπλ γλώκε γηα ηα
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ. Με ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ θαη ηε καζεηηθή
πξσηνβνπιία νη καζεηηθέο θνηλόηεηεο ζα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθό πεξηερόκελν θαη ζα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δσή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
7. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο είλαη θύηηαξα δεκνθξαηηθήο δσήο ζην ζρνιείν.
Απνηεινύλ ρώξν πξσηνβνπιίαο, αλαδήηεζεο θαη δεκηνπξγίαο. Σπλδένληαη άξξεθηα
κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δηαπλένληαη, όπσο ε εθπαίδεπζε, από ηα ηδαληθά
ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο
πξνόδνπ ηνπ ιανύ καο. Καιιηεξγνύλ αθόκα ηελ πίζηε ζηηο αλζξώπηλεο αμίεο, ζηνλ
ίδην ηνλ άλζξσπν, ην μεπέξαζκα ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ θαζώο
θαη ηελ πίζηε ζηελ εηξήλε θαη ηε θηιία αλάκεζα ζηνπο ιανύο.
8. Με ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαηνρπξώλεηαη ε ειεύζεξε
δηαθίλεζε ησλ ηδεώλ, ρσξίο θακηά αλαγόξεπζε θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ε ειεπζεξία
ηεο έθθξαζεο θαη ε αβίαζηε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θάζε καζεηή κε ηελ
άζθεζε ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ απόςεσλ γηα
όια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο ππνβνεζείηαη ην έξγν ηεο
κάζεζεο θαη ηεο αγσγήο, ε δηπιή απηή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
9. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνληεο ζηε δσή ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, κέζα ζε πλεύκα
δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ, ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθόηεηαο, ζα αλαδεηθλύνληαη ζε
ππεύζπλα άηνκα, κε αλαπηπγκέλε δπλαηόηεηα λα θξίλνπλ θαη λα εθηηκνύλ ηε
ζεκαζία θαη ην λόεκα θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ.
10. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο εθθξάδνπλ ηε ζέιεζε ησλ καζεηώλ γηα ηε δσή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο δηακνξθώλνπλ κέζα από ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο ζην ζύιινγν ησλ
θαζεγεηώλ θαη ηε δηεύζπλζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.
11. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο ζπκβάιινπλ, καδί κε ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ,
ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπνπδώλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκηνπξγηθώλ
θιίζεσλ, ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο ησλ καζεηώλ, ζηε δεκηνπξγία
γεληθά ελόο ζρνιείνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο λενιαίαο, ηνπ ιανύ θαη
ηνπ ηόπνπ. Από θνηλνύ κε ηε δηεύζπλζε θαη ην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ,
αληηκεησπίδνπλ θαη ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηα πξνβιήκαηα ησλ
καζεηώλ.

3. ΟΡΓΑΝΑ, ΤΝΘΕΗ ΚΑΘ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΘΚΩΝ
ΚΟΘΝΟΣΗΣΩΝ
1. Μαζεηηθή θνηλόηεηα απνηειεί ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ θάζε ηάμεο ή, όπνπ νη
ηάμεηο δηαηξνύληαη ζε ηκήκαηα, ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ θάζε ηκήκαηνο.
2. Ιζόηηκα κέιε θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο είλαη ππνρξεσηηθά όινη νη καζεηέο θάζε
ηάμεο ή ηκήκαηνο. Τα κέιε θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο κε δηθαίσκα ιόγνπ,
ειέγρνπ θαη ςήθνπ, λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ
γεληθώλ ζπλειεύζεσλ κε γξαπηή πξόηαζή ηνπο πξνο ην ζπκβνύιην θάζε καζεηηθήο
θνηλόηεηαο, λα αξζξνγξαθνύλ ζηηο εθεκεξίδεο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
3. Τα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ
ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλειεύζεσλ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, λα
ελαξκνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζύκθσλα κε ηα γεληθόηεξα ζπκθέξνληα θαη ηηο
επηδηώμεηο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπλειεύζεσλ, λα πιεξώλνπλ ηε ζπλδξνκή
ηνπο ζηηο καζεηηθέο θνηλόηεηεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζπλδξνκή κε απόθαζε ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο (ηάμεο ή ηκήκαηνο).
4. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΣΘΚΗ ΚΟΘΝΟΣΗΣΑ ΕΘΝΑΘ :
α) Η Γεληθή Σπλέιεπζε, β) Τν 5κειέο Σπκβνύιην.
5. Η γεληθή ζπλέιεπζε, όπνπ κεηέρνπλ όια ηα κέιε θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο,
δειαδή όινη νη καζεηέο θάζε ηάμεο ή ηκήκαηνο, είλαη ην αλώηεξν όξγαλν θάζε
καζεηηθήο θνηλόηεηαο. Σηελ γεληθή ζπλέιεπζε νη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη απνθαζίδνπλ
γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.
6. Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηαθηηθά θάζε κήλα κε ηελ επζύλε ηνπ
ζπκβνπιίνπ ή έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπκβνπιίνπ ή κε αίηεζε πξνο ην
ζπκβνύιην ηνπ 1/2 ησλ κειώλ θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο. Οη ηαθηηθέο γεληθέο
ζπλειεύζεηο δηεμάγνληαη ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ζε κία από ηηο 3 πξώηεο δηδαθηηθέο
ώξεο. Οη ηαθηηθέο γεληθέο ζπλειεύζεηο, νξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή κέξα θάζε κήλα ζε
ζπλεξγαζία ησλ ζπκβνπιίσλ κε ηνπο ζπιιόγνπο ησλ θαζεγεηώλ θαη ηε δηεύζπλζε.
7. Οη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο ζπγθαινύληαη εθηόο δηδαθηηθώλ σξώλ.
8. Σηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο πξνεδξεύεη ην ηξηκειέο πξνεδξείν πνπ εθιέγεηαη από ηε
γεληθή ζπλέιεπζε. Ο πξώηνο ζε ςήθνπο εθιέγεηαη πξόεδξνο, ν δεύηεξνο γξακκαηέαο
θαη ν ηξίηνο αληηπξόεδξνο. Πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο κε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή θαη
επζύλε ηνπ πξνεδξείνπ.
9. Σηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ησλ γπκλαζίσλ
παξαβξίζθεηαη θαζεγεηήο πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο γηα θάζε θνηλόηεηα
από ην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ. Σθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ είλαη λα ζπκβνπιεύεη
ηνπο καζεηέο απνθιεηζηηθά ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Η παξάγξαθνο απηή δελ
εθαξκόδεηαη ζηα ιύθεηα θαη ζηηο ηερληθέο-επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.

10. Σηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, πνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζηνλ
πξώην κήλα ησλ καζεκάησλ, εθιέγεηαη 5κειέο ζπληνληζηηθό όξγαλν, ην ζπκβνύιην
ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο. Η πξώηε ζπλέιεπζε θάζε ρξνληάο ζπγθαιείηαη κε επζύλε
ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ (ησλ κειώλ πνπ έρνπλ παξακείλεη, δελ
έρνπλ απνθνηηήζεη).
11. Η ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, απνθαίλεηαη γηα ηνλ
απνινγηζκό ησλ πξάμεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαζώο θαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό
πνπ ηνλ εγθξίλεη ή ηνλ απνξξίπηεη. Τν ζπκβνύιην παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία κέρξη θαη
ηελ ηειεπηαία ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θάζε ρξόλν.
12. Γηθαίσκα γηα ππνβνιή ή πξόηαζε ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όινη νη καζεηέο, όια ηα
κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο.
13. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπκβνπιίσλ πξέπεη λα αθνινπζνύλ, ύζηεξα από
πιαηύ δηάινγν πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.
14. Η δ η α δ η θ α ζ ί α η ε ο ε θ ι ν γ ή ο είλαη ε αθόινπζε :
α. Από ηε γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγεηαη 3κειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ έρεη ηελ
επζύλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Τα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ
κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην ζπκβνύιην.
β. Σην γπκλάζην ν θαζεγεηήο – ζύκβνπινο ζπκκεηέρεη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή,
ρσξίο ςήθν κε ζθνπό λα ζπκβνπιεύεη ηνπο καζεηέο γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.
γ. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή γξάθεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ
ζε θύιια ραξηηνύ (ςεθνδέιηηα), ηόζα όζα είλαη θαη νη καζεηέο.
δ. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Κάζε καζεηήο ζεκεηώλεη, κε κπιε κειάλη, ζηαπξό
δίπια ζηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα
λα ζεκεηώλεη από έλα κέρξη πέληε ζηαπξνύο. Ψεθνδέιηηα πνπ έρνπλ δηαθξηηηθά
γλσξίζκαηα ή ζηαπξνύο πεξηζζόηεξνπο από πέληε ζεσξνύληαη από ηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή άθπξα. Οπνηνδήπνηε κέινο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα
ππνβάιιεη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή έλζηαζε, αλ ζεσξεί όηη παξαβηάζηεθε ε
κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο ή δελ ηεξείηαη ν θαλνληζκόο ησλ καζεηηθώλ
θνηλνηήησλ. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη ε κόλε αξκόδηα γηα λα θξίλεη ηελ
νπνηαδήπνηε έλζηαζε.
ε. Οη πέληε πξώηνη ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνη απνηεινύλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ
ζπκβνπιίνπ θαη νη ηξεηο επόκελνη ηα αλαπιεξσκαηηθά. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, νη
εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κεηαμύ απηώλ πνπ ηζνςήθεζαλ. Αλ κεηά από δύν
επαλαιεπηηθέο ςεθνθνξίεο παξακέλεη ε ηζνςεθία ηόηε γίλεηαη θιήξσζε.
ζη. Μεηά ηελ εθινγή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη πξαθηηθό από ηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή πνπ θνηλνπνηείηαη κε επζύλε ηεο ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
15. Τν ζπκβνύιην ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα ζηελ πξώηε ηνπ ζπλεδξίαζε κε θαλεξή
ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. Απνηειείηαη από ηνλ πξόεδξν, ην γξακκαηέα, ηνλ
ηακία θαη 2 κέιε. Τν 5κειέο πξνεδξείν ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο καζεηηθήο

θνηλόηεηαο, θαη ηελ εθπξνζσπεί κεηαθέξνληαο ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθώλ
ζπλειεύζεσλ ζηηο ζπλαληήζεηο-ζπλεξγαζίεο κε ηηο άιιεο καζεηηθέο θνηλόηεηεο, ηε
δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ.
16. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεμάγνληαη εθηόο δηδαθηηθώλ σξώλ ζην ρώξν
ηνπ ζρνιείνπ.
17. Ο π ξ ό ε δ ξ ν ο η ν π ζ π κ β ν π ι ί ν π πξνεδξεύεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη
ζπγθαιεί κε επζύλε ηνπ ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Υπνγξάθεη
επίζεο ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο.
18. Ο γ ξ α κ κ α η έ α ο αλαπιεξώλεη ηνλ πξόεδξν, ηεξεί βηβιίν πξαθηηθώλ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηνπ πξνεδξείνπ. Τελ εκεξήζηα
δηάηαμε ππνγξάθνπλ ν πξόεδξνο θαη ν γξακκαηέαο. Φξνληίδεη επίζεο, γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο.
19. Ο η α κ ί α ο ηεξεί βηβιίν ηακείνπ, έρεη ηελ επζύλε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ
ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο.
20. Τα δύν άιια κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ηζόηηκα πξνο ηα ππόινηπα κέιε ηνπ
ζπκβνπιίνπ.
21. Τν 5 κ ε ι έ ο ζ π κ β ν ύ ι η ν έρεη ζπιινγηθή επζύλε γηα ην ζπληνληζκό ησλ
ιεηηνπξγηώλ ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο.
22. Τν ζπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη έθηαθηα κε
πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ ή ηξηώλ κειώλ ηνπ. Τν ζπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία
αλ παξαβξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ.
23. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη όια ηα κέιε δηθαηνύληαη από κία
ςήθν. Τν ζπκβνύιην είλαη θάζε ζηηγκή αλαθιεηό από ηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ην
εμέιεμε. Σε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί ηε
ζέζε ηνπ παίξλεη ν θαηά ζεηξά πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο. Αλ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί
ν πξόεδξνο, ην ζπκβνύιην κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, επαλαζπγθξνηείηαη ζε ζώκα. Αλ
παξαηηεζνύλ ηξία ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ (ή αλαθιεζνύλ από ηε γεληθή
ζπλέιεπζε), επαλαιακβάλνληαη νη εθινγέο.
24. Όιεο νη ςεθνθνξίεο, εθηόο από απηήλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβνπιίνπ, είλαη
θαλεξέο.
25. Τα ζπκβνύιηα ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ εθπξνζσπνύλ ηνπο καζεηέο ζηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ.
26. Οη καζεηέο είλαη κόλνη ππεύζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
Τν ζπκβνύιην θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο έρεη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηεο
ηάμεο ή ηνπ ηκήκαηνο δηθό ηνπ εξκάξην, γηα λα θπιάεη εθεί ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα
πνπ ρξεζηκνπνηεί. Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα ζρεηηθά
εξκάξηα.

27. Σε θάζε ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεζκνζεηείηαη ε ζπλέιεπζε όισλ
ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζπγθαιείηαη γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη γηα
θνηλά πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ. Η γ ε λ η θ ή ζ π λ έ ι ε π ζ ε ηνπ ζρνιείνπ
ζπγθαιείηαη ηαθηηθά 3 θνξέο ζε θάζε ζρνιηθή ρξνληά κε ηελ επζύλε ηνπ καζεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ή έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή
κε αίηεζε πξνο ην ζπκβνύιην ησλ 2/3 ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θάζε ζρνιείνπ. Οη
ηαθηηθέο γεληθέο ζπλειεύζεηο ζρνιείνπ ζπγθαινύληαη ζηηο πξώηεο δηδαθηηθέο ώξεο.
Οη έθηαθηεο εθηόο δηδαθηηθώλ σξώλ. Τόζν νη ηαθηηθέο όζν θαη νη έθηαθηεο γεληθέο
ζπλειεύζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία αλ παξαβξίζθνληαη ηα 2/3 καζεηώλ θάζε
ζρνιείνπ.
28. Σηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ηνπ ζρνιείνπ πξνεδξεύεη ην καζεηηθό ζπκβνύιην ηνπ
ζρνιείνπ. Σηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ηνπ γπκλαζίνπ παξαβξίζθνληαη θαη νη θαζεγεηέοζύκβνπινη ησλ ηάμεσλ κε δηθαίσκα ιόγνπ. Ο ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπο είλαη γηα λα
ζπκβνπιεύνπλ ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.
29. Σηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζηηο
πξώηεο 45 κέξεο θαη κεηά από ηελ εθινγή ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ καζεηηθώλ
θνηλνηήησλ, εθιέγεηαη 15κειέο ζπληνληζηηθό όξγαλν γηα θάζε ζρνιείν: ην καζεηηθό
ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ. Η ζπλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη κε επζύλε ησλ κειώλ ηνπ
καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο πνπ δελ έρνπλ
απνθνηηήζεη.
30. Ο η α ξ κ ν δ η ό η ε η ε ο η ν π κ α ζ ε η η θ ν ύ ζ π κ β ν π ι ί ν π θάζε ζρνιείνπ
είλαη :
α. Ο ζπληνληζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ.
β. Η εθπξνζώπεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο άιινπο
θνξείο (ηηο καζεηηθέο θνηλόηεηεο άιισλ ζρνιείσλ, ην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ θαη ηε
δηεύζπλζε, ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε).
γ. Η πξνώζεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ καζεηώλ ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.
31. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα
αθνινπζνύλ κεηά από δηάινγν πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ.
32. Γηθαίσκα ππνβνιήο ή πξόηαζε ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όινη νη καζεηέο θάζε
ζρνιείνπ.
33. Η δ η α δ η θ α ζ ί α η ε ο ε θ ι ν γ ή ο είλαη ε αθόινπζε :
α. Από θάζε καζεηηθή θνηλόηεηα εθιέγεηαη έλαο αληηπξόζσπνο γηα ηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή, πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Τα κέιε ηεο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην καζεηηθό ζπκβνύιην
ηνπ ζρνιείνπ.
β. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή γξάθεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ
ζε ςεθνδέιηηα ηόζα όζνη είλαη θαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.

γ. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Κάζε καζεηήο ζεκεηώλεη κε κπιε κειάλη ζηαπξό
δίπια ζηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα
λα ζεκεηώλεη από έλα κέρξη επηά ζηαπξνύο. Ψεθνδέιηηα πνπ έρνπλ παξαπάλσ από 7
ζηαπξνύο ή δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζεσξνύληαη από ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή άθπξα.
Η εθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη ε κόλε αξκόδηα γηα λα θξίλεη ηελ νπνηαδήπνηε έλζηαζε.
δ. Οη 15 πξώηνη ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνη απνηεινύλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ καζεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ θαη νη 5 επόκελνη ηα αλαπιεξσκαηηθά. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο νη
εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κεηαμύ απηώλ πνπ ηζνςήθεζαλ. Αλ ζηελ επαλαιεπηηθή
ςεθνθνξία παξακείλεη ε ηζνςεθία ηόηε γίλεηαη θιήξσζε.
ε. Μεηά ηελ εθινγή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη πξαθηηθό από ηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή πνπ θνηλνπνηείηαη κε επζύλε ηεο ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
34. Τν καζεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα ζηελ πξώηε ηνπ
ζπλεδξίαζε κε θαλεξή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. Απνηειείηαη από ηνλ
πξόεδξν, ηνλ αληηπξόεδξν, ην γξακκαηέα θαη 12 κέιε ηζόηηκα κε ην πξνεδξείν. Οη
αξκνδηόηεηεο ηνπ πξνεδξείνπ είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ κειώλ ησλ ζπκβνπιίσλ
ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
35. Τν καζεηηθό ζπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζην ζρνιείν εθηόο δηδαθηηθώλ σξώλ,
ηαθηηθά κία θνξά ηε βδνκάδα ή έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ πξνεδξείνπ ή 8 κειώλ
ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξαβξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 8 κέιε ηνπ.
36. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη όια ηα κέιε έρνπλ κία ςήθν. Τν
ζπκβνύιην είλαη αλαθιεηό από ηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ην εμέιεμε. Γηα λα
αλαθιεζεί ην καζεηηθό ζπκβνύιην, ηε ζπλέιεπζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα
ζπγθαιέζνπλ ηα 2/3 ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη λα παξαβξίζθνληαη θαη
ςεθίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ καζεηώλ πνπ ςήθηζαλ γηα λα ην εθιέμνπλ.
37. Σε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ παξαηηεζεί, ηε ζέζε ηνπ
παίξλεη ν θαηά ζεηξά πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο. Αλ παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί ν
πξόεδξνο, ν αληηπξόεδξνο ή ν γξακκαηέαο, ην ζπκβνύιην, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ,
ζπκπιεξώλεη κε ςεθνθνξία ηελ θελή ζέζε ηνπ πξνεδξείνπ. Αλ παξαηηεζνύλ 8 ή
πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ (ή αλαθιεζνύλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ
ζρνιείνπ) ηόηε επαλαιακβάλνληαη νη εθινγέο.
38. Τν ηξηκειέο πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην ζρνιείν.
39. Τξεηο εθπξόζσπνη ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ
καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ κεηέρνπλ ζην ζρνιηθό ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ,
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 1566/1985. Ο πξόεδξνο ηνπ καζεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ κεηέρεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 1566/85.
40. Καη κεηά ηελ εθινγή ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ν θπξίαξρνο ιόγνο
παξακέλεη ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, πνπ είλαη ηα
αλώηαηα όξγαλά ηνπο.

4. ΠΟΡΟΘ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΘΚΩΝ ΚΟΘΝΟΣΗΣΩΝ
1. Οη πόξνη θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο είλαη ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη. Ταθηηθνί είλαη νη
εηζθνξέο ησλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο, ζύκθσλα κε όζα ζα θαζνξίζεη ε πξώηε γεληθή
ζπλέιεπζε θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο. Έθηαθηνη πόξνη είλαη όζνη πξνέξρνληαη από
πξνζθνξέο θαη εηζπξάμεηο από δηάθνξεο εθδειώζεηο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο.
2. Πνζά πνπ πξνέξρνληαη από εθδειώζεηο, ζηηο νπνίεο παίξλνπλ κέξνο καζεηέο από
δηάθνξεο καζεηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίδνληαη ζε ίζα κέξε θαη
κνηξάδνληαη ζηα ηακεία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ από ην καζεηηθό ζπκβνύιην ηνπ
ζρνιείνπ.
3. Τνπο πόξνπο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο δηαρεηξίδεηαη ην ζπκβνύιην ηεο. Οη
απνδείμεηο είζπξαμεο θαη πιεξσκήο ππνγξάθνληαη από ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ ηακία.
4. Οη πόξνη πνπ κέλνπλ ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο παξαδίδνληαη ζηε
δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη θπιάζζνληαη απ΄απηήλ, κεηαθέξνληαη δε ζηελ επόκελε
ηάμε, ελώ ην ππόινηπν ηνπ ηακείνπ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο παξαδίδεηαη ζηελ πξώηε
ηάμε ηνπ επόκελνπ ζρνιηθνύ ρξόλνπ.
5. ΠΕΘΘΑΡΥΘΚΑ
1. Γηα λα θαηνρπξσζεί ε νπζηαζηηθή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
πξνϋπόζεζε απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαζεγεηώλ-καζεηώλ. Τα ζέκαηα
πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κέζα ζην ζρνιείν δελ
απνηεινύλ αληηθείκελν πξνζηξηβήο θαη αληηδηθίαο αιιά αληηκεησπίδνληαη κε δηάινγν,
θαηαλόεζε θαη θαιή ζέιεζε.
2. Σε πεξηπηώζεηο πνπ δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα από ηε ζπκπεξηθνξά καζεηή ή
καζήηξηαο ζην ζρνιείν, αλεμάξηεηα θαη πέξα από ηε δηαδηθαζία επηβνιήο πνηλώλ,
όπσο νξίδεηαη από ηε ζρνιηθή λνκνζεζία, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο καζεηηθήο
θνηλόηεηαο, ζηελ νπνία αλήθεη ν καζεηήο ή ε καζήηξηα, ζπλέξρεηαη έθηαθηα κε
πξσηνβνπιία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο, ζπδεηάεη ην ζέκα θαη εηζεγείηαη ηνλ
ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπ ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ πνπ έρεη θαη ηελ επζύλε ηεο
ηειηθήο απόθαζεο.
3. Ο πξόεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο κεηαθέξεη ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ ηελ
άπνςε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο θνηλόηεηαο.
4. Ο πξόεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαζώο θαη ην πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ παξαβξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
ζπιιόγνπ ησλ θαζεγεηώλ κε δηθαίσκα ιόγνπ.
5. Μαζεηήο, παξαπεκπόκελνο γηα παξάπησκα ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ, έρεη ην
δηθαίσκα ηεο απνινγίαο.
6. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηνύληαη ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ πεηζαξρηθά
ζέκαηα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε δηθαίσκα ιόγνπ θαη νη
εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 απηνύ ηνπ άξζξνπ.

6. ΔΡΑΣΗΣΘΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΘΚΩΝ ΚΟΘΝΟΣΗΣΩΝ
1. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο ησλ δηαθόξσλ ηάμεσλ ή ηκεκάησλ κπνξνύλ, κεηά από
απόθαζε ή ησλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ, ή ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπο ή ηνπ καζεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ λα πξαγκαηνπνηνύλ θνηλέο εθδειώζεηο.
2. Τν ζρνιείν, πέξα από ρώξνο παηδείαο, κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη ρώξνο
πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο θαζώο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ αζιεηηθνύ
πλεύκαηνο θαη ηεο άζιεζεο. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη
κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο δηεύζπλζεο θαη ηνπ ζπιιόγνπ ησλ
θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, πξνσζνύλ πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο (επηζηεκνληθέο
δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, πνηεηηθέο ή κνπζηθέο βξαδηέο, ζπλαπιίεο, εθζέζεηο, ζέαηξν
θιπ.) πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε κνξθή επηζηήκεο θαη ηέρλεο, όπσο επίζεο θαη
δηνξγαλώζεηο αζιεηηθώλ αγώλσλ. Σε θάζε ζρνιείν κπνξεί λα ηδξπζνύλ όκηινη
ςπραγσγηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα, ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα
δξαζηεξηνπνηνύληαη νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο, από δηάθνξεο ηάμεηο ή ηκήκαηα,
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο (πρ. θηλεκαηνγξαθηθόο όκηινο, ζεαηξηθόο,
θσηνγξαθηθόο, ζθαθηζηηθόο, όκηινο θίισλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ινγνηερληθόο,
κνπζηθόο, αζιεηηθόο, πξαθηηθώλ θαηαζθεπώλ θιπ). Οη ζπλεδξηάζεηο απηώλ ησλ
νκίισλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν, ζε ώξεο εθηόο ησλ δηδαθηηθώλ, ηθαλνπνηνύλ
ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ θαη θαιιηεξγνύλ ην ηαιέλην ησλ κειώλ ηνπο.
Αξκόδην όξγαλν γηα ην ζπληνληζκό ηεο δνπιεηάο ηνπο είλαη ην καζεηηθό ζπκβνύιην
ηνπ ζρνιείνπ.
3. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ ησλ θαζεγεηώλ, όηαλ ζπδεηηνύληαη πνιηηηζηηθέο,
αζιεηηθέο θαη γεληθά καζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (πρ. ζπγθξόηεζε βηβιηνζήθεο,
κνξθσηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο, δηνξγάλσζε ζρνιηθώλ ενξηώλ, δεκηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ζρνιηθνύ κνπζείνπ θιπ) ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ιόγνπ, ην πξνεδξείν ηνπ
καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ.
4. Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθό κέζν αγσγήο θαη
επηθνηλσλίαο. Τν δηθαίσκα απηό ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ πινπνηείηαη κε ηα
παξαθάησ:
α. Με επζύλε ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν πίλαθαο
καζεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ γηα καζεηηθά ζέκαηα. Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζα
πξέπεη, ζε ζπλελλόεζε κε ην καζεηηθό ζπκβνύιην, λα παξαρσξήζεη ην ρώξν πνπ ζα
αλαξηεζεί ν πίλαθαο ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ. Δπλόεην είλαη πσο ν πίλαθαο
απηόο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη από ηηο καζεηηθέο θνηλόηεηεο, γηα καζεηηθά ζέκαηα.
β. Με πξσηνβνπιία επίζεο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ κπνξνύλ λα εθδίδνληαη
έληππα (ζρνιηθό πεξηνδηθό, εθεκεξίδα, ελεκεξσηηθά έληππα) από ηνπο καζεηέο γηα
ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή θαη ηνπο
άιινπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ. Τελ επζύλε γηα ηε ζύληαμε ηνπ πεξηνδηθνύ ή ηεο
εθεκεξίδαο ζα έρεη ζπληαθηηθή επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη από κέιε ηεο καζεηηθήο
θνηλόηεηαο. Καζεγεηήο – ζύκβνπινο, νξίδεηαη από ην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ. γηα
ηε ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα ζηελ έθδνζε ησλ εληύπσλ.
5. Η ακθίεζε κέζα ζην ζρνιείν αλήθεη ζηελ πξνζσπηθή επζύλε ησλ ίδησλ ησλ
καζεηξηώλ θαη καζεηώλ. Η καζεηηθή θνηλόηεηα έρεη ην δηθαίσκα λα επεκβαίλεη, όηαλ

παξαηεξνύληαη αθξόηεηεο ή εθθεληξηζκνί θαη λα ζπζηήλεη ζπκκόξθσζε ζε όηη
ζεσξείηαη αληηθεηκεληθά εππξεπέο θαη είλαη πιαηηάο θνηλσληθήο απνδνρήο. Τα
νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα όκσο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ησλ καζεηξηώλ ή ησλ
καζεηώλ αληηκεησπίδνληαη κε πλεύκα δηαιόγνπ, θαιήο ζέιεζεο θαη κε ζπλελλόεζε
ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ην ζύιινγν ησλ
θαζεγεηώλ θαη ην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. Αλ αλάινγν ζέκα παξαπεκθζεί
γηα ζπδήηεζε θαη απόθαζε ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ, όπνπ αλήθεη θαη ε όπνηα
ηειηθή απόθαζε, ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ παξαβξίζθνληαη, κε
δηθαίσκα ιόγνπ, ν πξόεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο, ζηελ νπνία αλήθεη ε
καζήηξηα ή ν καζεηήο πνπ θξίλεηαη, θαζώο θαη ην ηξηκειέο πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ.
6. Η θαζαξηόηεηα θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ θαη ησλ
κέζσλ δηδαζθαιίαο ( ζξαλία, καπξνπίλαθεο, επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, έπηπια θηι)
όρη κόλν απνηεινύλ πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ αιιά θαη ππνρξέσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο απέλαληη ζηα κέιε ηεο θαη
ζηνλ ειιεληθό ιαό.
7. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο θαη ηα κέιε ηνπο αλαιακβάλνπλ λα πεξηθξνπξήζνπλ ην
δηθαίσκα ησλ καζεηώλ λα δνπλ ηε ζρνιηθή δσή ηνπο ζε ρώξνπο πνπ ζα πιεξνύλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο γηα κάζεζε, λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ.
Σθόπηκε θζνξά ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο απνηειεί
νπζηαζηηθά αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αθνύ ε δαπάλε γηα αγνξά, επηδηόξζσζε ή
αληηθαηάζηαζε πξνέξρεηαη από ηνπο θόξνπο πνπ πιεξώλεη ν εξγαδόκελνο ειιεληθόο
ιαόο. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο ζ΄απηό ην ζέκα ζπλεξγάδνληαη θαη ππνβνεζνύλ ηε
δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ βέβαηα έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κέζσλ
δηδαζθαιίαο θαζώο θαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ δηδαθηεξίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ
ζρνιηθώλ ρώξσλ. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο επίζεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα
επεκβαίλνπλ θαη ειέγρνπλ ηα κέιε ηνπο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αλαγξαθή ζηνπο
ηνίρνπο ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο, ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ
ζπλζεκάησλ, ζρεκάησλ, ζπκβόισλ, άζεκλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ θηι πνπ θαη
αληηαηζζεηηθά είλαη αιιά θαη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα ππνβαζκίδνπλ.
8. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο ζε ζπλεξγαζία θαη κεηά από έγθξηζε ηνπ ζπιιόγνπ
θαζεγεηώλ έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιηθώλ θπιηθείσλ. Τν καζεηηθό ζπκβνύιην θάζε ζρνιείνπ θαη εθπξόζσπνη ησλ
θαζεγεηώλ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηνλ ηξόπν εμππεξέηεζεο ησλ
καζεηώλ ζηα θπιηθεία.
9. Οη καζεηηθέο θνηλόηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ ζρνιηθνύο ρώξνπο
γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθεη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
7. ΣΕΛΘΚΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ
1. Από ηελ θνηλνπνίεζε απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ παύεη ε ηζρύο ηνπ από 31.3.1982
πξνεγνύκελνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.
2. Ο θαλνληζκόο απηόο εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά από ην ζρνιηθό έηνο 1986-87 ζε
όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο.

3. Με ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε ηεο δηεύζπλζεο θαη ηνπ ζπιιόγνπ ησλ
δηδαζθόλησλ θάζε ζρνιείνπ, ν θαλνληζκόο απηόο δηαλέκεηαη ζε όινπο ηνπο
δηδάζθνληεο, αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θάζε ζρνιείνπ, παξαδίδεηαη έλα αληίηππν
ζην ζπκβνύιην θάζε καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη γίλεηαη επξεία ελεκέξσζε ησλ
καζεηώλ γηα ην πεξηερόκελό ηνπ.
4. Η ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνύ απνηειεί αληηθείκελν θαζεκεξηλήο πξνζπάζεηαο ησλ
νξγάλσλ ηεο θνηλόηεηαο, βαζίδεηαη όκσο θύξηα ζηελ ππεπζπλόηεηα ησλ κειώλ ηεο
ζρνιηθήο δσήο.

