
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1) Προετοιµάζει  τον ατοµικό φάκελο του µαθητή µε την αρχική εγγραφή ή  τη µεταγραφή του. 

Στη συνέχεια   ελέγχει, συµπληρώνει  και ενηµερώνει το περιεχόµενο του φακέλου (αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωση - τίτλος εγγραφής - φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης - 

2 φωτογραφίες κλπ).   

2) Προετοιµάζει, συµπληρώνει ,  ενηµερώνει και  ελέγχει την ορθότητα των καταγραφών στο 

ατοµικό δελτίο του µαθητή. 

3) Κάνει  την επαλήθευση του τίτλου εγγραφής, όταν απαιτείται.  

4) Προετοιµάζει και ενηµερώνει το βιβλίο φοίτησης, καταχωρώντας τις απουσίες από το ηµερήσιο 

δελτίο απουσιών και τις χαρακτηρίζει µε κατάλληλη επισήµανση. 

5) Ορίζει τους  απουσιολόγους  και τους επιµελητές.  

6) Ενηµερώνει τους  γονείς  και κηδεµόνες τηλεφωνικά σε κάθε περίπτωση που κρίνεται 

αναγκαία. Ενδεικτικές περιπτώσεις: 

a) Μη  έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο ή απουσίας ή  αποµάκρυνση πριν τη λήξη των 

µαθηµάτων.  

b) Επιβολή ωριαίων απουσιών και άλλων ποινών. 

c) Με  τη συµπλήρωση 25 απουσιών. 

d) Πριν την υπέρβαση των ανώτατων ορίων, µε ενδεχοµένη  απειλή να χαρακτηριστεί η 

φοίτηση του µαθητή ανεπαρκής. Στις περίπτωση αυτή ή όταν υπάρχει υπέρβαση των 

ανώτατων ορίων  στέλνει κάθε µήνα απλή επιστολή στους γονείς. 

7) Στο τέλος κάθε µήνα µεριµνά για την καταχώρηση των απουσιών στην δ- βάση για την 

ηλεκτρονική ενηµέρωση των γονέων. 

8) Στο τέλος του  τετραµήνου  αθροίζονται οι απουσίες που έχουν καταχωρηθεί  στο ατοµικό 

δελτίο του µαθητή και µεριµνά για  τη δικαιολόγηση, όσων νόµιµα δικαιολογούνται,  από το 

σύλλογο διδασκόντων.   

9) Παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα  πιστοποιητικά – ιατρικές γνωµατεύσεις για τη δικαιολόγηση 

των απουσιών. 

10) Συντάσσει τα ατοµικά δελτία προόδου των µαθητών,  ελέγχει την ορθότητά τους και τα επιδίδει 

στους γονείς και κηδεµόνες..  

11) Συντάσσει  και υπογράφει τους απολυτήριους τίτλους  των µαθητών του τµήµατός του. 

12) Ενηµερώνει το Διευθυντή για κάθε πρόβληµα που κρίνει αναγκαίο. 

13) Ενηµερώνει το µαθητικό δελτίο µε τις παραβάσεις των µαθητών.  

Παρατήρηση: µερικά από τα καθήκοντα γίνονται παράλληλα και από το 

γραφείο.



Επιπλέον: 

1. Ενηµερώνει τους µαθητές του τµήµατος για όλα τα θέµατα του σχολικού κανονισµού. Κρίνεται 

απαραίτητο να αφιερώσει µία τουλάχιστον διδακτική ώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς για 

συζήτηση σε θέµατα  οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Ένα σηµαντικό θέµα του 

σχολικού κανονισµού είναι η ενδυµατολογική κλπ εµφάνιση κάθε µαθητή. Όταν κρίνεται 

απαραίτητο κάνει τις κατάλληλες παρεµβάσεις και µε τη βοήθεια του πενταµελούς αν 

χρειαστεί.  

2. Σε συνεργασία µε τους µαθητές φροντίζει για την αισθητική  και τον ευπρεπισµό της αίθουσας 

διδασκαλίας.  

3. Συνεργάζεται µε τους διδάσκοντες και τους µαθητές  για τη διαµόρφωση ευνοϊκού κλίµατος σε 

όλα τα µαθήµατα 

4. Επιλαµβάνεται σε   περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας , φθορών κλπ από µαθητές του τµήµατος.  

5. Όταν κρίνεται αναγκαίο, προετοιµάζει τη σύγκληση του συµβουλίου τµήµατος και συµµετέχει 

υποχρεωτικά στη συνεδρίαση.  

 


