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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Μαθητική Κοινότητα του Ενιαίου Ολοήµερου Περιφερειακού Δηµοτικού
Σχολείου Κυπερούντας είναι το σύνολο όλων των µαθητών / µαθητριών που
φοιτούν στο σχολείο.
ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:
• Συµµετοχή και προσφορά στα κοινά του σχολείου και της κοινότητας
• Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
• Υπευθυνότητα
• Σεβασµός δηµοκρατικών διαδικασιών
• Συνεργασία παιδιών – εκπαιδευτικών αλλά και µεταξύ µας συνεργασία
• Μελέτη και επίλυση προβληµάτων σχολικής ζωής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:

Α. Μαθητικό Συµβούλιο Τµήµατος
•
•
•

•
•
•
•

Αποτελείται από 5 ή 6 µέλη:
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας, (Β. Ταµία), Μέλος
Η κατάταξη στο συµβούλιο γίνεται µε βάση τον αριθµό των ψήφων που
παίρνει ο υποψήφιος / η υποψήφια.
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε κάποια θέση γίνεται διευθέτηση µεταξύ
των υποψηφίων ή αν δε συµφωνούν γίνεται κλήρωση. Εναλλακτικά, το
µισό χρονικό διάστηµα µπαίνει ο ένας υποψήφιος και το άλλο µισό ο
δεύτερος υποψήφιος.
Κατά την ψηφοφορία στο ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
ένα αγόρι ή ένα κορίτσι.
Στο τέλος της ψηφοφορίας σηµειώνονται τα ονόµατα των τριών
αναπληρωµατικών µε το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.
Σε περίπτωση που ένα µέλος του συµβουλίου παραιτηθεί τη θέση του
παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωµατικός.
Οι εκλογές διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, το Σεπτέµβρη και το
Φλεβάρη.

Καθήκοντα – Ευθύνες
• Ο/η πρόεδρος συντονίζει τις συνεδριάσεις και καλεί τις έκτακτες
συνεδριάσεις.
• Ο/η γραµµατέας καταγράφει σε τετράδιο τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
• Ο/η ταµίας διαχειρίζεται τα λεφτά του ταµείου και καταγράφει σε
τετράδιο τις εισπράξεις και τις πληρωµές.
• Το συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά τη βδοµάδα και έκτακτα µε
πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών µελών του.

•

•

Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα µέλη
δικαιούνται από µία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του/της
προέδρου µετρά διπλή.
Τα παιδιά του συµβουλίου συµµετέχουν δηµιουργικά σε αποφάσεις που
βοηθούν τη σωστή και οµαλή λειτουργία της τάξης τους και γενικά του
σχολείου.

Β. Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο (ΚΜΣ)
•
•
•
•
•
•
•

Αποτελείται από 6 µέλη
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας, Μέλη
Στην εκλογή του ΚΜΣ συµµετέχει το συµβούλιο του κάθε τµήµατος
Ο/η πρόεδρος του ΚΜΣ είναι απαραίτητα µαθητής/τρια της Στ΄ τάξης
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε κάποια θέση γίνεται διευθέτηση µεταξύ
των υποψηφίων ή αν δε συµφωνούν γίνεται κλήρωση.
Κατά την ψηφοφορία στο ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
ένα αγόρι ή ένα κορίτσι.
Στο τέλος της ψηφοφορίας σηµειώνονται τα ονόµατα των τριών
αναπληρωµατικών µε το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.
Σε περίπτωση που ένα µέλος του συµβουλίου παραιτηθεί τη θέση του
παίρνει ο κατά σειρά πρώτος αναπληρωµατικός.

Καθήκοντα – Ευθύνες
• Ο/η πρόεδρος συντονίζει τις συνεδριάσεις και καλεί τις έκτακτες
συνεδριάσεις.
• Ο/η γραµµατέας καταγράφει σε τετράδιο τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
• Ο/η ταµίας διαχειρίζεται τα λεφτά του ταµείου και καταγράφει σε
τετράδιο τις εισπράξεις και τις πληρωµές.
• Το Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µια
φορά το δεκαπενθήµερο και έκτακτα µε πρωτοβουλία του προέδρου ή
τριών µελών του.
• Στις συνεδρίες συµµετέχει ο δάσκαλος / η δασκάλα της Στ’ τάξης του
σχολείου, ο οποίος συνεργάζεται µε τα µέλη του συµβουλίου.
• Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα µέλη
δικαιούνται από µία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του/της
προέδρου µετρά διπλή.
• Τα παιδιά του συµβουλίου συµµετέχουν δηµιουργικά σε αποφάσεις που
βοηθούν τη σωστή και οµαλή λειτουργία του σχολείου.

Γ. Διευρυµένο Μαθητικό Συµβούλιο
•

Αποτελείται από τους/τις πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραµµατέα του
κάθε τµήµατος των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’ και τον/την πρόεδρο των
τµηµάτων Α’, Β’ και Γ’.

Καθήκοντα – Ευθύνες

•
•
•
•

Συνεδριάζει κάθε δίµηνο
Την ευθύνη του συντονισµού έχει η Διευθύντρια του σχολείου
Τα µέλη του συµβουλίου ενηµερώνονται για όλες τις δραστηριότητες
του σχολείου.
Τα µέλη συνεργάζονται για την επίλυση προβληµάτων του σχολείου.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΜΣ - Σοφία Ελευθερίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΜΣ - Ελένη Στυλιανού
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΜΣ – Αντωνία Στυλιανού
ΤΑΜΙΑΣ ΚΜΣ – Στυλιάνα Μιχαήλ
ΜΕΛΗ ΚΜΣ – Ανδρέας Παρίδης και Γεωργία Αντωνίου

