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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
1. Ελέγχουν την πληρότητα των ατομικών φακέλων των μαθητών (ηλεκτρονική αίτηση, 

υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα, φωτοαντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό υγείας, 
φωτογραφίες (2 για την Α’ και Β’ Λυκείου, 3 για την Γ’ Λυκείου), καθώς και αν τα 
δικαιολογητικά για την δυσλεξία είναι σε ισχύ). Στην περίπτωση αλλοδαπών μαθητών, 
τα έγγραφα που προσκομίζουν οι μαθητές θα πρέπει να είναι πρωτότυπα επίσημης 
μετάφρασης.  

2. Φροντίζουν για την συμπλήρωση όλων των στοιχείων της καρτέλας του μαθητή στο 
Π.Σ my school,  και τον ορισμό των απουσιολόγων. 

3. Ενημερώνουν τους μαθητές για τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου, συζητούν 
μαζί τους, τους πείθουν για την ανάγκη εφαρμογής του καθώς και για τις συνέπειες 
της παραβίασής του, τονίζοντάς τους ότι αυτό είναι κοινή συλλογική απόφαση όλων 
των συντελεστών της σχολικής μονάδας. 

4. Μεριμνούν συνεχώς για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του τμήματός τους, 
συνεργαζόμενοι με τους διδάσκοντες συναδέλφους τους και με τη Διεύθυνση. 

5. Ενημερώνουν και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουν στους μαθητές τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις τους. Για τυχόν παραπτώματα ή άλλα προβλήματα που 
δημιουργούνται στην τάξη πρώτα πρέπει να επιλαμβάνεται ο υπεύθυνος 
καθηγητής, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους. 

6. Χορηγούν άδεια σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας των  μαθητικών κοινοτήτων 
και εφόσον βέβαια το ζητήσει το 5μελές μαθητικό συμβούλιο, μία (1) μόνο φορά κάθε 
μήνα, για συνέλευση της τάξης κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας των μαθημάτων 
σε συνεννόηση και με τον διδάσκοντα. Οι άδειες αυτές πρέπει να σημειώνονται στην 
τελευταία εσωτερική σελίδα του βιβλίου ύλης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ημερολόγιο. 

7. Παρακολουθούν συστηματικά και ελέγχουν τις απουσίες που σημειώνουν οι μαθητές 
του τμήματός τους, τους ενημερώνουν για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις 
απουσίες Καταχωρούν τις απουσίες των μαθητών από το ημερήσιο δελτίο στη 
καρτέλα του μαθητή στο Π.Σ my school  το ταχύτερο δυνατόν ( αν είναι εφικτό ανά 
ημέρα) και ενημερώνουν άμεσα με τον καταλληλότερο τρόπο τους γονείς ή κηδεμόνες 
των μαθητών.   

8. Χορηγούν όταν διαπιστώσουν ότι είναι αναγκαίο, την άδεια απομάκρυνσης του 
μαθητή από το σχολείο εν ώρα λειτουργίας του, και ενημερώνουν άμεσα το γονέα – 
κηδεμόνα του μαθητή. 

9. Ορίζουν συγκεκριμένες θέσεις για του μαθητές του τμήματός τους και είναι 
υπεύθυνοι για την διατήρηση του ή την δικαιολογημένη αλλαγή τους. 

10. Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μαθητών και συνεργαζόμενοι μαζί τους με 
κάθε τρόπο, φροντίζουν για την καθαριότητα της τάξης, την ευπρέπεια, την 
αντικατάσταση  φθαρμένων καρεκλών ή θρανίων. 

11. Φροντίζουν να ενημερωθούν και στη συνέχεια να ενημερώσουν την διεύθυνση του 
σχολείου για κάθε θέμα που απασχολεί τους μαθητές τους και χρήζει αντιμετώπισης. 

12. Καταχωρούν στο Π.Σ my school τις προφορικές και γραπτές βαθμολογίες των μαθητών 



του τμήματός τους, με την δέουσα πάντα προσοχή και ακρίβεια, ζητώντας όπου 
χρειαστεί βοήθεια από την διεύθυνση του σχολείου. 

13. Στο τέλος κάθε τετράμηνου, ελέγχουν με προσοχή την ορθή καταχώρηση της 
βαθμολογίας κάθε μαθήματος στους ελέγχους των μαθητών και το σύστημα 
myschool. 

14. Ενημερώνονται καθημερινά από τον απουσιολόγο του τμήματός τους για τους 
μαθητές που απουσίαζαν την προηγούμενη μέρα, όλες τις ώρες ή σε μερικές απ’ 
αυτές, εντοπίζοντας το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία έγιναν. Ζητάνε από τους 
μαθητές το λόγο της απουσίας τους και συνεννοούνται με την Διευθύντρια για τη 
λήψη μέτρων για αυτούς που απουσιάζουν ή καθυστερούν αδικαιολόγητα. 

15. Συνεργάζονται με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της τάξης τους, με τους 
διδάσκοντες καθηγητές, με τη Διεύθυνση και με το προεδρείο της μαθητικής 
κοινότητας. 

16. Διατηρούν κατάσταση των μαθητών τους τμήματός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα, η σχέση με το μαθητή, πλήρης 
ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο οικίας και εργασίας καθώς και κάθε στοιχείο 
που κρίνεται απαραίτητο σχετικά με την πρόοδο τους, τα τυχόν προβλήματα υγείας 
τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα δικαιολογητικά για την δυσλεξία, κτλ. 

17. Έχουν την ευθύνη της εξαγωγής των αποτελεσμάτων ελλιπούς φοίτησης και των 
τελικών αποτελεσμάτων της τάξης τους, σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση. 

18. Εντοπίζουν τις φθορές και ελλείψεις στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματός τους 
και τις αναφέρουν στη Διεύθυνση. 

19. Σε κάθε περίπτωση, διοικούν την τάξη τους και επιβλέπουν τη διαγωγή των μαθητών, 
καθώς και την επιμέλεια της προόδου και την τακτική τους φοίτηση σε όλα τα 
μαθήματα. Τακτοποιούν τους μαθητές σε μόνιμες θέσεις, παρακολουθούν επίσης τη 
συμπεριφορά τους και αναζητούν τα γενεσιουργά αίτια αρνητικών εκδηλώσεων, 
συνεργαζόμενα με το Συμβούλιο τάξης και με τη Διεύθυνση. 
Η   ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ  ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ Σ ΜΟΝΑΔΑΣ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΓΟΣ ΣΑΣ ΣΕ ΟΤΙ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
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