
                ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΕΚ                                                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 

Καθήκοντα, αρμοδιότητες και Μέλη Επιτροπών 

                               1.  Επιτροπή Προώθησης Στόχων Σχολικού ΄Ετους. 

➢ Μελετά και αναλύει τους στόχους στα επιμέρους στοιχεία τους. 

➢ Εισηγείται στον Καθηγητικό Σύλλογο  τις δραστηριότητες και τα μέσα για επίτευξη 

των στόχων. 

➢ Προγραμματίζει σχετικές δραστηριότητες. 

➢ Συνεργάζεται με άλλες επιτροπές του Κ.Σ. που έχουν παρεμφερή ενδιαφέροντα και 

επιδιώξεις. 

( Μιράντα Σοφοκλέους, Αθηνά Σιδέρη, Σταύρια Brown )   

 

 

                 2.    Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας και Κοσμητείας. 

➢ Προγραμματίζει τους κοινούς εκκλησιασμούς. 

➢ Εισηγείται τρόπους βελτίωσης της συμπεριφοράς των μαθητών. 

➢ Ασχολείται με θέματα κοινωνικής πρόνοιας. 

➢ Εντοπίζει τους άπορους μαθητές/τριες του Σχολείου και φροντίζει να παρέχει 

οικονομική βοήθεια σ’ αυτούς. 

➢ Αναλαμβάνει δραστηριότητες για συγκέντρωση χρημάτων. 

➢ Οργανώνει επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα. 

➢ Υποδέχεται και φιλοξενεί προσκεκλημένους και επισήμους κατά τις σχολικές γιορτές. 

➢ Τακτοποιεί το χώρο υποδοχής των προσκεκλημένων.  

➢ Φροντίζει την εμφάνιση της Αίθουσας Κ.Σ. και πινακίδων. 

➢ Οργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, δώρα σε ονομαστικές γιορτές, 

γάμους, γεννήσεις κ.λ.π). 

( Χάρις Χριστοφή, Μιράντα Σοφοκλέους, Μύρια Ιωάννου ) 

 

 

                 3.  Επιτροπή Εορτασμών, Εκδηλώσεων, Θεάτρου και Μνήμης Κατεχομένων. 

➢ Προγραμματίζει και οργανώνει τους σχολικούς εορτασμούς της χρονιάς, τις 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τη θεατρική παράσταση του Σχολείου. 

➢ Προετοιμάζει φυλλάδια σχετικά με διάφορες εκδηλώσεις για να διαβαστούν στα 

τμήματα. 

➢ Διακοσμεί τον σχολικό χώρο ανάλογα με τον εορτασμό. 

➢ Ευαισθητοποιεί τους μαθητές/τριες για την κατεχόμενη γη μας, ώστε να διατηρηθεί 

η μνήμη των Κατεχομένων. 

( Χάρις Χριστοφή, Ελεάνα Χρυσάνθου, Μιράντα Σοφοκλέους, Βιολέτ Ταστζιάν ) 

 

 

 

 



                 4.   Επιτροπή Εκδόσεων, Δημοσιεύσεων και Ιστοσελίδας του Σχολείου. 

➢ Αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, επιλογή, αξιολόγηση και διόρθωση του υλικού για το 

περιοδικό και κάθε τυπογραφική εργασία. 

➢ Αναλαμβάνει τη συλλογή, επιλογή και αξιολόγηση του περιεχομένου που θα 

δημοσιευτεί. 

➢ Αναλαμβάνει τη διόρθωση του τελικού περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

➢ Αναρτά το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 (Χάρις Χριστοφή, Κωνσταντίνα Πουλλίδη, Αθηνά Κουτσοβέντη, Βαλεντίνος Τέλλο) 

 

                   5.  Επιτροπή Εκδρομών και Επισκέψεων. 

➢ Προγραμματίζει και οργανώνει τις εκδρομές, επισκέψεις και περιπάτους. 

➢ Εξασφαλίζει τα λεωφορεία και ελέγχει την ασφάλειά τους. 

➢ Ετοιμάζει κατατοπιστικά φυλλάδια για τους χώρους επισκέψεως. 

( Χριστιάνα Χριστοφή, Πολυχρόνης Κουσίδης, Μύρια Ιωάννου ) 

 

                  6.   Επιτροπή Σχολικού Περιβάλλοντος – Εξωραϊσμού – Καθαριότητας. 

➢ Φροντίζει για τη βελτίωση και τον εξωραϊσμό του σχολικού περιβάλλοντος. 

➢ Καλλιεργεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους 

μαθητές/τριες. 

➢ Προκηρύσσει διαγωνισμό καθαριότητας. 

(Δημήτρης Βότσης, Κωνσταντίνα Πουλλίδη, Αθηνά Σιδέρη ) 

 

7.  Επιτροπή Διαγωνισμών, Διαλέξεων, Μαθητικών Συνεδρίων Βραβείων –                                       

Στατιστικής και Ερευνών. 

➢ Οργανώνει και διεξάγει τα Μαθητικά  Συνέδρια. 

➢ Εκπροσωπεί το Σχολείο σε Συνέδρια εκτός. 

➢ Οργανώνει  Διαλέξεις με θέματα που αφορούν τους μαθητές/τριες, όπως 

επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ναρκωτικά, λήψη αποφάσεων, ασφάλεια & 

υγεία κ.λπ. 

➢ Καταρτίζει κατάλογο με θεσμοθετημένα βραβεία. 

➢ Ενημερώνει τους μαθητές/τριες για τα βραβεία. 

➢ Ετοιμάζει τον κατάλογο των μαθητών/τριών που βραβεύονται για επικύρωση από 

τον Καθηγητικό Σύλλογο. 

➢ Ετοιμάζει βραβεία για τους δικαιούχους, για απονομή τους στην Τελική Γιορτή. 

➢ Διεξάγει έρευνες και παρουσιάζει τα αποτελέσματα των επιδόσεων των 

μαθητών/τριών με στατιστικές μελέτες. 

➢ Καταρτίζει  τον κατάλογο των Σημαιοφόρων και Παραστατών του Σχολείου. 

( Αθηνά Σιδέρη, Ειρήνη Σουππουρή, Χρόνης Κουσίδης, Αντρούλα Νεοφύτου ) 

 

 



                  8.  Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας  - Πολιτικής ΄Αμυνας 

➢ Φροντίζει να εφοδιαστεί το Σχολείο με όλο το απαραίτητο υλικό και 

πυροσβεστήρες. 

➢ Καταρτίζει  Σχέδια Προστασίας του Σχολείου και των μαθητών/τριών από πυρκαγιά, 

σεισμό ή εχθροπραξίες. 

➢ Ενημερώνει το προσωπικό και τους μαθητές/τριες με έντυπο υλικό για τις ενέργειες 

του καθενός σε περίπτωση ανάγκης. 

➢ Εκπαιδεύει καθηγητές/τριες, μαθητές/τριες για ανάληψη ειδικών ευθυνών στα 

πλαίσια των Σχεδίων. 

➢ Οργανώνει ασκήσεις για την επιτυχή εκτέλεση του πιο πάνω Σχεδίου. 

➢ Ελέγχει τα εργαστήρια. 

➢ Ελέγχει τις ηλεκτρικές συσκευές. 

( Όλοι οι συνάδελφοι ) 

 

                 9.  Επιτροπή Βιβλιοθήκης. 

➢ Κάνει εισηγήσεις για την εμφάνιση, τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης. 

➢ Καταρτίζει κατάλογο βιβλίων που πρέπει να αγοραστούν με βάση τις εισηγήσεις 

των καθηγητών/τριών των διάφορων ειδικοτήτων. 

➢ Οργανώνει έκθεση  βιβλίου. 

➢ Τακτοποιεί  τα διδακτικά βιβλία κατά τάξη. 

➢ Συγκεντρώνει στη Βιβλιοθήκη δύο αντίτυπα από τα βιβλία της κάθε ειδικότητας. 

➢ Διεξάγει Διαγωνισμό  Φιλαναγνωσίας. 

( Χάρις Χριστοφή, Μιράντα Σοφοκλέους, Αντρέας Νικολάου ) 

 

                   10.  Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και Παραβατικότητας  

➢ Έχει την ευθύνη για την ατομική καθαριότητα των μαθητών/τριών μέσω μαθημάτων 

όπως Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας, Βιολογίας. 

➢ Καλλιεργεί την οδική συνείδηση. 

➢ Έχει την ευθύνη προώθησης της ευημερίας και προστασίας των παιδιών από 

ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία στην οικογένεια. 

➢ Εντοπίζει, στηρίζει και βοηθά παιδιά θύματα βίας. 

➢ Συνεργάζεται με υπεύθυνους λειτουργούς υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 

Υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού με σκοπό την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. 

➢ Προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τη βία και παραβατικότητα στο Σχολείο. 

  (Δημήτρης Βότσης, Κωνσταντίνα Πουλλίδη, Χριστιάνα Χριστοφή, Άντρη Μαννούρη) 

                  

                   Σε όλες τις επιτροπές συμμετέχει και προεδρεύει ο Β.Δ. κ. Θανάσης Αθανασίου  


