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1. Διευκρινιστικόν πρόλογος - Βασική περίληψη

Πριν προχωρήσω στην παράθεση του σχεδίου επιχείρησης ( business plan ) 

που επέλεξα να παρουσιάσω, θα ήθελα να κάνω κάποια διευκρινιστικά σχόλια, για να 

αντιληφθεί ο αναγνώστης την ιδιοτυπία του και να μπορέσει έτσι να παρακολουθήσει 

ευκολότερα την πορεία ανάπτυξής του. Η ιδιοτυπία του συνίσταται στο ότι επέλεξα 

να παρουσιάσω ένα σχέδιο οργάνωσης-διοίκησης, με εμφανή ωστόσο τα 

χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού σχεδιασμού, μιας “δημόσιας επιχείρησης" που 

την συνιστά ένα συγκεκριμένο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 9° 

Γυμνάσιο Βόλου. Στην επιλογή αυτή προχώρησα για δύο βασικούς λόγους. Αφενός, 

γιατί ήθελα στα πλαίσια της εργασίας που μου ανατέθηκε να μην παρουσιάσω ένα 

έτοιμο business plan προστρέχοντας στο internet ή στα αρχεία μιας.επιχείρησης, αλλά 

να σχεδιάσω, με την βοήθεια των σημειώσεων που μας δόθηκαν, ένα δικό μου, 

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή προσέκρουε στο 

εμπόδιο της εξεύρεσης του συγκεκριμένου υλικού, των στοιχείων εκείνων δηλαδή

που θα αφορούσαν τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Συζητώντας το πρόβλημα wfc
. A > 1

JhltuBVYTtf μου πρότεινην αν ήθελα, να ερευνήσω τα αρχεία του σχολείου που

διευθύΚν/και να αντλήσω από εκεί τα όποια στοιχεία θα με βοηθούσαν στην έρευνα 

μου. Η πρόταση αυτή βέβαια “σκόνταφτε" στη μορφή της επιχείρησης και κατ



επέκταση στη μορφή ενός “σύγχρονου" business plan Ενα τέτοιο σχέδιο 

αναμφίβολα αναφερεται κατ' εξοχήν σε μια επιχείρηση, ιδιωτική ή έστιυ και δημοσία, 

με έντονα ωστόσο τα οικονομικά χαρακτηριστικά, του κέρδους και του 

ανταγωνισμού. Μια δημόσια σχολική μονάδα, όσο και αν τη βλέπαμε σαν μια 

επιχείρηση, δύσκολα θα βρίσκαμε τους οικονομικούς της στόχους και το στοιχείο του 

ανταγωνισμού. Στη πορεία των συζητήσεων που είχαμε, είπαμε να το 

διακινδυνεύσουμε και το μεν όφελος της επιχείρησης ( του δημόσιου σχολείου 

δηλαδή ) να το μετρήσουμε ως ηθικό ( φήμη, γόητρό, κύρος, καλό όνομα ), το δε 

στοιχείο του ανταγωνισμού, να το δούμε με την υγιή μορφή του, ως άμιλλα ευγενική 

για τη θέση που θα είχε το συγκεκριμένο σχολείο ανάμεσα στα άλλα δημόσια και 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια του Βόλου. Δεσμευτήκαμε όμως ως προς τα άλλα να 

ακολουθήσουμε όσο το δυνατόν πιο πιστά γινόταν τη μορφή ενός business plan, 

δίνοντας:

Α) Τη βασική περίληψή του.

Β) Τη γενική περιγραφή της Εταιρίας (σχολείου).

Γ) Το σνέδιο των ποοϊόνταιν και υπηρεσιών του.

Δ) Το σχέδιο που αφορά στο parketiniz.

Ε) Το σχέδιο που αφορά τη διοίκηση.

^ ΣΤ) Το λειτουργικό σχέδιο.

Ζ) Το οικονομικό σχέδιο.

Η) Το νομικό σχέδιο.
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Το συνολικό σχέδιο που θα καταθέσω παρακάτω βασίζεται κύρια στα αρχεία 

του 9'”’ Γυμνασίου Βόλου και πιο συγκεκριμένα:

α) Στο βιβλίο που αφορά τις Συνεδριάσεις του Συλλόγου Καθηγητών, 

β) Στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.

γ) Στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στις επιστολές 

και τα έγγραφα του Συλλόγου αυτού-δημοσιεύματα εφημερίδων.

δ) Στις επιστολές του Δ/ντη του σχολείου προς τους Γονείς και Κηδεμόνες 

των μαθητών των.



ε) Στα βασικα αρθρα του Σ' 1566/85 που αφορούν τους σκοπούς της 

Εκπ/σης, του Γυμνασίου κ.α..

στ) Στις αποφάσεις τιυν εκαστοτε Υπουργών Παιδείας και τις διατάξεις του 

ΥΠΕΠΘ που αναφέρονται στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διδακτικού 

προσωπικού.

ζ) Στις πράξεις της Σχολικής Επιτροπής που αφορούν περισσότερο την 

οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας (9°’’ Γυμνασίου).

η) Στα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων.

θ) Στις αρκετά διαφωτιστικές πληροφορίες που πήρα από τον ι

Δ/ντή της σχολικής μονάδας, στο διάστημα της δετούς θητείας του

Οι τελευταίες αυτές συζητήσεις περιστρέφονταν στον τρόπο με τον οποίο 

αυτός ως Δ/ντής και οι συνάδελφοί του ( Σύλλογος Καθηγητών ), οργάνωσαν και 

διοίκησαν την επιχείρηση(σχολείο) αυτά τα πέντε χρόνια προκειμένου, αξιοποιώντας 

όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους (υλικοτεχνική υποδομή και έσοδα της σχολικής 

επιτροπής), να παράσχουν στους “πελάτες” τους, (μαθητές και γονείς του 9ου 

Γυμνασίου), τις καλύτερες υπηρεσίες (μορφωτικό αγαθό σε γνώσεις-βιώματα- 

εμπειρίες) ανταγωνιζόμενοι τις άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις (τα άλλα δημόσια 

σχολεία της περιοχής) και αποκομίζοντας το προσδοκώμενο κέρδος (τη φήμη και το 

γόητρο του σχολείου στη πόλη του Βόλου).

5
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2. Γενική περιγραφή τιι: Εταιρίας (σγολείου)

Το 9° Γυμνάσιο Βόλου είναι ένα δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που βρίσκεται στην οδό Χείρωνος 53, στη συνοικία Μουρτζούκου και 

στεγάζεται σε ένα επιβλητικό σχολικό συγκρότημα με έντονα τα χαρακτηριστικά της 

μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Είναι ένα σχετικά καινούριο σχολείο (έτος ιδρύσεως 

1988) που δημιουργήθηκε να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, από τη 

στιγμή που η πολιτεία και ο κύριος φορέας της δημόσιας εκπαίδευσης, το ΥΠΕΠΘ, 

αποφάσισαν να περιορίσουν την απογευματινή λειτουργία των σχολείων ιδρύοντας 

νέα εκπαιδευτήρια. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε σ’ αυτή τη περιοχή (συνοικία 

Επτά Πλατανιών) για να αποσυμφορηθούν τα ήδη υπάρχοντα σχολεία και να 

ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής αυτής, να ιδρυθεί ένα 

σχθΛ£ΐο κοντά τους με πρωινή λειτουργία, ώστε ν' αποφεύγονται οι μετακινήσεις των 

παιδιών τους που κάλυπταν μεγάλη απόσταση προκειμένου να φοιτούν στα ήδη



υπάρχοντα σχολεία. Το νεότευκτο διώροφο κτίριο με πς νέες προδιαγραφές 

διαθέτει δεκατέσσερις (14) ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας κατανεμημένες στους 

δύο ορόφους, αίθουσα Πληροφορικής στο ισόγειό, δύο (2) μικρές βοηθητικές 

αίθουσες μια στο κάθε οροφο, γραφείο καθηγητών και γραφείο Δ/ντη στο ισόγειό και 

τέλος, χώρους στο υπόγειό για την τοποθέτηση και λειτουργία των συστημάτων 

θέρμανσης και κλιματισμού Ο ίδιος χώρος (υπόγειο) χρησιμοποιείται με κατάλληλη 

διευθέτηση και ως αποθήκη για τα έπιπλα (θρανία, καρέκλες) και αλλα χρήσιμα 

υλικά του σχολείου. Για την άθληση των μαθητών υπάρχει εκτεταμένο προαύλιο με 

τεραίν μπάσκετ και βόλεϊ. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές μπορούν να κανουν 

χρήση του παρακείμενου κλειστού γυμναστηρίου, στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι 

μαθητές των δύο άλλων σχολείων του Σχολικού Συγκροτήματος (7° Γυμνάσιο Βολου 

και 6° Ενιαίο Λύκειο Βόλου). Η στελέχωσή του σε διδακτικό προσωπικό έγινε από 20 

έμπειρους ως επί το πλείστον καθηγητές που υπηρετούσαν οργανικά στο 3° Γυμνάσιο 

Βόλου, από το οποίο προήλθε ως θυγατρικό το 9° Γυμνάσιο. Στο νέο σχολείο 

απέκτησαν οργανική θέση εκτός απο τους είκοσι (20) και άλλόι οκτώ(8) καθηγητές 

με τις μεταθέσεις που έγιναν την πρώτη χρονιά λειτουργίας του.
Έτσι το 9° Γυμνάσιο Βόλου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1988 με τις 

καλύτερες προδιαγραφές, την ιστορία του. Σε καινούριο κτίριο και με ένα έμπειρο 

προσωπικό που φιλοδοξούσε να δώσει στους νέους τις απαραίτητες γνώσεις και 

βιώματα που θα τους ήταν χρήσιμα για τη ζωή τους. Οχι ότι όλα είναι σήμερα τέλεια 

και ιδανικά. Υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να γίνουν στην πορεία, ιδιαίτερα από την 

άποψη της βελτίωσης των χώρων (η αυλή του και σήμερα κατακλύζεται από το 

τσιμέντο) και της συμπλήρωσης της υλικοτεχνικής υποδομής (έλλειψη εργαστηρίων 

Τεχνολογίας και Παραγωγής, Φυσικής και Χημείας, αίθουσας βιβλιοθήκης, αίθουσας 

εκδηλώσεων). Ωστόσο το διδακτικό προσωπικό και η Διεύθυνση του σχολείου έχουν 

τη θέληση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών και να προσφέρουν σ 

αυτούς όσο το δυνατόν πληρέστερη παιδεία και μόρφωση. Σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το 15μελές Συμβούλιο των μαθητών θα 

δραστηριοποιηθούν και θα πιέσουν σε κάθε κατεύθυνση (Κεντρική Διοίκηση, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο Παιδείας) έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υπάρχοντες όροι και 

να δημιουργηθούν οι καταλληλότερες συνθήκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου.

7



8

3. Σγέδιο των προϊόντων και των υπιιοεσιών

Στα πλαίσια υλοποίησης τόσο του γενικότερου σκοπού του Γυμνασίου (ήτοι 

να προωθήσει μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην 

ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής), όσο και των ειδικότερων 

στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Νόμου Πλαίσιου Ν. 1566/85 που αφορά 

τα εκπαιδευτικά ζητήματα, ο Σύλλογος των Καθηγητών του 9°” Γυμνασίου 

αποφάσισε σε ειδική συνεδρίασή του να γνωστοποιήσει προς τους Γονείς και 

Κηδεμόνες των μαθητών (πελάτες), το είδος των υπηρεσιών που προτίθεται να 

προσφέρει στους μαθητές σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας 

και αύξησης της αποτελεσματικότητάς του. Προς τούτο, εξουσιοδότησε το διευθυντή



του Σχολείου με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς να απευθύνεται με 

επιστολή του προς αυτους γνωστοποιώντας τις προθέσεις του Συλλόγου των 

Καθηγητών του Σχολείου.

Παραθέτω εδώ αυτούσια μια τέτοια επιστολή που στάλθηκε το σχολικό έτος 

’98 -’99 από το Δ/ντή του σχολείου προς τους γονείς όπου καθορίζεται με σαφήνεια 

το μορφωτικό προϊόν και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει το συγκεκριμένο 

σχολείο (δες σχετικές υπογραμμίσεις) Εννοείται ότι παρόμοιες επιστολές στέλνονται 

με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο είναι δικές 

μου.

9

9° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Προς

τους Γονείς και Κηδεμόνες 

των μαθητών μας.

Αγαπητοί γονείς,
Ο Σύλλογος των καθηγητών του σχολείου μας με την έναρξη της νέας 

σχολικής χρον,άς εύχεται σε σας και τα παιό,α σας κάθε προσωπική και οικογενειακή 

επιτυχία και πρόοδο.
α° Γιιιινάσιο όπως κάθε χρονιά έτσι και Ολοι εμείς που υπηρετούμε στο 9 Γυμνάσιο, ο S

φέτος θα προσπαθήσουμε ν' ανταποκρ,θουμε με ζήλο και ευθύνη στα καθήκοντα που

μας επιβάλλει η θέση κα, ο ρολος μας. ™ τις
δ,,νάι,ειε των ααθηω^^^^ ΙΟ.άλλο πρόσωπο του

αυτο^ποωτοβουΜ^^^' ■“ δ“
-π. πολιτιστικές δραστηριότητες που αναλαμβανει το πράξη και μέσα απο τις ποικίλη ποΛίτισ S

_ „ . e νη. ωέτος στους μαθητές μας την ευκαιρία νασχολείο κάθε χρόνο θα οωσουμε κα φ S ^
πτότητ^ς T91*- να διαμορφώσουν ήθος καιΞεδιπλώσουν το ταλέντο

σ-κ,-τγπιτοίνεται στους^0^1^ ΤΠ£ Ελληνικής παιδείας. χαρακτήρα, τέτοιο που να ανταποκρί--------------^
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Πιο συγκεκριμένα θα προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μαθητές 

μας να συιαιετάσχουν σε προγραιιιιατα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αγωγής 

Υγείαε. Αγωγής Καταναλωτή και Ολυμπιακής Παιδείας, με ποικίλη θειιατολονία. Τα 

προγράμματα αυτα, που θα διεξάγονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου, σε ώρες 

και ήμερες που θα ορίσουν οι συντονιστές-καθηγητές σε συνεννόηση με τους 

μαθητές, θα έχουν δίωρη διάρκεια, μία φορά την εβδομάδα και θα τα πλαισιώσουν σε 

προαιρετική βάση όσοι μαθητές εκδηλώσουν ανάλογο ενδιαφέρον για το'κάθε θέμα 

που θα οριστεί

Το σχολείο μας ωστόσο, για να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν ανάλογα προγράμματα που από τη φύση τους έχουν βιωματικό 

χαρακτήρα και καλλιεργούν την αυτενέργεια και πρωτοβουλία των μαθητών, 

προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΥΠΕΠΘ που αφορά την εφαρμογή ενός 

συχκεκριιιένου πιλοτικού προγοάιηχατος ιιε την ονομασία “Ευέλικτη ίώνη- 

Καινοτόιιες δράσεις στο Γυανάσιο". Το πρόγραμμα αυτό που θα εφαρμοστεί αρχικά 

σε 52 Γυμνάσια της Ελλάδας, ένα για κάθε νομό, έχει *ως στόχο να δώσει τη 

δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να διαμορφώσουν μόνοι τους ένα μέρος του 

υποχρεωτικού προγράμματος, για ένα δίωρο την εβδομάδα. Για την πληρέστερη 

ωστόσο ενημέρωσή σας θα σας απευθύνουμε νεότερη επιστολή, εφόσον τελικά 

επιλεγούμε να συμμετάσχουμε.

Σκοπεύουμε ακόμη να δώσουμε νέο περιεχόιαενο στις εκδηλώσεις του 

σχολείου uac (Υιορτές-εκδρομές). Προς τούτο, σε συνεννόηση με το 15μελές 

μαθητικό συμβούλιο αλλά και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θα 

προγραμαατίσουμε ευθύς εξαρχής όλους του περιπάτους και την ηιιερήσια εκδρομή 

των ααθητών, επιλέγοντας μέρη που θα εμπλουτίσουν tic γνώσεις τους και θα 

αναπτύξουν την ευαισθησία τους για το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Όσον αφορά τις γιορτές ήδη ομάδα καθηγητών έχει αναλάβει να καταρτίσει 

συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάθε γιορτή, επιλέγοντας και τους μαθητές που θα το 

παρουσιάσουν. Υπάρχει βέβαια το θέμα της έλλειψης μεγάλης αίθουσας 

εκδηλώσεων, εφόσον εκκρεμεί, ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη, η μετατροπή των 

εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Μουρτζούκου σε αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων. Για το θέμα αυτό, όσο και εκείνο που αφορά την αρχιτεκτονική παρέιιβαση 

στον αύλειο χώρο εκ αέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δηιιου Βόλου, ώστε να



αποκτήσει αυτός την μορφή που του ταιριάζει, ελπίζουμε να έχουμε την 

αμέριστη συμπαράσταση σας στις παραστάσεις που σχεδιάσαμε να 

πραγματοποιήσουμε τόσο στο Δήμαρχο του Βόλου οσο και στον Αντινομαρχη, τον 

αρμόδιο για τα θέματα παιδείας.

Η περσινή χρονιά ως γνιυστόν χαρακτηρίστηκε απο τις μαθητικές 

κινητοποιήσεις που οδήγησαν στις καταλήψεις των σχολείων. Οι σχέσεις καθηγητών 

-μαθητών-γονέων δοκιμάστηκαν σοβαρά και" σε πολλά σχολεία δημιούργησαν 

τέτοιες εντάσεις και αντιπαραθέσεις που ακύρωσαν κάθε διδακτικό και παιδαγωγικό 

στόχο. Στο σχολείο, μας χάρη στην αυτοσυγκράτηση και την ψυνραιμία που 

επιδείγθηκε απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (’ίΐαθητές-καθηγητές-γονείς), 

δεπεράσαιιε την κρίση, νωρίς να διαταρανθούν οι απαραίτητες ισορροπίες και 

κατορθώσαιιε να επαναφέρουμε το ήρεμο κλίιια. Έτσι και την παιδαγωγική σχέση 

δασκάλου και μαθητή διασώσαμε και τους διδακτικούς στόχους μας προσεγγίσαμε με 

την ουσιαστική αναπλήρωση της ύλης τα Σάββατα και τις αργίες του Πάσχα.

Ωστόσο πιστεύω πως η δοκιμασία αυτή άφησε έναν προβλήματισμό και αναγκάζει 

τον καθένα μας ν’ αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Σε τέτοιες συγκυρίες αλλά 

και στην απλή καθημερινή πράδη, καταδεικνύεται ο πολυδιάστατος και δυσχερής 

ρόλος του δασκάλου, στον οποίο σας καλούμε αγαπητοί γονείς, συμπαραστάτες και 

βοηθούς ματ.

Σας ζητούμε να προσέρχεστε στις συνεδριάσεις του Συλλόγου σας, να έρχεστε 

τακτικά στο σχολείο και να ενημερώνεστε για τη φοίτηση, την συμπεριφορά και την 

επίδοση των παιδιών σας. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε κάθε πρόβλημα

που αντιμετωπίζει το παιδί σας από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
4-Η δική σας συνδρομή, στην προσπάθεια των παιδιών σας θα βοηθήσει τον 

κοινό μας στόχο.
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4. Το σγέδιο που «φορά το ιιάρκετινΥκ

Μετά τον προσδιορισμό του μορφωτικού προϊόντος και του είδους των 

υπηρεσιών που ο Σύλλογος Καθηγητοδν και η Διεύθυνση του Σχολείου προσφέρουν 

στους πελάτες τους (μαθητές - γονείς) διατυπώνεται το σχέδιο που αφορά το 

μάρκετινγκ. Η βασική σκέψη που διαπερνά το σχέδιο είναι η ε^ής. Δεν φτάνει μόνο 

να αναβαθμίσεις την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρεις ως επιχείρηση αλλά 

και να κάνεις αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου δελεαστικές και αναγνωρίσιμες 

στους πελάτες σου (στους εγγεγραμμένους μαθητές εν προκειμένω) Και μάλιστα όχι 

μόνο σ' αυτούς που έχεις ήδη, για να τους κρατήσεις στο δυναμικό σου, αλλά και σε



άλλους, μελλοντικούς, που θα εκδήλωναν το ενδιαφέρον να γνωρίσουν τις 

υπηρεσίες σου (υποψήφιοι μαθητές) Και το σκεπτικό αυτό, όσο κι αν φαντάζει 

αρχικά εξωπραγματικό για τη Δημοσία Εκπαίδευση, που της λείπει το κίνητρο του 

οικονομικού ανταγωνισμού (εφοσον οι εκπαιδευτικοί είναι νομικά κατοχυρωμένοι 

πίσω από τη μονιμότητα του λειτουργήματος τους) εν τούτοις έχει την εξής λογική 

εξήγηση. Αν οι μαθητές του 9°" Γυμνασίου κ'ατευθύνονταν προς άλλα σχολεία, 

γειτονικά προς αυτό, επειδή εκείνα θα τους πρόσφεραν καλύτερες υπηρεσίες, θα 

κινδύνευε το σχολείο να συρρικνωθεί, να μειώσει τα τμήματά του. Αυτό αυτόματα 

σήμαινε και μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και ορατό κίνδυνο να 

μετατεθεί ή να διατεθεί ένα μέρος του διδακτικού προσωπικού του προς άλλα 

σχολεία.
, ·*

Για να αποφευχθούν λοιπόν οι δυσάρεστες επιπτώσεις που θα είχε ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο (περιττές μετακινήσεις του προσωπικού, ακανόνιστο πρόγραμμα, πολλά 

διδακτικά αντικείμενα) το σχολείο ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική 

προσέλκυσης των πελατών του (μαθητών - γονιών), αναλύοντας την εκπαιδευτική 

αγορά και προσδιορίζοντας τους ανταγωνιστές του (τα άλλα δημόσια και ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια). Και ότι ο κίνδυνος αυτός της μετακίνησης των καθηγητών του 9°" 

Γυμνασίου προς άλλα σχολεία θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, είναι ήδη 

γνωστό και από δύο άλλα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν: Το πρώτο αφόρα τη 

δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού, λόγω της υπογεννητικότητας που 

ολοένα αυξάνει στην Ελλάδα, και το δεύτερο τη μειωμένη εκτίμηση που έχουν οι 

γονείς (πελάτες) για τα δημόσια σχολεία. Κι αυτό φαίνεται από την ίδρυση και 

λειτουργία πολλών ιδιωτικών σχολείων τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στο κέντρο 

αλλά και στην περιφέρεια (στις επαρχιακές πόλεις). Στην πόλη του Βόλου ήδη 

ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα ιδιωτικό γυμνάσιο (της Μητρόπολης) και πολλοί 

καθηγητές ιδιωτικών φροντιστηρίων σκέφτονται να δραστηριοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική αγορά με την ίδρυση και άλλου ιδιωτικού γυμνασίου. Εκ των 

πραγμάτων λοιπόν η επιχείρηση (9° Γυμνάσιο) είναι υποχρεωμένη να φανεί 

ανταγωνιστική προς τις άλλες (άλλα σχολεία) . Μόνο που η βάση του ανταγωνισμού 

αυτού θα είναι υγιής, καθώς θα στηρίζεται, όπως άλλωστε περιγράφηκε, στο 

προηγούμενο σχέδιο, στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του και δεν θα είχε 

απλώς τη μορφή ενός φανταχτερού (ιλουστρασιόν) περιτυλίγματος με εντυπωσιακές 

και βαρύγδουπες δηλώσεις και υποσχέσεις.
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Παραλληλα όμως για την επιτυχία αυτου του στόχου (διατήρηση 

και προσέλκυση νέων πελατών - μαθητών) καθορίστηκε οι όποιες υπηρεσίες του, 

ιδιαίτερα εκείνες που θα έκαναν την ειδοποιό διάφορά για να ξεχωρίζει το σχολείο 

ανάμεσα στα άλλα, να τις γνωστοποιεί στο ευρύ κοινο της πόλης του Βόλου. Προς 

τούτο ο Σύλλογος Καθηγητών (κυρίαρχο όργανο) εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του 

σχολείου να προβαίνει στις ενέργειες και δράσεις εκείνες που θα συντελέσουν στη 

προβολή του σχολείου προς τα έξω και την αύξηση του κύρους, του γοήτρου και της 

φημης του στην κοινωνία του Βόλου. Στα πλαίσια αυτά όλες οι εκδηλώσεις του

σχολείου και οι διακρίσεις των μαθητών του, ιδιαίτερα δε εκείνες που συνιστούν κάτι
. 4.

το ξεχωριστό και πρωτότυπο θα δημοσιοποιούνται στον τύπο και στην τηλεόραση.

Ακόμη τα όποια μειονεκτήματα υπάρχουν (πχ. έλλειψη ειδικής αίθουσας 

εκδηλώσεων) μπορούν να μετατραπούν με τον κατάλληλο σχεδίασμά σε συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Στα πλαίσια αυτά αναζητήθηκαν χώροι, έξω από το σχολείο, για τις 

εκδηλώσεις του (εθνικές γιορτές, γιορτή Πολυτεχνείου, πιλοτικό πρόγραμμα 

«Καινοτόμες Δράσεις στο Γυμνάσιο»), Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να 

γνωρίσουν οι μαθητές ιδρύματα και οργανισμούς που μερικοί δεν ξέρουν ούτε το που 

βρίσκονται αλλά ούτε και το σκοπό της ύπαρξής τους. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις αυτές η αίθουσα του εργατικού κέντρου Βόλου 

(γιρτή Πολυτεχνείου), το Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης (γιορτή 

Χριστουγέννων, το αμφιθέατρο Σπίρερ του Δήμου Βόλου (251' Μαρτίου) και το 

αμφιθέατρο του Παλαιού Μεταξουργείου του Δήμου Ν.Ιωνίας (πιλοτικό πρόγραμμα).

εξαρχής με την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθυντή του σχολείου και την 

σύμπραξη όλων των μελών του Συλλόγου Καθηγητών. Δεν είναι τελεσίδικος ούτε και 

οριστικός. Επιδέχεται βελτιώσεις και μεταβολές ανάλογα με τις συγκυρίες και τις 

αλλαγές που είναι πιθανόν να συμβούν στην εκπαιδευτική αγορά. Ωστόσο 

σκιαγραφεί τη στρατηγική που ακολουθεί το σχολείο ως μια καλά οργανωμένη 

επιχείρηση με σαφείς στόχους, αρχές και προοπτική. Και επειδή το αφεντικό δεν είναι 

ένας, αλλά πολλοί (30μελής Σύλλογος Καθηγητών), ανεξάρτητα αν ο Διευθυντής 

είναι ένας, γι’ αυτό και οι αποφάσεις του συλλόγου έχουν και δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Ολοι συναποφασίζουν και άρα δεσμεύονται, γι' αυτό άλλωστε υπογράφουν και τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων, να υλοποιούν τις αποφάσεις του συλλόγου ανεξάρτητα 

από τις αρχικές επιφυλάξεις του καθενός. Και φυσικά εκείνο που πρυτανεύει στο

Ο σχεδιασμός αυτός που αφορά το μάρκετινγκ καταστρώνεται ευθύς

■I·· Λιό



σχεδίασμά αυτό δεν είναι μόνο η στενά ωφελιμιστική αντίληψη, οτι δηλαδή 

προσφερονται απο τους καθηγητές οι καλύτερες υπηρεσίες στο σχολείο για να μη 

χαθεί η οργανική θέση κάποιων σ' αυτό, αλλά κυρίως η αγάπη του κάθε καθηγητη γι' 

αυτό που κάνει, το ενδιαφέρον και η αγωνία όλων για τους νέους που περιμένουν 

κάτι διαφορετικό, κάτι που θα δίνει νέο περιεχόμενό και ξεχωριστό ενδιαφέρον στην 

εκπαιδευτική πράξη
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5.- Σγέδιο που αφορά τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Οικονομίας οι επενδυτές αναζητούν 

να επενδύσουν τα χρήματά τους σε εταιρίες με σωστή διοίκηση. Στην 
προκειμένη περίπτωση που η εταιρία είναι δημόσιον σχολείο το ρόλο του 

επενδυτή τον παίζει το Κράτος, που ενδιαφέρεται ωστόσο κι αυτό να 

επενδύσει (και επενδύει ένα μεγάλο μέρος του Κρατικού Προϋπολογισμού) σε 
εταιρίες (σχολεία) με σωστή διοίκηση.

Γι’ αυτό το λόγο το βασικό σχέδιο που αφορά τη Δημόσια Διοίκηση το 
έχει προσδιορίσει η ίδια η πολιτεία με ακρίβεια με ένα πλήθος νόμων και 

διατάξεων, όπου καθορίζεται η φύση της κάθε δημόσιας επιχείρησης, ο 

σκοπός της ίδρυσής της, η λειτουργία της, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις 

που αφορούν το προσωπικό που την στελεχώνει.
Στην προκειμένη περίπτωση (9° Γυμνάσιο Βόλου) η βασική οργάνωση 

και διοίκησή της, είναι η ίδια σχεδόν με όλες τις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες 

της Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός, οι στόχοι της, η λειτουργία της, τα

16



καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 
εμπεριέχονται στο Νόμο πλαίσιο 1566/85.

Άλλα πάλι ζητήματα που αφορούν το προσωπικό εμπίπτουν στις 

διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (Ν. 2683/99). Γι’ αυτά όμως τα 

θέματα θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο νομικό σχέδιο που ακολουθεί.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποια θέματα που αφορούν τη Διοίκηση της 

συγκεκριμένης επιχείρησης (9ου Γυμνασίου) και καταδεικνύουν την ικανότητα 

των στελεχών της. Διαπιστώνεται από τρίτους (Διεύθυνση Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης, συμβούλους ειδικοτήτων, Σύλλογο Γονέων, Τοπική Κοινωνία) η 

πείρα και η ικανότητα της Διοικητικής ομάδας (Διευθυντής και Σύλλογος 

Καθηγητών) να επιλύουν δύσκολα εκπαιδευτικά θέματα (κλείσιμο σχολείων 

από μαθητές), να πρωτοστατούν σε καινοτόμες δράσεις (ανάληψη πιλοτικού 
προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις στο Γυμνάσιο») (Δες παράρτημα σελίδες 

18-24), να συνεργάζονται με φορείς της τοπικής Κοινωνίας. Οι ικανότητες 

αυτές, που δεν σχετίζονται μόνο με τη διδακτική πράξη, είναι αποτέλεσμα της 
επιμόρφωσης του προσωπικού του σχολείου. Τόσο ο Διευθυντής όσο και 

πολλοί άλλοι καθηγητές έχουν παρακολουθήσει κατά καιρούς προγράμματα 

επιμόρφωσης σε ποικίλα θέματα (όπως Οργάνωση - Διοίκηση σχολικής 

μονάδας, κατάρτιση σε Η/Υ, Σεμινάρια Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.) Το γεγονός άλλωστε ότι διαθέτουν 
πολυετή υπηρεσία τους βοηθά και στη διεκπεραίωση και άλλων 

εξωδιδακτικών καθηκόντων (δες οργανόγραμμα).

Η διοίκηση επίσης που ασκείται στο 9° Γυμνάσιο χαρακτηρίζεται από 
συντονισμένη δράση ενεργειών, γεγονός που οφείλεται στη σύμπνοια της 
διοικητικής ομάδας. Διευθυντής και Σύλλογος καθηγητών αντιμετωπίζουν τα 
θέματα με πνεύμα σύμπνοιας και αμοιβαίας εκτίμησης. Ο Διευθυντής του

■ — ■ "'^ ■ ιι **··
σχολείου έχει υιοθετήσει βασικές αρχές μιας σωστής διοίκησης, όπως να:

• Καθοδηγεί και συμβουλεύει με το παράδειγμά του.

• Επιδιώκει την ταύτιση των στόχων του σχολείου με τους στόχους

του ίδιου και του προσωπικού του. ·· *ι·(ι#ΐ*Λ·<. 
- .*■*?,'.·

• Οργανώνει τους τρόπους λειτουργίας του σχολείου ως «Σχολείου 

ανοικτού στην Κοινωνία» (δες παράρτημα σελ. 43).



• Ελέγχει όχι για να ανακαλύψει υπεύθυνους λαθών, αλλά για να 

θεραπεύσει, αποκαταστήσει και διορθώσει τα λάθη.

• Παρακινεί προσωπικό, μαθητές, γονείς με το παράδειγμά του.

• Ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία και διδακτική καινοτομία.

• Επιβάλλει σταδιακά τον παραδεκτό για το σχολείο κώδικα 

επικοινωνίας (κώδικα συνυπευθυνότητας, κατανόησης, συναδελφικό

τητας για το προσωπικό).

• Εφαρμόζει την αμφίδρομη επικοινωνία.

• Δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης των προσωπικών 

σχέσεων.
• Είναι γνώστης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

• Παραμένει στο σχολείο από την αρχή ως το τέλος του ωραρίου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Συλλόγου Καθηγητών (διδακτικές και 

εξωδιδακτικές) που κατανέμονται στην πρώτη τακτική Συνεδρίαση του 

Συλλόγου (δες παράρτημα σελ. 11-14) δείχνουν και τη συλλογική διοίκηση 

του σχολείου, αλλά και το δίκαιο πνεύμα που τη διέπει. Στην επόμενη σελίδα 
σχεδιάστηκε το οργανόγραμμα του 9ου Γυμνασίου, όπου φαίνεται (στο κέντρο) 

η διοικητική ομάδα (Δ/ντής & Σύλλογος Καθηγητών) και οι φορείς, όργανα 

(στην περιφέρεια) με τα οποία διαπλέκεται. (διοικητικά, οικονομικά, θεσμικά). 
Επίσης (στο κάτω μέρος) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στους υπεύθυνους 

ανά τομείς.
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6.- Το λειτουργικό σγέδιο

Ένα μέρος του σχεδίου αυτού είναι κοινό για όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες. Αφορά τον τρόπο τηρ παρογήρ υπηρεσιών και προσδιορίζεται 

από τις κείμενες διατάξεις. (Νόμος 2683/99 αποτελεί το νέο 

Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα). Ένα επίσης μέρος του σχεδίου που αφορά τον 
τρόπο δημιουονίαρ του ποοϊόντοο (εδώ για την εκπαίδευση το περιεχόμενο 
των βιβλίων, τον καθορισμό της διδακτέας ύλης) καθορίζεται σε κεντρικό 
επίπεδο, αφού το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
αναθέτουν τη συγγραφή των βιβλίων και συντάσσουν τα Ωρολόγια και 
Αναλυτικά προγράμματα, που τα σχολεία, είναι υποχρεωμένα να τα 

ακολουθούν επακριβώς.
Απομένει, λοιπόν, στην κάθε σχολική μονάδα να σχεδιάσει από κει και 

πέρα. Πώς δηλαδή αυτό το προϊόν (διδακτέα ύλη) θα το εμπλουτίσει με άλλα 

στοιχεία (νέες γνώσεις), τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα της νέας γενιάς. Έτσι το 9° Γυμνάσιο, αφού έλαβε υπόψη του
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τις ανάγκες των μαθητών του, προγραμμάτισε και υλοποίησε σε ένα μεγάλο 
βαθμό ένα πακέτο δράσεων που αφορούν:

α. την βελτίωση της υλικοτεγνικής υποδομής του. Πιο συγκεκριμένα:

• Την προμήθεια νέων εποπτικών μέσων διδασκαλίας (video, τηλεόραση, 

διαφανοσκόπειο, προτζέκτορα, μηχανή λήψης και προβολής, φωτογραφι

κές μηχανές, μαγνητόφωνα).

• Την προμήθεια οργάνων Φυσικής και Χημείας.

• Την αγορά εργαλείων για το μάθημα Τεχνολογίας Παραγωγής

• Τη μετατροπή τεσσάρων αιθουσών σε εργαστήρια (εργαστήριο Φυσικής- 

Χημείας, εργαστήριο Πληροφορικής, εργαστήριο Τεχνολογίας- 
Παραγωγής) και αίθουσα βιβλιοθήκης.

• Την αγορά αθλητικού υλικού (φιλέ μπάσκετ, βόλεϊ, μπάλες μπάσκετ και 

βόλεϊ, υλικό ενόργανης γυμναστικής).

• Την κατασκευή ταμπλό σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας για την ανάρτηση 

των έργων των μαθητών.

• Τη διευθέτηση, δενδροφύτευση του αύλειου χώρου.

• Την αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων στις προσηλιακές αίθουσες.

Οι δράσεις αυτές βελτίωσαν αισθητά την ποιότητα των υπηρεσιών του 
σχολείου και απόσβεσαν τη γενόμενη δαπάνη, αν λάβει υπόψη του κανείς το 

επιπλέον κέρδος που αποκόμισαν οι μαθητές από το νέο εξοπλισμό της 
επιχείρησης (σχολείου).

β. το ίδιο το προϊόν (περιεγόυενο σπουδών)

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε και συνεχίζει να αναλαμβάνει προς αυτήν 
την κατεύθυνση αφορούν:

• Την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή

• Την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις στο 

Γυμνάσιο» (δες παράρτημα σελ. 18-24)

• Τον αρτιότερο προγραμματισμό των σχολικών εκδηλώσεων (πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και γιορτές)
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• Τη σύνδεση των σχολικών περιπάτων και εκδρομών με μορφωτικούς 

σκοπούς.
Οι ενέργειες αυτές εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό προϊόν με νέα στοιχεία 

και συμπληρώνουν τα Ωρολόγια και Αναλυτικά προγράμματα, που αφορούν 

την εκπαίδευση των μαθητών στα Γυμνάσια.
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7.- Το οικονομικό σγέδιο

Το σχέδιο αυτό της Επιχείρησης (9° Γυμνάσιο) αποτελεί μέρος ενός 
συνολικού σχεδίου που καταστρώνεται σε κεντρικό επίπεδο και αφορά τον 

Προϋπολογισμό του Κράτους και τις δαπάνες για την Παιδεία. Το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καταγράφοντας τις ανάγκες και τις 
ελλείψεις του κάθε σχολείου (άρα και του 9ου Γυμνασίου) καταρτίζει το 
οικονομικό του σχέδιο και το υποβάλλει μαζί και με τα άλλα Υπουργεία (για 

αντίστοιχες δαπάνες των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτά) στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Εκείνο καταρτίζει τον Προϋπολογισμό που υποβάλλεται στη 

Βουλή και αφού εγκριθεί, εκταμιεύονται τα χρήματα που κατανέμονται στα 

Υπουργεία. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων διατίθεται για τους μισθούς των 

δημοσίων υπαλλήλων. Ένα άλλο, το διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο, το 

Υπουργείο Παιδείας και διατίθεται για την κατασκευή νέων σχολείων, την 

προμήθεια επίπλων (θρανίων, καθισμάτων, γραφείων, εποπτικών οργάνων). 

Το έργο αυτό το αναλαμβάνει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Επίσης
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ένας άλλος Οργανισμός, ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 
(Ο.Ε.Δ.Β.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διανομή των βιβλίων στα 

σχολεία.
Απομένουν λοιπόν για τα σχολεία να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας 

τους (λειτουργικά έξοδα). Αυτές καλύπτονται κύρια από δυο πηγές. Τις 

Τακτικές επιχορηγήσεις (4 δόσεις το χρόνο) που διατίθενται από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό, διοχετεύονται στις Νομαρχίες και από κει στους Δήμους. Ο 

κάθε Δήμος εκτιμώντας τις ανάγκες του κάθε σχολείου διαθέτει τα χρήματα 
στην κάθε σχολική Επιτροπή (στην οποία βασικό μέλος είναι ο Δ/ντής του 

σχολείου). Η άλλη κύρια πηγή εσόδων για τα σχολεία είναι η μίσθωση του 

κυλικείου με πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Η επιχείρηση (9° Γυμνάσιο Βόλου), επειδή βρίσκεται σε ενιαίο σχολικό 

συγκρότημα, αποτελεί μέλος της 26ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 

Βόλου, (το 7° Γυμνάσιο και το 6° Λύκειο είναι τα άλλα δυο) και άρα 

«συνδιαχειρίζεται» τα χρήματα που φτάνουν στην Επιτροπή. Επόμενο είναι 

να υπάρχει ένας κοινός οικονομικός προγραμματισμός που αφορά τις 
δαπάνες του κάθε σχολείου.

Με τα χρήματα λοιπόν που αναλογούν στο 9° Γυμνάσιο και που 
προέρχονται βασικά:

• Από την Τακτική επιχορήγηση (ποσοστό 1/3)

• Από την εκμίσθωση κυλικείου (ποσοστό 1/3), 
αλλά και έκτακτα από:

• Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

• Έσοδα από διοργάνωση εκδηλώσεων

Προβαίνει στην κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών του, 
όπως αυτά φαίνονται από το συνημμένο στο παράρτημα (σελ. 36-41) 
συνοπτικό πίνακα οικονομικού απολογισμού της 26ης Ενιαίας Σχολικής 
Επιτροπής.
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8.- Το νομικό σγέδιο

Από τη στιγμή που η επιχείρηση (9° Γυμνάσιο) είναι δημόσια (νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεδομένο (το 

κράτος είναι ο επιχειρηματίας) είναι φυσικό και το νομικό πλαίσιο βάσει του 

οποίου λειτουργεί να καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο και να αποτελεί μέρος 
της γενικότερης πολιτικής του (εκπαιδευτική πολιτική). Και έτσι 
αντιμετωπίζεται.

Για τη λειτουργία όλων των δημοσίων σχολείων (άρα και για το 9° 
Γυμνάσιο) δύο είναι οι καθοριστικοί νόμοι.

•ΟΝ. 1566/85 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως) αριθμός φύλλου 167 στις 30 Σεπτεμβρίου 1985.

• ΟΝ. 2683/99 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 19/9.2.1999.
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Ο πρώτος αφορά τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ενδεικτικά τα κυριότερα άρθρα 
που αφορούν την επιχείρησή μας (Γυμνάσιο):

• Άρθρο 5 (σκοπός του Γυμνασίου)

• Άρθρο 11 (όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, 

καθήκοντα)

• Άρθρο 14 (εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικότητες)

• Άρθρο 19 (διοικητικό προσωπικό)

• Άρθρο 28 (επιμόρφωση καθηγητών)

• Άρθρο 30 (μετεκπαίδευση)

• Άρθρο 32 (ειδική αγωγή)

• Άρθρο 37 (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός)

• Άρθρο 40 (σχολική περιουσία)

• Άρθρο 45 (οργάνωση σχολικής ζωής - μαθητικές κοινότητες)

• Άρθρο 48 (όργανα λαϊκής συμμετοχής, νομαρχιακές και δημοτικές 
επιτροπές παιδείας)

• Άρθρο 52 (σχολικές επιτροπές)

• Άρθρο 53 (οργανώσεις γονέων), (δες και παράρτημα).

Ο νόμος αυτός 1566/85 συμπληρώνεται και με ένα πλήθος άλλων Π.Δ. 

(Προεδρικών Διαταγμάτων) που εναρμονίζονται με το πνεύμα του και 
αφορούν ζητήματα που δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια στο σχετικό νόμο ή 
προέκυψαν μετά την έκδοσή του.

Ο δεύτερος βασικός νόμος 2683/99 αποτελεί το νέο δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα και καθορίζει όλα εκείνα τα θέματα (και είναι πάμπολλα), που διέπουν 
την κάθε δημόσια υπηρεσία και τους υπαλλήλους της. Άρα και οι καθηγητές 

του Γυμνασίου, πέρα από τη νομολογία που αφορά τα καθαρώς εκπαιδευτικά 
ζητήματα και που καθορίζονται στον νόμο 1566/85, υπάγονται και στις 

διατάξεις του νόμου 2683/99 σαν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι. Ζητήματα, 

όπως οι άδειές τους, οι ηθικές αμοιβές, οι υπηρεσιακές μεταβολές, τα 

πειθαρχικά παραπτώματα, οι πειθαρχικές ποινές και άλλα, καθορίζονται με 

ακρίβεια σε συγκεκριμένα άρθρα αυτού του νόμου.

Ωστόσο, το 9° Γυμνάσιο (όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική μονάδα), για 
να προσδιορίζει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις των μαθητών, αλλά και των
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γονέων και κηδεμόνων, που απορρέουν από το γεγονός ότι αυτοί δεν μπορεί 

και ούτε υποχρεούνται να είναι γνώστες όλης αυτής της νομολογίας, 

προχώρησε και εξέδωσε δυο κανονισμούς:

• Κανονισμός λειτουργίας σχολείου (παράρτημα σελ. 25-26)

• Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών (παράρτημα 

σελ. 27).
Τέλος, για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, το Υπουργείο έχει 

εκδώσει σχετικό φυλλάδιο (δες παράρτημα), το οποίο το σχολείο μοιράζει 

στους μαθητές του. (παράρτημα σελ. 28-35).

4
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9.- Βιβλιογραφία

Νόμος 1566/85 (αφορά τη δομή και λειτουργία της Εκπαίδευσης)

Νόμος 2683/99 (Νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας)

«Διοίκηση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Longenecker, Moore, Petty, 

εκδόσεις Έλλην, ένατη έκδοση 1999

«Γενικές αρχές Μάρκετινγκ» Κώστα Μ. Τζωρτζάκη, Αθήνα 1988

«Ο Νομικός σύμβουλος σχολείων και εκπαιδευτικών» Νίκου 

Βαλσαμόπουλου, δίτομο Β’ έκδοση Λάρισα 2001



• «Διαχείριση σχολείων» Χρηστικός οδηγός Δημητρίου Λιάρου, Τρίκαλα 

1996

• «Οδηγός λειτουργίας και διοίκησης σχολείων» Χαρίλαου Πατρίδα, 

Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μπιμπή 1995

• «Μαθητικά θέματα» Κωδικοποίηση Ανδρέα Αλεξανδρίδη, Θεσσαλονίκη 

1995.

• Πρακτικά 9ου Γυμνασίου Βόλου

• Πρακτικά συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Γυμνασίου

• Πρακτικά 26ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.-
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

N. 1566/85, άρθρο 1 (ΦΕΚ 167 A )

• zSirp,' ■·. Άρθρο 1.
M'::. ϊ-·ί~ν>!> ^· ·_;·■'· Σκοπός—Γλώσσα, 
i.' Σκοπός της πρωτοβάθμιας '/.α: δευτεροβάθμιας εκπαί-

σωπιχότητες χ,αι να ζήσουν δημιουργικά.
Ειδικότερα υποδοηθεί τους μαθητές: 
α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολί

τες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, 
να εμπνέαντα-ι από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή 
και τη φύση κα: να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα 
και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής ·ταρά
δοτης. Η ελεοθερ ία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι 
απαραβίαστη.

δ) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύ
μα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητες τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους 
αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνο
νται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία 
της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενη
μερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή κα: ωφέλιμη 
για το ανθρώπινο γένος χρήση κα: αξιοποίηση των αγαθών 
του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς κα: των αξιών της λαϊκής 
μας παράδοσης.

γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη κα: 
αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κα: με την υπεύθυνη συμμετοχή 
τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού 
συνόλου κα: στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και 
να διαφυλάσσουν κα: προάγουν τον πολιτισμό.

ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους
τους λαούς
τ:

Ίς. προσβλεποντας εν αν κοσμο κα/. ντε ρ
ίικαιο και ειρηνικό.

(4/85/77) Αντικατάσταση 752/3
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ικοποε

752/4

THE ΕΚΠΑΙΛΕΥΕΗΕ

~. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των -2ραπάνω 
σκοπών είναι: 2) η προσωπικότητα κα: η κατάρτιση του τρο- 
σωπικού όλων των κλάοων κα· των ίάθμιίων της εκπαίδευσης, 
ο) τα 2ναλυτικ-ά προγράμματα, τ2 σχολ'ικά βιβλία καί τα λοι
πά διδακτικά μέσα. καθώς κα: η σωστή χρήση τους, γ) η 
εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για 
την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων κα: δ) η δημιουργία 
τον απαραίτητον παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυζη 
αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων ττο σχολείο και στην τάξη 
και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα τον κ-άθε μαθητή.

3. α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οϊη- 
γοός τον εκπαιδευτικού έργου κα: περιλαμβάνουν κνρίως:

(αα) σαφώς διατυπωμένους. κατά μάθημα, σκοπούς μέσα 
ττα πλαίτια των γενικών και ειόιαών. κ.ατά οαθμιοτε. τκοπών 
της εκπαίδευσης.

(8β) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό τον 
μαθήματος, σε κάθε επίπεδο. ανάλογη και σύμμετρη προς το 
ωρολόγιο πρόγραν,μα κα: προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες 
των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε επ’.μέρους ενότητες και 
θέματα.

(γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα 
διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος.

β) Τα αναλυτικά προγράμματα πα ταυτίζονται. δοκιμάζο- 
ντα: πειραματικά, αξιολογούνται κα: αναθεωρούνται συνεχούς 
σύμφωνα. με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοι
νωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της αγωγής.

γ) Τα αναλντικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρε
ωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή κα: 
ενιαία ανάπτι4ξη των περιεχομένων τους.

δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές κα; τους εκπαι
δευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμ
ματα.

ί. ί λώσσα διδασκαλίας. που αποτελεί κα: αντικείμενο συ
στηματικής οιοασκαλιας κα: γλώσσα των διδακτικών βιβλίων 
των μαθητών κα: των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η 
δημοτική. όπως διαμορφώνεται από το λαό κα: τη δόκιμη λο
γοτεχνία. χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων.

\ντικατάστ«ση (4/85/78)
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ν. 1566/85, άρθρο 5 (ΦΕΚ 167 Λ )

Ά δ.

IΣμνάσια.

1. Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο 
πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευ
ρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες -ου 
έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της
ζωής.

Ειδικότερα τί γυμνάσιο βοηθέ: τους μαθητές:

α) Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρη
σκευτικές. εθνικές, ανθρωπιστικής και άλλες αξίες), ώττζ 
να ρυθμίζουν τηι συμπεριφορά τους σύμφωνα μζ τ:ς επιταγές 
του. Να ζλέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό 
τους •/.ότμο τζ στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπι
στικές.

δ) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάχτηση 
της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, 
ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις 
και νμ αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υ
πευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλ
λογικής προσπάθειας.

γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να 
διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λό
γο με σαφήνεια και ορθότητα.

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουσγι- 
κή βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητι
κές τους κλίσεις και ικανότητες.

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να 
διαμορφώνουν αισ-ίητικό κριτήριο, χρήσιμο και γ·α τη δι
κή τ'υς καλλιτεχνική έκφραση.

στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτούν γνώση για 
τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελ
τίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνική 
και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ω 
άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την 
ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής ερ
γασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη.

2. Η οοίτηση στ α Όαναισ:α είναι. ( .(*·■*··;·» *25 περι/.αμ-
βάνει τις τάξεις A'. Β' και Γ'. Στην Α' τάξη εγγράφοντα: 
απόφοιτο: του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις.

3. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, 
ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ε-. 
ν-ικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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ί. II ισρυση γυμνασιων και η αναλογ-η αύξηση των οο'·α- 
ν./.ων λεσεων του προσωπικού γ-ινετα: μια φορά το χρόνο κατά 
το τρωτό τρίμηνο με προεορικύ οιάταγμα. που εκείεετσ: ν.ε 
πρόταση των Τσουργ-ών Ε-3ν:κής Παιοείας και Θρησκευμάτων 
κα: (Οικονομικών. Ίσρυση γυμνάσιων -γίνεται όταν αυτό επι
βάλλεται ατό λόγον; λειτουργικούς, ώστε σε κά-3ε γυκνάσιο 
να μην υπάρχουν πάνω ατό εννέα τμήματα ή για την εξυπη- 
ρετηση αναγκών ορισμένης περιοχής.

5. II κατάργηση κα: η συγχώνευση γυμνασίων κα: η ανά
λογη μείωση των οργανικών 3έσεών του προσωπικού γίνετά: 
με προεσρικό οιάταγμα, του εκό-έοετα: υστέρα ατό τρόταση 
του Γτουργοΰ Ε3νικής Παιοείας και θρτ/σκευμάτων.

6. Η μετατροπή ημερήσιου γυμνασίου σε εσπερινό κα: α
ντίστροφα. κα·3ώς κα: η μετονομασία ή η μεταφορά έορας, γί·
νοντ:αι με απόφαση του Τπουργοό Εθνικής Π αιοε ίας κα: Θρη-
σκευ*ιάτων

1 . Για τα -5έματα των παραγράφων 4 . 5. 6 και 9 γνω-
μοσο τεί το νομαρχιακό συμβούλιο. ύστερα αιτο ε: σ ή-γηση ■η ς νο-
ν.ασχ ιακης επιτροπής παι'οείας.

S. Τα γυμνάσια οιακ οίνοντα: σ ε ημεοήσι:2 7.2*. : τπ.::: V 2. ϊτα
εστερινά γυμνάσια γίνονται οεκτοί εργαζόμενοι μα-3ητές, εφό
σον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.

9. Τα -γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις 
τάσεις τους. Με το -ροεορικό διάταγμα της ταραγράσου 4 
μπορεί να ισρυοντα: αύλητικά και μουσικά γυμνάσια σε ορι
σμένες τόλεις της χώρας.

ΙΟ. Ο: μα-3ητές σε κά-3ε τάση ή τμήμα τάξης οεν ν.τορεί 
να υπερβαίνουν τους τριάντα πέντε ί35). Τάξεις με αα·3ητές 
περισσότερους ατό τρ.άντα τέντε .35). οιαιρούντα· σε τκήματα. 
Με κοινή απόφαση: των Ττουργών Ε-λν.κής ΙΤαιοΐίας και 
Θρησκευμάτων κα: Οικονομικών ν.τορεί να μειώνεται ο ανώ
τερος αρ -3μός μα·3ητών κατά τάξη.

11. Με προεσρικό οιάταγμα. του εκτίθεται με τρόταση του 
Υπουργού ΙΊ-3ν;κής ΙΤαιοειας και Θρησκευμάτων, ρυ-λμιζονται 
λεματα σχετικά με:

α'ιτην οργάνωση κα: λειτουργ-ία των -γυμνασίων κάνε κα
τεύθυνσης.

β' τα όιοασκόν.ενα μαδήματα, 
γ- τα ωρολο*γ.α κα: αναλυτικά τρογ-οάμν.ατα. 
σ' την έναρξη κα: λήξη του οιόακτικου κα: σχολικού έ

τους. τις αρ-γ.ες κα: τ ς οιακοτες.
ε' τις εγ-γραφές. μετεγγραφές, σοίτηση. τοινές. ναρακτη- 

ρισμό της ::αγωγής, τις κάλε είοους εξετάσεις, ττν αξιολό
γηση tgjv μα-νητών κα: τους τίτλους απουσών.

στ' τη οια:ικασία. τους λόγους και τα όργανα -του απο- 
σασιζουν για τη οιακοπή των ναντ ιάτων η τη σ. υτλήροοσή 
τους κα: με ταράταση του οιοακτικού έτους.

ζ. την οογάνωση της μαθητικής ζωή; και το -ενκό 
τλαισιο των σχολικών εκεηλώσεων κα:

η κάνε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουσγία τω. 
γυαν ασιων.

Αντικατάσταση (3/85/36)
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ΥΠΕΠΘ - Γ4/2556/18.12.91

Καθήκοντα Καθηγητών Φ.Α.

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις υποχρεώ
σεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά τις καθημερινές συντάξεις των μαθητών, σας 
γνωρίζουμε τα εξής:

Η καθημερινή σύνταξη των μαθητών κατά την πρωινή ή απογευματινή προσευχή 
είναι υποχρέωση καί καθήκον των εφημερευόντων καθηγητών, οποιοσδήποτε ειδικότητας 
( Φ. 35/5259/Γ/891/15.2.82 του ΥΠΕΠΘ ).

Με τη Φ.24/9018/Γ4/745/18.12.84, η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ διευκρι
νίζει ότι όταν καθηγητής Φ.Α. έχει την πρώτη ώρα μάθημα, συνεργάζεται με τον εφημε- 
ρεύοντα καθηγητή για τη σύνταξη των μαθητών, την πρώτη ώρα πρωινού ή απογευματινού 
κύκλου.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθηγητής Φ.Α. αντικαθιστά τον εφημερεύον- 
τα, αλλά ότι βοηθά αυτόν στο έργο του, όπως και οι παρόντες καθηγητές.

ΥΠΕΠΘ - Γ2/5219/18.12.91

Εκπαιδευτικά καθήκοντα του κλάδου ΔΕΙ.

Απαντώντας στην αίτησή σας που αναφέρεται στα καθήκοντα των εκπ/κών του 
κλάδου ΔΕΙ σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1566 το 
εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται σε τρεις Κατηγορίες που εξειδικεύονται στην 
παρ. 4 ως εξής:

α κατηγορία "καθηγητές των κλάδων ΠΕΙ μέχρι ΠΕΙ8
0 κατηγορία Υπεύθυνοι εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων του κλά

δου ΤΕΙ και
γ κατηγορία Αρχιτεχνότες και Τεχνίτες του κλάδου ΔΕΙ.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Νόμου 1566 εκδόθηκε η από

φαση Γ2/4321/26.10.88 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Σ. 
Ε.Κ. και των Σχολικών εργαστηρίων.

Το άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης εξειδικεύει τα καθήκοντα αρχιτεχνιτών ή 
Τεχνιτών του κλάδου ΔΕΙ από την οποία προκύπτει ότι:

α) Υποβοηθούν το εκπ/κό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και 
διεξανωγή των ασκήσεων.

β) Συντηρούν και επισκευάζουν τον ερναστηριακό εξοπλισμό και
γ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού.
Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2/3325/4.9.39 στους εκπ/κούς του κλάδου 

ΔΕΙ ανατίθενται σε 2η ανάθεση εργαστήρια αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕλ, ΕΠΛ,ΤΕΣ.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την προηνηθείσα εγκύκλιό μας Γ2/4844/ 

27.11.90 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕΙ συμμετέχουν στην εκπαιδευτι
κή διαδικασία ως βοηθοί των εργαστηριακών εκπ/κών χωρίς δικαίωμα βαθϋολογίας και με 
παράλληλα καθήκοντα τα ανωτέρω αναφερόμενα ( του άρθοου 6 της Γ2/4321/26.10.38)
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ΥΠΕΠΘ -6492/11.1.83 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ)

ΘΕΜΑ: "Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συλλόγου Καθηγητών,Διευθυντών,Υπο- 

διευθυντών και διδακτικού προσωπικού των Σχολείων Μ.Ε."

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 37, οαραγρ. 14 του Ν. 309/76 "Περί Οργανώσεως και διοικήσεως της 

Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως".
2. Τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 817/1978 "Περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών θεμά

των" .

3. Τη 18726/22.2.78 Υπουρνική απόφαση, που αναφέρεται στα καθήκοντα Λυκειαρ- ί
χών, Γυμνασιαρχών και διδακτικού προσωπικού των Σχολείων Μ.Ε. '·> !

απο (βασίζουμε ί,ή
Τροποποιούμε την 18726/22.2.78 απόφαση και καθορίζουμε τα καθήκοντα και τις V

αρμοδιότητες του Συλλόγου των Καθηγητών, των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών και ν
του Διδακτικού προσωπικού των Σχολείων Μ.Ε. ως εξής: !■

Κ_Ε_Φ_Α_Λ_Α_Ι_0____Α; . £ ί
α) Σύλλογος διδασκόντων καθηγητών. ·, |

(Σύνθεση, λειτουργία, καθήκοντα, αρμοδιότητες ) δ
1. Οι διδάσκοντες σε κάθε σχολείο Μ.Ε. (Γυμνάσιο, Λύκειο ) καθηγητές όλων των ί 1

κλάδων , των βαθμών και των μισθολογικών κλιμακίων, που έχουν οργανική θέση ή υπη- ; I
ρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας .απαρτίζουν το σύλλογο των καθηγητών του σχο- ί
λείου. >ί·

2. 0 σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά πριν α- , .
πό την έναρξη των μαθημάτων και ανά μία στο τέλος κάθε τριμήνου , και έκτακτα όπο- ί
τε το ζητήσει ο Διευθυντής ή με έγγραφό τους - όπου θα αναφέρεται το θέμα και ο
εισηγητής - το 1/3 των μελών του συλλόγου. ■; {

3. 0 χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ των έκτακτων συνεδριάσεων δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος των 20 ημερών, εκτός αν το ζητήσει η πλειοψηωία των μελών του 
συλλόγου λόγω έκτακτης ανάγκης.

4. Οι συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, τακτικές και έκτακτες, γίνον
ται εκτός ωρών διδασκαλίας μαθημάτων και τα θέματα εισηγείται ο Διευθυντής , ή άλ
λος εισηγητής , που τον ορίζει ο Διευθυντής.

5. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών προεδρεύει ο Διευθυντής ή, ό
ταν αυτός κωλύεται, ο Υποδιευθυντής. Σε περίπτωση απουσίας και του Υποδιευθυντή 
προεδρεύει ο αρχαιότερος καθηγητής.

6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα που προτείνεται για συ
ζήτηση ανήκει σύμφωνα με το νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλ
λου σχολικού φορέα.

7. Η πρόσκληση των μελών του συλλόγου και η γνωστοποίηση των θεμάτων ημερήσι
ας διάταξης στις τακτικές συνεδριάσεις γίνεται γραπτή μία τουλάχιστον ημέρα πριν 
από την έναρξη της συνεδρίασης. Δεν απαιτείται πρόσκληση των μελών, όταν πρόκει - 
ται να συνεχιστεί συζήτηση που είχε διακοπεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε 
οριστεί η ημερομηνία για επανάληψή της.

8. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να εγ
γράφει στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα, εφόσον το ζητήσει η πλειοψηοία των μελών 
του συλλόγου.

9. Για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου των καθηγητών απαιτείται η πλει- 
οψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηοίας υπερισχύει η άποψη , με την ο
ποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

10. Κάθε απόφαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και πρέπει να 
είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Καταχωρίζεται επίσης περιληπτικά η άποψη της μειοψη
φίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.

11· Η ψηφοφορία είναι ωανερή. Μυστική ψηφοφορία είναι επιτρεπτή εφόσον προ -

ν
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βλέπεται από σχετική διάταξη ό την αποφασίζει η πλειοφηωία των παρόντων μελών του 
συλλόγου.

12. Τα πρακτικά υπογράφονται από τογ Πρόεδρο, τον Γραμματέα και όλα τα πα
ρόντα μέλη του συλλόγου.

13. 0 σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά 
των μελών συν ένα. Η απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη.

14. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών παρευρίσκονται με δικαίωμα 
λόγου εκπρόσωποι των μαθητών, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26, 29 και 31 του Κανόνι - 
σμού Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων.

15. 0 σύλλογος των καθηγητών έχει ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου σύμ
φωνα με τις ισχύουσες διατάζεις, που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική· πολιτική του 
Κράτους. ,

16. Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση ( κάθε χρόνο ) αποφασίζει για την ανάθεση 
της διδασκαλίας των μαθημάτων, τον ορισμό των καθηγητών συμβούλων κατά τάξη ή τμή
μα , την κατανομή των εργασιών του σχολείου μεταξύ των μελών του, καθώς και τα 
σχετικά με την εωημερία των καθηγητών, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουρ
γίας του σχολείου.

17. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποι
νές και στο τέλος του διδακτικού έτους, αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγω
γής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεί’α συγκεκριμένα και οπωσδήπο
τε αιτιολογημένα.

18. Αποφασίζει για τη δικαιολόνηση των απουσιών των μαθητών, όπως επίσης και 
για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε ανεξέταση ή απόρριφή τους στο τέλος του 
διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει κατα - 
χωριστεί στα οικεία βιβία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

19. Αποωασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών ή περιπάτων των μαθητών,λαμ - 
βάνοντας υπόφη τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 29 του κανονισμού των μαθη - 
τικών κοινοτήτων.

20. Ορίζει εκπροσώπους του, οι οποίοι σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινό
τητες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 33 του Κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων 
παρακολουθούν και ελέγχουν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.

21. Ορίζει καθηγητή - σύμβουλο για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση 
εντύπων από τη συντακτική επιτροπή της Μαθητικής Κοινότητας.

22. Αποωασίζει για την τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε μόνιμη και 
σταθερή βάση και εκτός ωρών διδασκαλίας, σχετικά με τη φοίτηση, την επίδοση και 
τη διαγωγή των μαθητών.

23. Μπορεί να πραγματοποιεί μετά από απόφασή του, κοινές συνεδριάσεις με το 
Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και με συμμετοχή του προεδρείου του Μ.Σ. 
για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας ταυ σχολείου.

Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να προσκαλείται και έκπρόσωπος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εφόσον τούτο κρίνεται από το Σύλλογο των καθηγητών απαραίτητο.

1. Το Συμβούλιο της τάξης αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στην 
τάξη και τον Υποδιευθυντή του σχολείου, ο οποίος και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

2. Το Συμβούλιο της Τάξης συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό 
με τη λειτουργία της τάξης ή τμήματος της τάξης και εφόσον το συγκαλέσει ο Διευ- ' 
θυντής ή ο Υποδιευθυντής ή το ζητήσουν με έγγραφό τους τρεις τουλάχιστον διδάσκον
τες καθηγητές.

3. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της τάξης μπορεί να μετέχει και ο Διευ - 
θυντής, οπότε και προεδρεύει, όπως επίσης μπορεί να παρευρίσκεται και ο πρόεδρος 
της Μαθητικής Κοινότητας της τάξης ή του τμήματος.

4. Το Συμβούλιο της τάξης δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά εισηγητικό 
προς το σύλλογο των καθηγητών, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη της λήφης των

β) Συμβούλιο Τάξης 
(Σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητες )
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αποφάσεων.
Κ_ε_Φ_Α_Λ_Α_Ι_0___·

α) Διευθυντές '
( Καθήκοντα, αρμοδιότητες )

1. 0 διευθυντής εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του .πα
ραμένει στο σχολείο άλες τις εονάσιρες ώρες και είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρ
μογή των αποφάσεων του συλλόγου των καθηγητών.

2. Ενημερώνει το σύλλογο των καθηγητών σχετικά με τους νόμους, τις διαταγές , 
και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, ασκεί εποπτεία και έχει 
ευθύνη για την τήρησή τους.

3. Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία και 
είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου.

4. Υπογράφει όλους τους τίτλους σπουδών, ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν, ως 
συνυπεύθυνοι, ο Υποδιευθυντής, και ο καθηγητής που συνέταξε τον τίτλο, εφόσον δεν 
υπάρχει γραμματέας.

5. Βεβαιώνει την ννησιότητα των τίτλων που έχουν εκδοθεί από το σχολείο του, 
και ζητεί την επαλήθευση της γνησιότητας τίτλων άλλων σχολείων, όταν υπάρχουν υπό
νοιες για τη γνησιότητά τους.

6. Εγκρίνει μετεγγραφές μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχει 
ευθύνη για τη Φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.

7. Μεριμνά για τη σύνταξη του ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας και φροντί
ζει για την καθημερινή ενημέρωση των βιβλίων διδασκόμενης ύλης από τους καθη - 
νπτές.

8. Φροντίζει να τροποποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, ώστε να καλό - 
πτονται τα κενά σε περιπτώσεις έκτακτης απουσίας καθηγητών.

9. Εισηγείται στην προϊστάμενη αρχή την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε 
καθηγητές που το επιθυμούν, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

10. Είναι υπεύθυνος για την καταχώριση της βαθμολογίας των μαθητών στα σχε
τικά βιβλία, και, όταν κατά την κρίση του επιβάλλεταο, καλεί γονείς ή κηδεμόνες 
και τους ενημερώνει σε θέματα, για τα οποία θεωρεί απαραίτητη την απευθείας προ
σωπική τους ενημέρωση.

11. Όταν συμβαίνει να υπάρχουν μαθητές που έχουν λόγους απαλλανής από το 
μάθημα της Φυσικής Ανωγής, ύστερα από εισήγηση του σχολιάτρου συντάσσει σχετική 
πράξη στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου, την οποία υπογράφουν ο ίδιος,ο σχολίατρος, 
και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου.

12. '.Εχει την ευθύνη για την υγιεινή κατάσταση των χώρων του διδακτηρίου και 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέρνειες για την προστασία της υγείας των μαθητών και 
του προσωπικού. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται κρούσμα μεταδοτικής ασθένειας το . 
αναωέρει αμέσως στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.

13. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή του διδακτηρίου και των σχολικών 
επίπλων και σκευών, καθώς επίσης και για την προμήθεια ίων αναγκαίων μέσων εξο - 
πλισμού και των εποπτικών οργάνων.

14. Μετέχει ως μέλος στην επιτροπή μίσθωσης οικημάτων για την κάλυψη στεγα- 
στικών αναγκών του σχολείου και θεωρεί τις καταστάσεις πληρωμής των μισθωμάτων, 
στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτικό να τις θεωρεί άλλη προί'σταμένη αρχή,

15. Είναι εκκαθαριστής των αποδοχών του προσωπικού του σχολείου,υπεύθυνος 
για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων και για την τήρηση των νόμων που διέ- 
πουν τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και, εφόσον δεν υπάρχει Γραμματέας στο 
σχολείο, βοηθείται από καθηγητή, που τον ορίζει ο σύλλογος.

16. Προτείνει το διορισμό ή την απόλυση του προσωπικού Γ’κατηγορίας του σχο
λείου του σύμοωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

17. 0ς Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας του Σχολείου εισηγείται στα άλλα μέ
λη της ό,τι έχει σχέση με τις απαιτούμενες δαπάνες για τις επισκευές του διδακτη
ρίου ή των επίπλων και των σκευών, όπως επίσης και για κάθε προμήθεια υλικού απα
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ραίτητου στο σχολείο.
18. Συνκροτεί με πράξη του ( άρθρο 8 του Π.Δ. 465/ΦΕΚ 129α/11.5.31) τις διά

φορες επιτροπές εξετάσεων, συνεργάζεται με τους αρμόδιους καθηγητές για τον ορι - 
σμό των θεμάτων, των επιτηρητών κ.λ.π. και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων.

19. Τηρεί πακέλλους υπηρεσιακών μεταβολών των καθηγητών του σχολείου του,τους 
οποίους σε περίπτωση μετάθεσης αποστέλλει στα νέα σχολεία τους "επί αποδείξει".

20. Μεριμνά , ύστερα από συνεννόηση με το Μαθητικό Συμβούλιο, ώστε να διατί
θεται ειδικός χώρος σε κεντρικό σημείο του σχολείου, τον οποίον θα χρησιμοποιούν 
οι Μ.Κ. για ανακοινώσεις σχετικές με μαθητικά θέματα-.

21. Ανακοινώνει έγκαιρα στους μαθητές το περιεχόμενο εγκυκλίων, οι οποίες α- 
ναφέρονται σε θέματα, που τους αωορούν.

β) Υποδιευθυντές 
(καθήκοντα, αρμοδιότητες)

1. 0 Υποδιευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του 
Νόμου 309/1-76 και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες.

2. Συνυπογράψει τους τίτλους που χορηγεί το σχολείο και βεβαιώνει τη γνησιό
τητα τίτλων άλλων σχολείων, των οποίων έχει γίνει επαλήθευση.

3. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της σύνταξης και της αποστολής των δελ
τίων κίνησης προσωπικού και των στατιστικών πινάκων σε συνεργασία με καθηγητές που 
τους ορίζει ο σύλλονος των καθηγητών, εκτός αν υπάρχει Γραμματέας στο σχολείο.

4. Καταρτίζει το πρόγραμμα εφημερευόντων σε συνεργασία με το σύλλογο των κα- 
θηγητών και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του.

5. Ενημερώνεται στην αλληλογραφία του σχολείου και φροντίζει για την προώθηση 
ή την αρχειοθέτηση των εγγράφων.

6. Είναι ο εισηγητής για το χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών με βάση πάν
τοτε τα συγκεκριμένα στοιχεία των ατομικών τους δελτίων και τη γνώμη των καθηγητών- 
συμβούλων της τάξης.

7. Εισηγείται στο σύλλογο των καθηγητών ή στο Διευθυντή τις πιθανές λύσεις προ
βλημάτων, που έχουν επισημανθεί κατά τις συνεδριάσεις των συμβουλίων της τάξης.

8. Φροντίζει για την ένκαιρη παραλαβή και διανομή των διδακτικών βιβλίων και 
γενικά για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, που έχουν σχέση με την όσο γίνεται , πιο 
εύρρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Κ_Ε_Φ_Α_Λ_Α_Ι_0__Γ
Διδακτικά Προσωπικά 

(Ειδικά καθήκοντα)
Οι καθηγητές που διδάσκουν στα σχολεία Μ.Ε. ( Γυμνάσια, Λύκεια ) έχουν τα εξής 

ειδικά καθήκοντα:
1. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και εφαρμόζουν πιστά το ωρολόνιο πρόνοαμμα 

χωρίς να παραβιάζουν ούτε την ώρα έναρξης ούτε την ώρα λήξης του μαθήματος.
2. Κατανράφουν χωρίς καθυστέρηση τη διδασκόμενη ύλη στα σχετικά βιβλία και ε

λέγχουν με προσοχή τις απουσίες των μαθητών, υπογράφοντας το ημερήσιο δελτίο α
πουσιών.

3. Είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την πειθαρχία και την τάξη κατά την ώρα της 
διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών από την αίθουσα, παρά μόνο σε 
περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης.

4. Μπορούν να καλούν γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, να συζητούν μαζί τους και 
να τους ενημερώνουν για την Φοίτηση , τη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών , 
γνωστοποιώντας το και στη διεύθυνση του σχολείου.

5. Όταν είναι εφημεοεύοντες παραμένουν στο σχολείο μέχρι τέλους της λειτουργίας 
του και εφαρμόζουν όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές α
ποφάσεις του συλλόγου των καθηγητών.

6. Ενημερώνονται και τηρούν τους νόμους,τα διατάγματα και τις σχετικές αποφάσεις 
και αναλαμβάνουν τις πρόσθετες εργασίες του σχολείου,ενισχύοντας έμπρακτα το έργο
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ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Δ2/30316/π.έ./28.1.1?88

Απουσίες καθηγητών.

Αναφερόμενοι. στο 3251/17.11.87 έγγραφό σας, που αφορά απου
σίες καθηγητών λόγω κακοκαιρίας, σάς πληροφορούμε.τα εξής:

Στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί αποχωρούν από την έδρα 
της υπηρεσίας τους τα Σαββατοκύριακα για προσωπικούς λόγους χωρίς 
άδεια της υπηρεσίας τους και λόγω καιρικών, συνθηκών δεν μπορούν 
να επιστρέφουν στα καθήκοντα τους δεν καλύπτονται από καμμία διά
ταξη νόμου, τούτο θεωρείται αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά 
τους και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 206 του Π.Δ/τος 611? 
/77.

ΥΠΕΠΘ - Δ2/12744/27-6-96

ΘΕΜΑ : Δίνονται πληροφορίες για υποχρεώσεις εκπαιδευτικών.

Σας γνωρίζουμε ότι η κατανομή των ωρών διδασκαλίας σε όλες τις εργάσιμες 
ημέρες είναι συνάρτηση του προγράμματος διδασκαλίας γΓαυτό και ο νομοθέτης 
έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να ρυθμίζεται ρητά το σχετικό θέμα.

Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 1566/1985 άρθρο 13παρ. 8 που 
ισχύει και για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρ. 20 του ίδιου νόμου, κάθε εκπαιδευτικός 
οφείλει να παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, 
όχι πάνω από έξι ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα.

Υστερα από τα παραπάνω, όσοι άνευ λόγου δεν προσέρχονται στο σχολείο, 
θεωρούνται αδικαιολογήτους απόντες και υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες. Τις ίδιες 
ευθύνες υπέχουν και οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, όταν δεν ασκούν 
την απαιτούμενη εποπτεία γαι την διαπίστωση της παρουσίας των εκπαιδευτικών 
στο σχολείο και όταν δεν προβαίνουν στη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και 
λοιπών μέτρων σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας αυτών..
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ Α ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ J --------- --
<)"" Ενιαίου Λυκείου - ~"" και ')"" Γυμνασίων

ΒΟΛΟΥ
υόυς Ζάχου και Χείμωνος 

(Συγκρότημυ Μυυμτζυυκου)

Βόλος /£11-2001

- r .) λ ο Ο Λ Ο *·'

IMktΑριόμ.

Προς τον
Δήμαρχο Βόλου
κ. Κυριάκο Μήτρου
κοιν. ως πίνακας αποδεκτών

•ΛΛ d?/

Κύριε Δήμαρχε

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα κοινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετά χρόνια μαθητές και καθηγητές των τριών σχολείων 
6°" Ενιαίου Λυκείου - 7ου και 9ου Γυμνασίων Βόλου, του σχολικού συγκροτήματος 
Μουρτζούκου.
Η καταγραφή, η ιεράρχηση και επικαιροποίηση των προβλημάτων απασχόλησε τους 
προέδρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των τριών σχολείων και της 
προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην κοινή συνάντηση που έγινε στις 
5-11-2001.

Προβλήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης είναι:

1) Τα παράθυρα των αιθουσών είναι ανακλινόμενα με μικρό άνοιγμα με αποτέλεσμα 
να μην γίνεται σωστός εξαερισμός του χώρου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 
Επειδή το πρόβλημα αυτό αφορά άμεσα την υγεία των μαθητών, ιδίως κατά τους 
χειμερινούς μήνες που έχουμε έξαρση των ιώσεων, θεωρούμε ότι η παρέκβασή σας 
θα πρέπει να είναι άμεττη.

2) Η μη ύπαρξη ανεξάρτητης εισόδου - εξόδου προς τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης έχει ως συνέπεια την είσοδο στον αύλιο χώρο των σχολείων, ατόμων 
που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν.
Μέχρι να αξιοποιηθεί η διατηρητέα πτέρυγα του πρώην εργοστασίου Μουρτζούκου 
προτείνουμε να δημιουργηθεί είσοδος απ' την οδό Επτά Πλατανίων και 
περιφραγμένος διάδρομος μέχρι την είσοδο τοχν γραωείων.

3) Τα δύο Γυμνάσια 7" και 9" παρότι έχουν κατασκευασθεί πρόσοατα δεν ΐιαθέτουν 
Γυμναστήριο. Μακροπρόθεσμα θα δυθεί λύση στο πρόβλημα από την αξιοποίηση της 
διατηρητέας πτέρυγας του πρώην εργοστασίου. Μέχρι όμως να ••πνει αυτό 
επιβάλλεται να βρεθεί λύση έστω και προσωρινή.

4) Γο διατηρητέο τμήμα του πρώην εργοστασίου Μουρτζούκου. κατά το σχεδίασμά
του σχολικού συγκροτήματος προβλεποταν ως αναπόσπαστο κο ατι της
δραστηριότητας της σχολικής κοινότητας. Η ενταςή του σε κάποιο πουγραμμα
αποκατάστασης και αξιοποίησης πω -’α :/.υνε πραβ/.ηματα των σγ<ν.....>\· ο’πως.
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. : ίι.ασττγ>. Βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και άλλες
• Μ'ι ίΠΤΤ'ρΐι *:. Τ. ' ’ ί Ζ. Τ ’ »/1 '<Ί.\ .Τ»'· ’ ‘.V/ , Τ'·). * {' 7 ' Κ · ■ j V 7" , ‘) ι' f ·; ·7Γ τ
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: i Γο ύπαρχον εγκατεστημένο σύστημα κ,-.ιματισμού δεν εςυπηρετει :ov σκοπο για 
τον οποίο προοριζόταν. γιατί Δε -.υνει γο πρόβλημα Γης ασφυκτικής ατμόσφαιρα.; 
μέσα στις αίθουσεε. αοού ο δωδρομος παγώνει και οι αίθουσες είναι θερμοκήπια. 
Είμαστε της άποψης ότι χρειάίεται επέκταση του δικτύου (αεραγωγοί) προσαγωγήν 
και στομίων σε όλεν τιν αίθουσες. Εχει συνταχθει μηχανολογική μελέτη που 
διορθώνει το πρόβλημα στα δύο Γυμνάσω και οι αρχές της θα μπορούσαν να 
ειοαρμοσθούν και στο Λύκειο.

Κύριε Δήμαρχε, για τη λύση των πιο πάνω προβλημάτων παρακαλουμε για την 
άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών σας και είμαστε στην διάθεσής σας για συνεργασία 
και περισσότερες διευκρινίσεις. 1 2 * 4 5

Για τα -

1. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου 
κ. Παύλο Μαρκάκη

2. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
κ. Γεώργιο Πατελοόήμο

J. Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Βόλου 
κ. Δημήτριο Παντελή

4. Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
κ. Χυραλααπο Μούτσελο

5. Δ. ντη 6 "’ Λυκείου
ίι. Υ ντη Γυμνασίου 

Δ. ντη Γυμνασίου
s i Ι.ώεδμο ί:·.ιαια: ‘_ν· / :'*'··
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ΠΕΡ1Φ. Λ/ΝΣΗ Π. Λ Λ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λ/ΝΣΗ Λ/ΘΜΙΛΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ

9° Γυμνάσιο Βόλου

Ταχ. Α/νση: Συγκρότημα Μουρτ2ούκου 

Πληροφορίες: Μ. Νάνου 

Τηλ.: (0421) 47.386. 47.387 

FAX: (0421) 50.364

ΚΟΙΝ:

Γραφείο Π.Ε., Α.Υ.

Γ 9° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ^

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση καινοτόμου δράσης στο Γυμνάσιο»

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. πρωτ. Γ2/38Ι4 (ΦΕΚ 1549 τ.Β'20-11-01) Υπουργική 

Απόφαση με τις σχολικές μονάδες της χώρας που εφήρμοσαν το πρόγραμμα της καινοτόμου 
δράσης κατά το σχολικό έτος 2001-2002.

Στο Νομό Μαγνησίας την πειραματική εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος κατά το 

τρέχον σχολικό έτος ανέλαβε το 9° Γυμνάσιο Βόλου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε τον 

Διευθυντή του παραπάνω σχολείου λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Υπουργική Απόφαση και το 

με αριθμ. πρωτ. 51659/Γ2/21-5-02 συνοδευτικό έγγραφο το" ΥΠ.Ε.Π.Θ., να απαντήσει μέχρι 

την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2002 εάν το σχολείο επιθυμεί τη συνέχιση του Προγράμματος για το 
επόμενο σχολικό έτος (2002-2003).

Παρακαλούμε για τις δικές σας σχετικές ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο ΑΝΑ ΤΗΣ Λ.Δ.Ε

ΛΟΣ

1. Η με αριθμ. πρωτ. Γ2/3814 (ΦΕΚ 1549 τ.Β'20-11-01) Υπουργική Απόφαση

2. Το με αριθ. πρωτ. 51659/Γ2/21-5-02 έγγραφο του ΥΠ Ε.Π.Θ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«7τό την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 

«ΚΛΙΝΟΤΟΜΕΣ JΡΛΣΕ1Σ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος στο σχολείο μας 

(9" Γυμνάσιο Βόλου) αποτέλεσε για τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των Καθηγητών, 

και έτσι αντιμετωπίστηκε, ως μια ενδιαφέρουσα πρόκληση, που θα τάραζε τα 

«ήσυχα» νερά της σχολικής πραγματικότητας και θα έφερνε σε όλους μας, μαθητές 

και καθηγητές, την ζωντάνια, την ανανέωση και το ενδιαφέρον στην καθημερινή ζωή 

του σχολείου.
- .

Γνωρίζρύμε όλοι ότι για να πετύχουμε αυτό το στόχο θα έπρεπε να 

ξεπεράσουμε πολλές δυσκολίες και να αποδεχθούμε το αυτονόητο, ότι θα θυσιάζαμε 

τη «βολή» μας και την «ησυχία» μας. Ωστόσο, η εμπειρία και το μεράκι πολλών 

συναδέλφων, που για χρόνια αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας και η παρότρυνσή τους προς εμάς τους υπόλοιπους 

να δεχθούμε να αναλάβουμε το πιλοτικό πρόγραμμα, αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα για το πρώτο ξεκίνημα.

Σε ειδική Συνεδρίαση του Συλλόγου, πριν την υποβολή της αίτησης, 

εξασφαλίστηκε η εκούσια συμμετοχή στο πρόγραμμα, αρχικά 16 (σε σύνολο 30) 

συναδέλφων. Οι υπόλοιποι δέχτηκαν να το στηρίξουν, χωρίς να δεσμευτούν και να 

εμπλακούν άμεσα. Η έλλειψη πείρας σε τέτοια προγράμματα , η πλημμελής 

ενημέρωση και η ύπαρξη προσωπικών προβλημάτων σε κάποιους (υγείας κ.α.) 

καθιστούσαν πολλούς επιφυλακτικούς (10 - τον αριθμό) και κάποιους ευτυχώς 

λίγους (4 - τον αριθμό) αρνητικούς. Προσωπικά θεώρησα ότι για την πετυχημένη 

εφαρμογή του νέου θεσμού χρειαζόταν να συμμετάσχουν ενεργά και οι υπόλοιποι. 

Γι’ αυτό και προκάλεσα νέα Συνεδρίαση του Συλλόγου με την παρουσία των 

Συμβούλων και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας.

νέα συνεδρίαση,και αφού προηγουμένως είχα κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 

συναδέλφους που εκδήλωναν επιφυλακτικότητα. πείστηκαν ή φιλοτιμήθηκαν και 

άλλοι 10 συνάδελφοι να αναλάβουν ενεργά μέρος ως συντονιστές προγράμματος.
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Έτσι με 26 συναδέλφους. θα μπορούσαμε να «τρεςουμε» 13 τουλάχιστον 

προγράμματα και να κατανέψουμε το μαθητικό δυναμικό (σύνολο 300 μαθητές) 13 

ομάδες των 23 περίπου ατόμων στην καθεμιά Αλλωστε και ο αριθμός των αιθουσών 

που διαθέταμε ήταν ο ίδιος (13 αίθουσες) Ετσι υποβάλλαμε και επίσημα πλέον την 

αίτηση του σχολείου ώστε να αναλάβουμε το πρόγραμμα.

Οι επόμενες κινήσεις μας αποσκοπούσαν: .

α) στο να πείσουμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 

ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες μας σε προσωπικό και να μη 

μετακινήσουν συναδέλφους για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλα σχολεία.

β) στο να καταλήξουμε στη θεματολογία τιον προγραμμάτων, εφόσον δεν 

είχαμε τίποτα στα χέρια μας (το υλικό έφτασε τα Χριστούγεννα).

γ) στο να πετύχουμε κάποια ισορροπία στον αριθμό των μαθητών ανά 

πρόγραμμα (αφού γνωρίζαμε ότι οι μαθητές θα κατευθύνονταν μαζικά προς κάποια) 

δ) στο να ενημερώσουμε έγκαιρα τους γονείς και να τους πείσουμε ότι η 

συμμετοχή των παιδιών τους θα ήταν και επωφελής αλλά και ασφαλής στις 

περιπτώσεις μετακίνησης των παιδιών τους εκτός σχολείου.

ε) στο να ενημερώσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τους καθηγητές - 

συντονιστές - για τις τεχνικές που ήταν απαραίτητες για να οργανώσουν και να 

«δέσουν» τις ομάδες.

Στο ημερολόγιο που επισυνάπτω φαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο 

ξεπεράσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες, που μπορεί σε κάποιον εκτός σχολείου να 

φαίνονται συνήθεις, αλλά ήταν στ’ αλήθεια ψυχοφθόρες, εφόσον η όλη προσπάθεια 

αντιμετωπιζόταν πολλές φορές από τρίτους αδιάφορα, ως ξένη υπόθεση Το πείσμα 

όμως των συναδέλφων και ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν αυτά που μας 

εμψύχιυναν κάθε φορά και προχωρούσαμε. Είναι αλήθεια ότι και η ενημέρωση από 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σ’ εκείνα τα καθοριστικά, νομίζω, πρώτα βήματά μας, 

ήταν πλημμελής, καθώς πασχίζαμε απεγνωσμένα μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να βρούμε κάποιον υπεύθυνο να μας ενημεροδσει.

Έτσι ξεκινήσαμε ερασιτεχνικά^με την κυριολεκτική σημασία της λέξης και 

όταν πλέον κατα τα Χριστούγεννα ήρθε το υποστηρικτικό υλικό (σε βιβλία και 

σλάϊτς). εμείς και τα θέματα είχαμε επιλέξει και ήδη είχαμε προχωρήσει αρκετα. 

Εφαρμόσαμε το πρόγραμμα με συνέπεια, ευθύνη και ενθουσιασμό από την αρχή ως 
το τέλος.

?
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Το θεωρήσαμε ως δίκη μας υπόθεση, ως ευκαιρία, ανεξάρτητα απο την 

επιτυχία που θα έχει ο νέος θεσμός να δώσουμε στους μαθητές μας κάτι το 

διαφορετικό. Γιατί πιστέψαμε οτι μ’ αυτό επιχειρειται το άνοιγμά του σχολείου μας 

προς την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος η κάθε ομαδα υπεβαλλε στην αρχή 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που αφορούσε τις δράσεις και τις επισκέψεις, τις 

εκτός σχολείου. C- ‘

(0 Κάθε ομάδα πραγματοποίησε 3-4 περίπου επισκέψεις σε φορείς,
', \ ' λ C ; > - ·

οργανισμούς, ιδρύματα, ενώ δέχτηκε μέσα στην τάξη αλλα ΐόσα πρόσωπα σχετικά με 

το θέμα που επεξεργαζόταν. Λ TiV ' ' " '

Αλλά και με την ολοκλήρωση του προγράμματος η κάθε ομάδα υπέβαλε στη 

Διεύθυνση του σχολείου τον απολογισμό του έργου της. Λ ά w ./*·■ <-*1 '

Δείγμα ευθύνης και συνέπειας αποτελεί και η παρακολούθηση του σχετικού 

Σεμιναρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 4-5-συναδέλφους (εκπροσωπήθηκαν όλα 

τα προγράμματα).

Ειδική συνεδρίαση κάναμε και κατά την επίσκεψη του κ. Καφετζόπουλου 

(μέλους της ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπεύθυνου για το σχολείο μας).

Σ’ αυτή σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους 

σχετικά με τις δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος. Νομίζω πως του δόθηκε η 

δυνατότητα να αποκομίσει μια σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο το 

εφαρμόσαμε, αφού επισκεφτήκαμε μαζί όλες τις ομάδες την ώρα της διεξαγωγής του 

Προγράμματος.

Με το τέλος του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες: 

α) Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο «Camp» του Σοφικού Κορινθίας, σε 

μαγευτική τοποθεσία με αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις όπου συμμετείχαν 220 

μαθητές και 20 καθηγητές. Στα πλαίσια της εκδρομής οι μαθητές επισκέφτηκαν τις 

Μυκήνες, το Ναύπλιο (Παλαμίδι) και θέατρο Επιδαύρου όπου οι μαθητές της 

θεατρικής ομάδας παρουσίασαν σκηνές από τη Λυσιστράτη , . ., .,. αί.

Συμπερασματικά έχω να παρατηρήσω (και αυτό είναι γενική εκτίμηση όλων 

σχεδόν των συναδέλφων που πήραν μέρος στο πιλοτικό πρόγραμμα)

α) κατ' αρχήν είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του, 

εφόσον οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αποκομίσουν έντονα βιούματα, γνώσεις



και εμπειρίες καθ' ολη τη διάρκεια της χρονιάς Ομως για την αρτια εφαρμογή του 

νομίζω οτι

I Θα πρεπει να λειτουργήσει ακόμη σε πιλοτική φάση για 2-3 χρόνια και να 

μην επεκταθεί σε όλα τα γυμνάσια της χωράς.

2. Να το αναλάβουν, όπως και πέρυσι, μόνο όσα σχολεία το θελήσουν. 

έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένου τη συγκατάθεση της πλειονότητας 

των συναδέλφου. Κι αυτό να γίνει σε ειδική Συνεδρίαση του Συλλόγου και 

με συγκεκριμένη πράξη στο Πρακτικό του Σχολείου, ώστε να έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα η συμμετοχή τους.

3. Να αξιοποιηθει η εμπειρία των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και Αγωγής Υγείας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης 

και να εμπλακούν και αυτοί στην εφαρμογή του.

4. Να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

προς τα σχολεία και από τα σχολεία προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως 

προς τη πορεία του προγράμματος, έτσι ώστε να γίνεται η απαιτούμενη 

ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο μια φορά.

5. Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι ώστε να

διευκολύνονται οι συνάδελφοι στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων
/■ C ^ ,

τους, -ή ·>■ χ
S

Ενδεικτικά αναφέρω ότι για τη φετινή χρονιά δαπανήσαμε περίπου 

500.000 δραχμές ακολουθώντας μια πολύ συντηρητική τακτική.

Βόλος, 24/05/2002 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Διευθυντής

V" λ' .

Υπογραφή
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Αγία Παρασκευή. 25'' Μαϊου 2002

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
EYE. UKTH ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΟ/ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΛ Κο/ Κα. ...C, A ' .*< ' «*Jl·*ClA* ^
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ................................................................

Σας παρακαλούμε να συντάξετε συνοπτική έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος 
της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων στη σχολική σας μονάδα, κατά το τρέχον σχολικό 
έτος r\ Γλ ι , 2°1(>1 οι.
^"Η έκθεση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

(*-

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Οργανικότητα του σχολείου σας: -A/ι^ ^
Αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου 3 Ο 
Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 
Αριθμός μαθητών του σχολείου 3θ Ο
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 3 OC

tl.

i~lKl'-'Hwv5 fuiui|iuiv 7iou υυμμί-ιειχαν υ ιυ ιιμυ^μιιμμιχ _/ I

Χρόνος έναρξης, διάρκεια υλοποίησης ^ Lf. OvrTvJ&fiW -%ΟΟΙ — -Ζθ M^OV

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Σας παρακαλούμε να εκθέσετε τις απόψεις σας για τα παρακάτω θέματα:

Ι.Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήσατε

2. Τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

3. Τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων με τη σχολική σας μονάδα στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος

4. Τους τρόπους ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας (θεματολογία ή τίτλοι σχεδίων εργασίας , 

δραστηριότητες, συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργασία με την 

ευρύτερη κοινότητα κτλ.)

5. Τις δυσκολίες που συναντήσατε κατά την εφαρμογή του προγράμματος

6. Τις επιδράσεις του προγράμματος στη μαθησιακή διαδικασία και τη γενικότερη λειτουργία 

του Σχολείου

7. Τις προτάσεις σας για τη βελτίωση του προγράμματος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΙΙΣΚΕΥΜΑΊΓίίΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μεσογείων 396
15341 Αγία Παρασκευή

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ -ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ερωτηματολόγιο

Αγαπητή συναδέλψισσα, αγαπητέ συνάδελφε,
σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Η συγκέντρωση στοιχείων μέσω αυτού του ερωτηματολογίου εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας ερευνητικής προσπάθειας για την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό 
του προγράμματος της Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σας θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες σ' αυτή την 
προσπάθεια, αφού κοινός στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης 
γνώσης στους μαθητές μας μέσα από σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
καινοτόμες δράσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, ότι το 
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και ότι μπορεί να αποσταλεί στο Π.Ι. χωρίς την 
αναγραφή του αποστολέα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που θα διαθέσετε.

Μάιος 2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY

Α. ΦΟΊΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1 Οι μαθήτριες πρέπει καθημερινά να ξεκινούν έγκαιρα από το σπίτι τους, ώστε να 
βρίσκονται στο σχολείο 10 λεπτά πριν από το χτύπημα του κουδουνιού.

κουδούνι. Επιτρέπεται η είσοδος στους επιμελητές για τη διευθέτηση των 
αιθουσών, ώστε να είναι έτοιμες να δεχτούν τους μαθητές. Οταν βρέχει η κάνει 
έντονο κρύο επιτρέπεται η είσοδος στους μαθητές με την άδεια των 
εφημερευόντων στους στεγασμένους κλειστούς χώρους.

3. Με το χτύπημα του κουδουνιού όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται στον 
καθορισμένο χώρο για προσευχή και τις τυχόν ανακοινώσεις, εφόσον το επιτρέπει 
ο καιρός.

4. Οι μαθητές φροντίζουν έγκαιρα να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας και να 
καταλαμβάνουν τις θέσεις τους. Άσκοπες μετακινήσεις, αλλαγές θρανίων, καλό 
είναι να αποφεύγονται.

5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητή - τριας στην αίθουσα μετά την προσέλευση του 
καθηγητή, για να μη διακόπτεται το μάθημα. Σε περίπτωση που δικαιολογημένα 
κάποιος μαθητής - τρία καθυστέρησε, παίρνει σημείωμα από το διευθυντή για να 
παρακολουθήσει το μάθημα.

6. Μαθητής μπορεί να απουσιάσει ενδιάμεσα των ωρών διδασκαλίας μετά από άδεια 
του αρμόδιου Υποδιευθυντή. Η λήψη άδειας σημειώνεται στο απουσιολόγιο και 
φέρει την υπογραφή του Υποδιευθυντή που τη χορήγησε. Μαθητής που 
απουσιάζει αδικαιολόγητα ενδιάμεσα στις ώρες των μαθημάτων αναφέρεται από 
τον απουσιολόγο στον Υποδιευθυντή. Ο μαθητής καλείται να δικαιολογήσει την 
απουσία του, ενημερώνεται ο κηδεμόνας του και ο σύλλογος προβαίνει σε 
ανάλογες ενέργειες.

7. Απαγορεύεται η έξοδος των μαθητών από το σχολείο τις ώρες των μαθημάτων 
χωρίς έγγραφη σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση ή Υποδιεύθυνση.

8. Μαθητής που απομακρύνεται με ωριαία αποβολή από το μάθημα παρουσιάζεται 
αμέσως στον Υποδιευθυντή για να σημειώνεται η αποβολή του και να 
απασχολείται σε ειδικό χώρο ελεγχόμενο.

9. Όταν ένα τμήμα γράφει πρόχειρο διαγώνισμα εξαντλεί όλο το χρόνο και 
παραμένει στην αίθουσα μέχρι το πέρας της διδακτικής ώρας.

1. Η καλή διαγωγή και η κόσμια εμφάνιση των μαθητών -τριών τόσο εντός του 
σχολείου όσο και εκτός αυτού, αποτελεί μήνυμα και ευθύνη όλων μας. Καλό είναι 
να αποφεύγονται οι ακρότητες και οι εκκεντρισμοί. Σε περίπτωση υπέρβασης 
γίνεται σύσταση από το 15μελές και στο ενδεχόμενο μη συμμόρφιυσης ανάλογη 
αντιμετώπιση από το σχολείο.

2. Η καθαριότητα και η διατήρηση σε καλή κατάσταση ταιν σχολικών χώρων και των 
μέσων διδασκαλίας (βιβλία, πίνακες, θρανία, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα 
κλπ) όχι μόνο αποτελούν προϋπόθεση για τη σοιστή και αποδοτική λειτουργία του 
σχολείου αλλά υποχρέωση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα μέλη της και 
τον ελληνικό λαό

Ί Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις σχολικές τάξεις πριν χτυπήσει το

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ



3. Η αναγραφή στους τοίχους τιυν αιθουσών διδασκαλίας, των διάδρομων και των 
κοινόχρηστων χώρων (κυλικείο - τουαλέτες) συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, 
άσεμνων λέξεων ή φράσεων και αντιαισθητικό φαινόμενο είναι αλλά και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβαθμίζει. ΓΓ αυτό στους παραβάτες επιβάλλεται η 
τιμοιρια και η πληρωμη των ζημιών.

4. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση παντός εντύπου, εκτός όσων αναφέρονται στις 
υπουργικές διατάξεις.

5. Δεν επιτρέπεται κατά τα διαλείμματα οι μαθητές να συχνάζουν στο χώρο μπροστά 
απο την είσοδο του σχολείου και στις εκατέρωθεν μάντρες για να μπορεί ο 
εφημερεύων καθηγητής να ελέγχει την είσοδο εξωσχολικών ατόμων.

6. Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να επικοινωνούν για διάφορα μαθητικά θέματα 
χρησιμοποιώντας τις πινακίδες ανακοινώσεως που υπάρχουν αναρτημένες στο 
ισόγειο του κτιρίου.

7. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές 
συντονίζοντας τις ενέργειές τους με τα μαθητικά συμβούλια.

8. Για τα ζητήματα που δημιουργούν κάποιες τριβές, η καλύτερη διέξοδος είναι η 
υποχωρητικότητα, η συνεννόηση μεταξύ μας και οι αμοιβαίες εξηγήσεις, ώστε να 
έχουμε πλήρη και όχι μονόπλευρη ενημέρωση. Γενικά η συνεργασία και η 
κατανόηση αποδίδουν γρήγορα ή αργά πλούσιους καρπούς, οι οποίοι αποτελούν 
τη βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του σχολείου.

9. Η παράβαση των άρθρων του κανονισμού αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με 
απόφαση του Διευθυντή, του Συλλόγου των Καθηγητών, του σχολείου και του 
15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Mini. J?.l,/.-l.X?‘f.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από 1 -1 -



ΝΟΜΑΡλΙΑλ» A I t M(un MAI η"*·"- 
ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ 

2Bn ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
7ow - 9°° ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -

6ου & ·»·~ AYKUOY 
TYPCPOTHMA ΗΟΥΡΤΖΟΥΧΟΥ 

γ Κ. 3·3 33 ΒΟΛΟΙ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

οικον

Απο

Μέχρι

έτος Jc-CC1 ...

/ j /

3/Ι^/^ρΜ. ...

Β Ε Β A I Ο Σ Η

Βεβαιώνεται ότι το Σχολείο μας κατά το έτος λειτούργησε ά τα Σχολεία μας

λειτούργησαν με τα παρακάτω τμήματα.

α/α Τίτλοι Σχολείου ή Νηπιαγωγείου
Αριθμοί

τμημάταιν
Αριθ.

μαθητών
Παρατηρήσεις

1

2

3

4

5

$3 fuji-vci C < ο | rJV .......It........ 336

....35 ri/Lvok.c; .......................... ........LI.... ...... 3σ5

......1.5..... 6" CO

.

Σύνολο 38 /ΟΫΙ
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΓ)ΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Τ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ
26η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

7ου - 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- 
βου & ?ou-A¥KtrOV~ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ 
Τ.Κ. 383 33 ΒΟΛΟΙ

. . Οικον. ,··.τος

Απο / // ]c_/_

Μέχρι 3 f /(%j L.

, JOjooJ-

Κατάσταση και ιδιότητα Μελών της Σχολικής Επιτροπής



3‘

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ,ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ.'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ ΣΗΣ

λημοκρ '
ιΝ<ΒΟΛΟ-ί,KOtAM’*1»1' 

26
.....Δ.ηΜΟ I ΒΛ°ΣχσΛτ ^πΤτ^ΟΠΗ

16.,

ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

....... ~&.<r..<)CA

γ: :*?ο ; 
τ.κ. 381 31 ΒθΛθ1

/r/J? 200

Θέμα: Υποβολή απολογισμού οικον. έτους 
Σχετική:

_ Δημοτική _ „
Προς: την ------------  Επιτροπή Παιδείας

Κοινοτική

Δήμου (ή Κοινότητος)
..........................................λ..

Προκειμένου να γίνει έλεγχος των δαπανών του Ταμείου της Σχολικής Επιτροπής μας και να εισηγηθείτε την 
έγκρισή τους στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

1. Κατάσταση μελών Σχολ. Επιτροπής.
2. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού οικον. έτους
3. Το στέλεχος των τριπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως των ΕΣΟΔΩΝ.
4. Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο εκείνων των σελίδων του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων που περιλαμβάνουν τα 

Έσοδα-'Εξοδα του οικον. έτους

5. Βεβαίωση για τον αριθμό των σχολείων, των λεπουργούντων τμημάτων και των μαθητών κατά σχολείο της Σ.Ε.
6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων για το οικον. έτος
7. Πρωτόκολλο Επιθεώρησης και χρηματικής διαχείρισης.
8. Σχετικό έγγραφο έγκρισης Απολογισμού από Επιτροπή Παιδείας.

Συνημμένα Για την Σχολ. Επιτροπή 

Ο.
/ * ~ ~ ·, Ονοματεπώνυμο

/·' Λ ^ .Λ/

/ νΜ
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Λ, μ —j'r7'.
V Pj —] 7
νΚΐ 'Λ ·

-Ν,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ-ΝΚ'ΚΓΛ | |Λ 
•·Π3ΥΡΓΕ·0 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ: :=-ΣΚ 
ΠΕγ’ Ί>ΕΓΕΙΑΚΗ ϋ ΝΣΗ Π ΘΜΙΑΣ . „ .Υ.··.

ς.·\ΛϋΝΐ::ι-ί δήμο 7'· ■ '· 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ϋΤ.ΚΚ:“·Σ
........ah m.q α.,.β ?/>μ. '■ ,...

2β·ι ενιαία :;<ολ t.ι> · ·1 ’ π 
.. 7*..aw. Γγ··^ίΛ: |Μ ':

6οι· & /*-" ’ *·Α>-«-Αμ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ
Τ Κ. 383 Ή ΒΟΛΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ . ....

ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ /
\7-, Η

Λ

ΛΡΙ(-) Ι1ΡΟ Τ

Γ V.μ , - Π
ΠΡΟΣ. Τον 1

ΕΑιγκπκου Συντδριοιι

(___ Ν c- Λ ^ J

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής έτους
ΣΧΕΤ Αριθ. 761/1983 Απόφαση Ελεγκτικού Συνέδριου και ΣΤ 5/4-23-2-83 ΥΠΕΠΘ

Υποβάλλεται απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής έτους2)^£με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Κατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής

2. Συνοπτικός πίνακας Απολογισμού οικ έτους

3. Το στέλεχος των τριπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως Και εσόδων

4. Αντίγραφο η φωτοαντίγραφο εκείνων των σελίδων του βιβλίου Εσόδων και Εξόδων που περιλαμ
βάνουν τα Εσοδα- Εξοδα του οικον έτους

5. Βεβαίωση για τον αριθμό των Σχολείων, των λειτουργούντων τμημάτων και των μαθητών κατά 
Σχολείο της Σχολικής Επιτροπής

6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων για το οικον έτος ■Asl

7. Πρωτόκολλο Επιθεώρησης της χρηματικής διαχείρισης

r^8j Το σχετικό έγγραφο έγκρισης Απολογισμού από Επιτροπή Παιδείας Δήμου ή Κοινότητας 

Ολα τα δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ ) 

η Κατασταση δικαιολογητικων αποδόσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων

11 Βεβαίωση για τα μετρητά στα χέρια του ταμία στις 'X

12 Βεβαίωση για το υπολοιπο του προηγουμένου οικ έτους και

13 Αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των σχετικών έγγραφων και των πρακτικών που έγιναν το 
έγιναν για δαπανες)

(αν

Για τη Σχολική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

4-ω V.

rA'

ίΓ.ΕΡΗ I ‘.τ'1 * Γ * Σ



v///iii\\V ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Βόλος 31 Μαίου 2002 
Αρ. Πριοτ. 97

Προς

την
λ * r ·*

Ενιαία Σχολική Εττιτροττή

Σας αποστέλλουμε τον συνοπτικό πίνακα απολογισμού του οικ. έτους 
2001, μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου (σχετική 
έγκριση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας με 
αριθ. πρωτ. 194938/10.5.2002, την υπ. αρ. 138/2002 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου).

Επιπλέον σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι θα πρέπει να προσκομίσετε στο Δήμο Βόλου τα 
σχετικά παραστατικά των απολογισμών σας για τον μελλοντικό επιτόπιο 
έλεγχο.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

•*7*
\ "ο-Γ. Πατελο'δήμος 

■ Δημοτικός Σύμβουλος
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ΕΝΑΣ ΜΛΘΠΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΓ

— Προσπαθείστε νά είσθε άνθρώτίινος καί δχι μόνο μιά μηχανή δι
δασκαλίας.

— Μή δίνετε τήν πρώτη θέση στήν Ολη πού διδάσκετε, άλλά σέ μας τούς 
μαθητές σας.

- Κάντε με νά νιώσω πώς ένδιαφέρεσθε γιά μένα θεωρώντας με σάν ένα
— άνθρώττινο πλάσμα καί δχι σάν έναν άπλό άριθμό τού βαθμολογίου σας.
— Μή μέ κρίνετε μόνο άπό τούς βαθμούς πού πετυχαίνω μέ τ!ς άπαντήσεις 

μου, άλλά περισσότερο από τήν προσπάθεια πού καταβάλλω.
— Μήν περιμένετε νά ξεπεράσω ιό ταλέντο μου καί τίς δυνατότητές μου, 

δώστε μου κάποια ένθάρρυνση κόπου κάπου.
- Μή ζητάτε άπό μένα νά θεωρώ τΙς σπουδές μου σάν τήν πιό μεγάλη 

~ άπόλαυση τής ζωής μου. Είλικρινά δέν είναι κάτι τέτοιο γιά μένα.
Μήν περιμένετε \ά Ικανοποιούμαι μέ δλα τά θέμοαα πού διδάσκετε. 
Υπάρχουν καί άλλα πού μέ ένδιαφέρουν, ίσως μάλιστα καί περισσότε
ρο στήν περίπτωσή μου.
Βοηθήστε με νά μάθω νά σκέπτομαι καί νά κρίνω μόνος μου καί όχι 
νά άπομνημονεύω έτοιμες άπαντήσεις. Βοηθήστε με περισσότερο νά βρί
σκω μόνος μου τΙς άπαντήσεις, έστω κι άν αύτό είναι περισσότερο κου
ραστικό καί γιά σας καί γιά μένα.

_ Ακουστέ πρόθυμα τΙς έρωτήσεις πού κάνω μέ σοβαρότητα έστω κι 5ν 
σάς φαίνονται βλακώδεις. Μ’ αυτή τή συμπεριφορά σας θά μάθετε καί 
μένα ν’ άκούω τούς άλλους προσεκτικά.

— Νά έχετε άπαιτήσεις άπό μένα φτάνει νά είσαστε δίκαιος. Γνωρίζω πώς 
είναι άνστγκαΐο αύτό έστω καί άν έπαναστατώ έξωτερικά.
Μή μέ γελοιοποιείτε μπροστά στούς συμμαθητές μου. Αύτό πληγώνει 

—· καί όπωσδήποτε θά στραφεί ένατντίον σας. Μιά λέξη σας πού θά είπω- 
θεΐ Ιδιαιτέρως μέ σοβαρότητα καί καλοσύνη θά φέρει μεγαλύτερο 
άποτέλεσμα.

— Μή μέ οίκτείρετε μπροστά στούς άλλους, δταν δέν τά καταφέρνω καλά 
σέ κάτι. Αύτός ό οίκτος φέρνει άμηχανία.
Μή μου προβάλλετε άλλο συμμαθητή μου γιά παράδειγμα, έτσι ύπάρ-

— χει φόβος νά τόν μισήσω.
— "Οταν πετυχαίνω κάτι, μή μέ παρουσιάζετε σάν παράδειγμα στούς άλ

λους, αύτά μέ βάζει σέ δύσκολη θέση. Σέ μιά τέτοια περίπτωση θά χα-
~ ρώ πολύ μ’ ένα καλό σας λόγο.

— Κρατήστε γιά τόν έαυτό σας παρακαλώ τά προσωπικά σας προβλήμα
τα— καί τίς πολιτικές σας Ιδέες. ’Έτσι κι άλλιώς δέν εΐμαι σέ θέση

~ οΰτε νά τά λύσω, ούτε νά τίς κρίνω.
— θυμάστε καμιά φορά πώς είσασταν και σείς κάποτε μαθητής; Είχατε 

καλύτερους βαθμούς καί δέν ξεχνούσατε ποτέ;
— Σάς παρακαλώ νά συνεχίζετε πάντα τή μελέτη σας καί νά μή χρησιμο

ποιείτε στήν τάξη μέ μηχανικό τρόπο τίς κιτρινισμένες σημειώσεις πού
_ συντάξατε πρίν άπό πολλά χρόνια.

— Μήν προσδοκάτε άπό μένα πολύ συχνά ένα λόγο εύχαριστίας. Είμαι 
εύγνώμων, άλλά δυσκολεύομαι πολύ νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου

_μέ λόγια.
— Κι έτσι... σάς ευχαριστώ πολύ !

'Από τό πληρφοριακό δελτίο πού έκδίδει τό Κολλέγιο Saint Michel στ·ς
η SiWrr
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