
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΗ  ΠΡΟΣΤΠΗ  ΥΟΛΗ  ΥΟΡΟΤ  ΣΟΤ  ΓΗΜΟΤ  

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

 
 θνπόο  - Λεηηνπξγία 

 

Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου 

Καλαμαριάς  

θνπόο ηεο είλαη ε εθκάζεζε ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνύ ζε καζεηέο όισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ειηθηώλ. Η ρνιή δηνηθείηαη από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Σνκέα 

Υνξνύ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ, ην νπνίν απνθαζίδεη, 

κεηά από εηζήγεζε ηνπ Τπεύζπλνπ Σνκέα Υνξνύ γηα ηα ζέκαηα ηεο 

ρνιήο. Σελ επζύλε ηνπ γεληθνύ ζπληνληζκνύ ηεο ρνιήο, ηελ νξγάλσζε 

εθδειώζεσλ, θεζηηβάι, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκκεηνρώλ ζε 

δηαγσληζκνύο θαζώο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ   έρεη ν Τπεύζπλνο ηνπ 

Σνκέα Υνξνύ. Σελ θαιιηηερληθή θαη εθπαηδεπηηθή επζύλε γηα ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ όισλ ησλ ηκεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ηκεκάησλ ελειίθσλ), έρεη ν  Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο, ν νπνίνο 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θαζεγεηέο ηεο ρνιήο. 

Οη δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ρνιήο δηεθπεξαηώλνληαη 

από ηε Γξακκαηεία, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην Πνιηηηζηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, Καξακανύλα 1- Πιαηεία 

θξα.  

Ο Τπεύζπλνο ηνπ Σνκέα Υνξνύ  είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο ηεο ρνιήο κε 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

 

ηειέρωζε ηεο ρνιήο κε δηδαθηηθό πξνζωπηθό 

 

 Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο   

 Καζεγεηέο Υνξνύ  

 Μνπζηθνί πλνδνί 

 

ηειέρωζε ηεο ρνιήο κε δηνηθεηηθό – βνεζεηηθό πξνζωπηθό 

 

 Τπεύζπλνο Σνκέα Υνξνύ 

 Γξακκαηεία 

 Σερληθνί Τπάιιεινη 

 Κιεηήξαο 

 Τπάιιεινο γηα Καζαξηόηεηα 

 Τπάιιεινο γηα Βεζηηάξην 

 



Τπνρξεώζεηο- επζύλεο ηνπ Τπεύζπλνπ Σνκέα Υνξνύ 

 

Έρεη ηελ επζύλε γηα: 

1.Σν ζπληνληζκό αλάκεζα  ζηελ Κ. Δ. Γ. ΚΑ. θαη ζην θαιιηηερληθό 

δπλακηθό ηεο  ρνιήο. 

2.Σε  γεληθή επζύλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο. 

3.Σελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ ,θεζηηβάι, εκεξίδσλ, ζεκηλάξηα θ.ι.π. 

4.Σηο δεκόζηεο ζρέζεηο θαη ηελ πξνβνιή ηεο ρνιήο. 

  

Τπνρξεώζεηο – επζύλεο Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληνύ  

 

Έρεη ηελ επζύλε γηα: 

1. Σελ θαιιηηερληθή αλάπηπμε ηεο ρνιήο. 

2. Σε δηδαθηηθή ύιε.  

3. Σελ επηινγή ξεπεξηνξίνπ. 

4. Σελ επηινγή ζπνπδαζηώλ ζε παξαζηάζεηο θαη δηαγσληζκνύο.  

 

Τπνρξεώζεηο- Δπζύλεο Γηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ 

 

1. Οη θαζεγεηέο ηεο ρνιήο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ ζρνιαζηηθά  ην 

σξάξην θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ζύκθσλα κε ηηο 

ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο. 

2. Αθνινπζνύλ ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ θαηαξηίδεη ν 

Και. Γηεπζπληήο γηα θάζε ηάμε. 

3. πκκεηέρνπλ ζε ζπζθέςεηο πνπ ζπγθαιεί o Και. Γηεπζπληήο ε ν 

Τπεύζπλνο Σνκέα Υνξνύ γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηεο ρνιήο θαη 

γηα ηελ επίιπζε  ηπρώλ πξνβιεκάησλ. 

4. πκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο ρνιήο (αλνηρηά καζήκαηα, 

εμεηάζεηο, θνηλσληθέο εθδειώζεηο θ.ι.π.) 

5. Δλεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο γηα ηελ πνξεία ησλ καζεηώλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο ζε πεξηπηώζεηο πνπ θξίλεηαη όηη ππάξρεη 

αλάγθε. 

6. Δλεκεξώλνπλ ηνλ Και. Γηεπζπληή γηα ηηο πξνζέζεηο αιιαγήο 

καζεηώλ από ηκήκα ζε ηκήκα, ν νπνίνο ηειηθά θαη απνθαζίδεη. 

7. Δλεξγνύλ κε πξωηαξρηθό ζθνπό ην ζπκθέξνλ ηεο ρνιήο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο εηθόλαο θαη θήκεο ηεο. 

 

Τπνρξεώζεηο Γηνηθεηηθνύ – Βνεζεηηθνύ Πξνζωπηθνύ 

 

1. Σν πξνζσπηθό ηεο ρνιήο αθνινπζεί ην σξνινγηαθό πξόγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 



2. Γηέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαη 

αθνινπζεί ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

3. πκπεξηθέξνληαη θνζκίσο πξνο ηνπο καζεηέο θαη γνλείο θαη δίλνπλ 

θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ ηνπο δεηείηαη. 

4. Δλεξγνύλ κε πξσηαξρηθό ζθνπό ην ζπκθέξνλ ηεο ρνιήο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο εηθόλαο θαη θήκεο ηεο. 

 

 

Τπνρξεώζεηο Μαζεηώλ- Γνλέωλ 

 

1. Οη καζεηέο ηεο ρνιήο πξέπεη λα πξνζέξρνληαη εγθαίξσο ζηε 

ρνιή θαη λα ηεξνύλ ζρνιαζηηθά ην σξάξην σο πξνο ηελ άθημε θαη 

σο πξνο ηελ απνρώξεζε.                                    

 

2. Οη γνλείο ππνρξενύληαη λα πεξηκέλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ρώξν 

αλακνλήο. Γηα ηελ αλαρώξεζε ηωλ  καζεηώλ Νεπηαγωγείνπ θαη 

Γεκνηηθνύ  επζύλνληαη κόλν νη γνλείο. 

 

3. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ησλ ζπλνδώλ ζηα απνδπηήξηα (εμαίξεζε 

απνηεινύλ κόλν ηα  ηκήκαηα κε ηα λήπηα).  

 

4. Σν κάζεκα δελ πξαγκαηνπνηείηαη εάλ δελ ζπκκεηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) καζεηέο.  

 

5. Η ελδπκαζία ησλ καζεηώλ   είλαη απηή πνπ νξίδεη ε ρνιή γηα  ην 

θάζε ηκήκα. 

 

6.Οη καζήηξηεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα έρνπλ ηα καιιηά ηνπο καδεκέλα ζε 

θόηζν θαη λα   κε θνξνύλ  αμεζνπάξ θαη θνζκήκαηα. 

 

7.Οη καζεηέο θαινύληαη λα απνθεύγνπλ λα θέξνπλ ρξήκαηα θαη 

αληηθείκελα αμίαο ζηα απνδπηήξηα. ε πεξίπηωζε θινπώλ ή δεκηώλ 

ε ζρνιή δελ θέξεη θακία επζύλε. 

 

8.Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνύλ ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ 

ηάμε ζηνπο ρώξνπο ηεο ρνιήο (απνδπηήξηα,  ληνπο,  αίζνπζα.) 

 

9.Γνλείο θαη άιινη ελδηαθεξόκελνη παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν ησλ 

καζεηώλ  ζηα αλνηρηά καζήκαηα. 

 



10.Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο είλαη απαξαίηεην νη γνλείο λα 

αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ησλ θαζεγεηώλ θαη λα ζπληάζζνληαη κε ηηο 

επηινγέο ηνπο ρσξίο λα επεκβαίλνπλ ζην δύζθνιν έξγν ηνπο. 

 

11.Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ δηδάθηξσλ είλαη εηήζην θαη θαηακεξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο δόζεηο πιεξσηέεο ζύκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηε ζρνιή ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 

12.Η ρνιή δηνξγαλώλεη παξαζηάζεηο θάζε δύν ρξόληα. Γνλείο πνπ δελ 

επηζπκνύλ ηα παηδηά ηνπο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο παξαζηάζεηο  

πξέπεη εγθαίξωο λα ελεκεξώλνπλ ηελ δηεύζπλζε ηεο ζρνιήο ή ηνπο 

θαζεγεηέο. 

 

13.Οη καζεηέο θαη νη γνλείο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα νπνηνδήπνηε 

πξόβιεκα θαηά ζεηξά: 

 ηελ θαζεγήηξηα ηνπ καζεηή 

 ηνλ Και. Γηεπζύληξηα 

 ηνλ Τπεύζπλνο Σνκέα Υνξνύ 

 ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ  

 ην Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. εγγξάθσο. 

 

14. Παξεκβάζεηο από γνλείο θαη θεδεκόλεο ζην έξγν ηεο ζρνιήο θαη 

ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ παξαζηάζεσλ δελ βνεζνύλ  ηελ πξόνδν ησλ 

καζεηώλ νύηε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιήο  θαη γη’απηό ην ιόγν πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη.  

 

Δθπαηδεπηηθό έηνο – Σκήκαηα ζπνπδώλ 

 

 Οη εγγξαθέο αξρίδνπλ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ θαη ην εθπαηδεπηηθό 

έηνο αξρίδεη ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ θαη ιήγεη ζύκθσλα κε ην ζρνιηθό έηνο. 

Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνύλ όιν ηνλ θύθιν 

ησλ ζπνπδώλ ρσξίο δηαθνπέο ή απνπζίεο εθηόο βέβαηα από ζνβαξνύο 

ιόγνπο. 

 

 ηε ρνιή ιεηηνπξγνύλ ηκήκαηα αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ. 

 

 Η ρνιή αθνινπζεί ηηο αξγίεο ησλ ρνιείσλ ηεο πόιεο. 

 

              ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΑ 

 

      ΚΛΑΙΚΟ ΥΟΡΟ -ΜΠΑΛΔΣΟ 

 

 Από 4 έσο 5 εηώλ         (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) 



 Από 6 έσο 7 εηώλ         (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

 Από 8 έσο 10 εηώλ       (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

 Από 10 έσο 12 εηώλ     (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

 Από 12 εηώλ θαη άλσ   (2 θνξέο θιαζζηθό θαη 1θνξά ζύγρξνλν ηελ 

εβδνκάδα)  

 Σκήκα ελειίθσλ          (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

 Πξνθπηώξην                (3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

       

Η δηδαθηηθή ώξα είλαη 55΄ ε 90΄ 

 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΟΡΟ 

 

 Σκήκα ελειίθσλ (2θνξέο ηελ εβδνκάδα) 

 

Η δηδαθηηθή ώξα είλαη 55΄ 

 

     ΦΛΑΜΔΝΚΟ 

 

 Σκήκα αξραξίσλ 

 Σκήκα πξνρσξεκέλσλ 

Η δηδαθηηθή ώξα είλαη 90΄ 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ  ΤΛΗ:  

 

 ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

  ΚΛΑΙΚΟ ΥΟΡΟ 

 ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΥΟΡΟΤ 

 

Η ρνιή έρεη ην δηθαίωκα λα δεκηνπξγήζεη θαηλνύξγηα ηκήκαηα  

αλάινγα κε ηεο λέεο ηάζεηο  ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνύ θαη ηηο θίλεζεο. 

 

 

                   ΦΤΣΩΡΙΑ 

 

 Από 9 εηώλ θαη άλσ  (από 4 έσο 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα ) 

 

Η δηδαθηηθή ώξα είλαη 60΄ή 90΄ 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ  ΤΛΗ:  

 

 ΚΛΑΙΚΟ ΥΟΡΟ 

 ΚΛΑΙΚΟ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟ  

 CHARACTER 



 ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΥΟΡΟΤ 

 ΡΤΘΜΙΚΗ  

 ΑΤΣΟΥΔΓΙΑΜΟ 

 

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα  ησλ θπησξίσλ εθηόο ηεο ππνρξεσηηθήο 

ύιεο πεξηιακβάλεη θαη έθηαθηνπο θύθινπο καζεκάησλ, όπσο ζεκηλάξηα, 

πξόβεο, θιπ.  

 

 

Σκήκα Φπηωξίνπ 

 

    ηόρνο ηνπ θπησξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε λέσλ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ,           

    πξνθεηκέλνπ λα  αζρνιεζνύλ  επαγγεικαηηθά  κε ην ρνξό. 

 

1. Η εηζαγσγή ζε θάπνην από ηα ηκήκαηα θπησξίνπ ηεο ρνιήο γίλεηαη 

θαηόπηλ εμεηάζεσλ. 

 

2. ην θπηώξην γίλνληαη δεθηά αγόξηα θαη θνξίηζηα από 10 εηώλ θαη άλσ 

πνπ έρνπλ ηε θπζηθή δπλαηόηεηα θαη ηα  πξνζόληα. Απηά είλαη: 

θαηάιιειε ζσκαηηθή δηάπιαζε, κπτθόο ηόλνο, κνπζηθόηεηα, έθεζε, 

ηαιέλην, πξνζσπηθόηεηα. 

 

3. Γηα ηελ εηζαγσγή ππνςεθίσλ απνθαζίδεη ε εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ 

απαξηίδεηαη από ηνλ Και. Γηεπζπληή θαη ηνπο θαζεγεηέο ηεο ρνιήο. 

ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κεηά από πξόζθιεζε 

ηνπ Τπ. Σνκέα Υνξνύ ή ηνπ Και. Γηεπζπληή θαη θαιιηηέρλεο έιιελαο 

ή μέλνο πνπ δελ αλήθεη ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο ζρνιήο αιιά 

απνηειεί κηα εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ζην ρώξν ηνπ. Σηο εμεηάζεηο 

παξαθνινπζνύλ ν Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, Δθπξόζσπνο 

ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Κ. Δ. Γ. ΚΑ . ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

4. Μεηά ηελ επηηπρία ηνπο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο νη λένη καζεηέο 

ησλ Φπησξίσλ ππνρξενύληαη λα ππνβιεζνύλ ζε κηα ζεηξά από 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ έγθαηξα ηπρόλ 

πξνβιήκαηα ηαηξηθήο θύζεο θαη λα αληηκεησπηζηνύλ αλαιόγσο. 

 

5. Η ρνιή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη καζεηή ηνπ Φπησξίνπ ζε 

άιιν ηκήκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμέιημε ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ. Παξάιιεια ε ρνιή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνσζήζεη ζε κεγαιύηεξε ηάμε Φπησξίνπ 

καζεηέο πνπ έρνπλ δείμεη εμαηξεηηθή πξόνδν θαη δπλαηόηεηα  

πξνζαξκνγήο θαη δνπιεηάο ζ’ απηό. 

 



6. Οη καζεηέο ηνπ Φπησξίνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνύλ 

αλειιηπώο ηα καζήκαηά ηνπο, λα κελ απνπζηάδνπλ ρσξίο άδεηα από 

ηνλ Και. Γηεπζ. θαη λα δηθαηνινγνύλ ηηο απνπζίεο ηνπο κε ηαηξηθή 

βεβαίσζε ή δήισζε γνλέσλ. Οη   απνπζίεο ειέγρνληαη θαζεκεξηλά. ε 

πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ θαη εθ’όζνλ ην επηηξέπεη ε θπζηθή ηνπο 

θαηάζηαζε νθείινπλ λα είλαη παξόληεο. 

 

7. Η ελδπκαζία ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηνλ θαζεγεηή σο πξνο ηε δηόξζσζε 

ηεο ηερληθήο ηνπο. Η ζρνιή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ λα 

δεηήζεη  εηδηθό έλδπκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

 

8. Η ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ παξαθνινπζείηαη. 

 

9. Καηά ηε δηάξθεηα  ηνπ ρνιηθνύ έηνπο πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα 

κε δηαθεθξηκέλνπο δαζθάινπο ή ρνξεπηέο Έιιελεο ή μέλνπο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηνπο. Η ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ησλ 

Φπησξίσλ ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ παξαπέξα εμέιημή ηνπο. 

 

10. Οη καζεηέο  ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξαζηάζεηο πνπ δηνξγαλώλεη ε ρνιή 

εληόο θαη εθηόο Καιακαξηάο, εθόζνλ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ ζθνπό 

απηό. Δίλαη επίζεο ππνρξεωκέλνη λα παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο 

εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηε ρνιή. 

 

11. Σν δηθαίσκα  επηινγήο καζεηώλ γηα ηηο παξαζηάζεηο, ηνπο 

δηαγσληζκνύο θαη άιιεο εθδειώζεηο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Και. 

Γηεπζπληή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο  θαζεγεηέο ησλ Φπησξίσλ.  

 

12. Η πξνεηνηκαζία γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο είλαη ππνρξεσηηθή αθόκα θη 

αλ απηή γίλεηαη ζε κέξεο αξγίαο. 

 

13. Οη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνύλ ηελ θαζαξηόηεηα θαη 

ηελ ηάμε ζηα απνδπηήξηα, ζηα ληνύο θαη ζηελ αίζνπζα. Να ζέβνληαη 

θαη λα ζπληεξνύλ ην πιηθό ηεο ζρνιήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

(θνζηνύκηα, θνξκάθηα θιπ.). 

 

14. Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα θέξνπλ ρξήκαηα θαη 

αληηθείκελα αμίαο ζηα απνδπηήξηα. ε πεξίπησζε θινπώλ ή δεκηώλ ε 

ζρνιή δελ θέξεη θακία επζύλε. 

 

15. Η  θαιή ζπλεξγαζία θαζώο θαη ν ζεβαζκόο αλάκεζα ζηνπο 

ζπνπδαζηέο, πξνο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο , 



ζεσξνύληαη σο εθείλα ηα  ζηνηρεία  πνπ κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

πξόνδν θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο.  

 

16. Οη καζεηέο ηνπ Φπησξίνπ πξέπεη λα απνηεινύλ πξόηππν πεηζαξρίαο 

θαη εππξεπνύο ζπκπεξηθνξάο ζην ρώξν ηεο ρνιήο. 

 

17. Παξεκβάζεηο ζην έξγν ηεο ρνιήο θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ 

παξαζηάζεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ δελ βνεζνύλ νύηε ηελ πξόνδν 

ησλ καζεηώλ νύηε ηελ αλάπηπμε ηεο ρνιήο γεληθόηεξα, εηδηθά γηα ηα 

Φπηώξηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


