ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΦΥΛΛΙΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ
1. Ίδρυση Σχολής
Η Ανώτερη Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Χορού της Φυλλίς Μάντζιαρη ιδρύθηκε με την υπ’
αριθμ.....................................απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, λειτουργεί υπό την εποπτεία του και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1151/1981 και του Π.Δ. 372/1983. Χορηγεί κρατικά διπλώματα
χορευτών και καθηγητών χορού.
2. Σχολικό και Διδακτικό έτος
Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους, διαιρείται σε δύο (2) διδακτικές περιόδους (εξάμηνα) και την περίοδο των θερινών διακοπών.
Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρείς (3) εβδομάδες
εξετάσεων. Η Σχολή ακολουθεί τις κατ’ έτος νόμιμες σχολικές αργίες.
3. Τμήματα – Τάξεις
Η σχολή διατηρεί τμήματα χορευτών και καθηγητών χορού. Το κάθε τμήμα υποδιαιρείται περαιτέρω
στις τάξεις Α, Β και Γ.
4. Εγγραφές
Οι εγγραφές των σπουδαστών αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Οι
εγγραφές των σπουδαστών, οι οποίοι πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις
κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
επομένη της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα και να παραλαμβάνουν τις ταυτότητες τους.
Εφόσον δεν γράφτηκαν ή δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα, χάνουν την σπουδαστική τους
ιδιότητα.
5. Φοίτηση - απουσίες
Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα διδασκόμενα μαθήματα και τις προβλεπόμενες από τα
προγράμματα πρακτικές ασκήσεις. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται από τα δελτία απουσιών, τα οποία
τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.
Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία, για κάθε ώρα διδασκαλίας ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται
στα μηνιαία δελτία απουσιών.
6. Υποχρεώσεις Σπουδαστών
Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή άσκοπων και αδικαιολόγητων απουσιών, η
επιμελής προετοιμασία των μαθημάτων, σύμφωνα με την διδακτέα ύλη και τις υποδείξεις των
καθηγητών της σχολής. Ακόμη οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται εντός της σχολής κατά
τρόπο κόσμιο και ευπρεπή, με σεβασμό τόσο απέναντι στους καθηγητές όσο και τους άλλους
σπουδαστές της σχολής.
Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους, που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό της Σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις
αποφάσεις της Διοίκησης της σχολής.
Απαγορεύεται στους χώρους της Σχολή το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών
ουσιών.
Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής μετά το τέλος
των
μαθημάτων. Οφείλουν
να
διατηρούν
τους χώρους της Σχολής καθαρούς.

7. Ώρες προσέλευσης σπουδαστών
Οι σπουδαστές οφείλουν να προσέρχονται στην σχολή είκοσι (20) λεπτά πριν την έναρξη των
μαθημάτων, ούτως ώστε να διαθέτουν επαρκές χρονικό διάστημα για την προετοιμασία και την ένδυση
τους. Η ώρα έναρξης των μαθημάτων καθορίζεται από το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα.
8. Μαθήματα.
Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά την διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι τα εξής:
α) Κύρια:
(1) Κλασσικό Μπαλέτο
(2) Σύγχρονος Χορός
(3) Ρυθμική
(4) Θεωρία και ανάλυση τεχνικής μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού.
(5) Διδασκαλία, που περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων διδασκαλίας από καθηγητές της Σχολής
και Πρακτική εξάσκηση με την εποπτεία καθηγητή.
β) Δευτερεύοντα:
(1) Μουσική, που περιλαμβάνει ανάλυση μουσικής – Μορφολογία και ιστορία Μουσικής.
(2) Εφαρμοσμένη ανατομία και μυολογία.
(3) Ιστορικοί και θεατρικοί Χοροί (CHARACTER)
(4) REPERTOIRE Σύγχρονο και Κλασικό
(5) Ελληνικοί Χοροί
(6) Ιστορία Χορού
(7) Αυτοσχεδιασμός και στοιχεία χορογραφίας
(8) Παιδαγωγική Ψυχολογία
Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων μπορούν να διδάσκονται και άλλα προαιρετικά μαθήματα. Σε
περίπτωση που διδάσκεται στην Σχολή προαιρετικό μάθημα, τότε είναι υποχρεωτικό για το σπουδαστή.
9. Σεμινάρια
Τα σεμινάρια αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή Χορού. Η
διεύθυνση ορίζει με έγκαιρες ανακοινώσεις κάθε χρονιά για ποια τμήματα και ποιες τάξεις η
παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων σεμιναρίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αναγκαία για να επιτραπεί σε
σπουδαστή να συμμετάσχει σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Τα σεμινάρια αποτελούν
οργανικό μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων.
10. Διδακτικό Προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από τον Διευθυντή Σπουδών και τους καθηγητές.
Η σύνθεση και ο αριθμός των καθηγητών καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη της Σχολής και τον Διευθυντή
Σπουδών.
Η σχολή οφείλει να προσλαμβάνει διδακτικό προσωπικό το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου,
διαθέτουν την απαραίτητη διδακτική εμπειρία και είναι γενικότερα καταξιωμένοι στον κλάδο τους.
11. Υποχρεώσεις Καθηγητών
Οι καθηγητές της Σχολής οφείλουν να επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα γύρω από τις
εξελίξεις στον κλάδο του χορού και γενικότερα στα διδασκόμενα μαθήματα.
Οφείλουν να φροντίζουν για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθημάτων και των σπουδαστών, να
διαθέτουν τις απαραίτητες σημειώσεις για τους σπουδαστές, να ακούνε με προσοχή τις απορίες τους
και να τους συμβουλεύουν κατάλληλα σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Ακόμη οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στους χώρους της Σχολής και σε περίπτωση σοβαρού και
αντικειμενικού λόγου απουσίας οφείλουν προηγουμένως να ειδοποιήσουν έγκαιρα την γραμματεία της
Σχολής.
Απαγορεύεται η παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων από τους καθηγητές προς του μαθητές της σχολής.

Εξαιρέσεις στον ανωτέρω κανόνα επιτρέπονται μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή
Σπουδών και του Συλλόγου των καθηγητών και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
12. Βιβλιοθήκη Σχολής
Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού η Σχολή διαθέτει Βιβλιοθήκη και
αρχείο οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανείζονται με την
υποχρέωση να τα επιστρέψουν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα και στην κατάσταση που τα
παρέλαβαν.
Ο Σύλλογος των καθηγητών και των σπουδαστών μπορούν να προτείνουν βιβλία και άλλα
οπτικοακουστικά μέσα για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης.
Η Σχολή φροντίζει σε κάθε περίπτωση για την ενημέρωση της βιβλιοθήκης που διαθέτει, ανεξάρτητα
από τις προτάσεις των Συλλόγων.
13. Επικοινωνία σπουδαστών – καθηγητών
Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσον αφορά τα
μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής, απευθύνονται ιεραρχικά πρώτα στον αρμόδιο καθηγητή και
κατόπιν στον Διευθυντή Σπουδών και στον Διευθυντή της Σχολής
14. Παραπτώματα Σπουδαστών
Ο σπουδαστής της Σχολής διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της
Διοίκησης της Σχολής, που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.
β) Όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής, και δεν αποδίδει
τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της.
15. Ποινές.
Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι εξής:
α) Επίπληξη
β) Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι οκτώ (8) ώρες
γ) Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρείς (3) μέρες
δ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι ένα (1) μήνα
ε) Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος
στ) Αποβολή οριστική από τη Σχολή
ζ) Αποβολή οριστική από όλες τις σχολές τους κράτους.
Ο τρόπος επιβολής των ανωτέρω ποινών καθορίζεται από το άρθρ. 19 του π.δ. 372/1983, αντίγραφο του
οποίου, όπως και του Ν. 1158/1981, θα βρίσκεται αναρτημένο εντός της Σχολής και θα είναι γενικότερα
στην διάθεση του κάθε σπουδαστή.
16. Δίδακτρα
Τα δίδακτρα καταβάλλονται μόνο μηνιαίως, βάσει του άρθρ. 21 του Ν. 1158/1981. Τα δίδακτρα
καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους και απαγορεύεται η αύξηση τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των διδάκτρων κι εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή ειδοποίηση
της Σχολής, είναι δυνατόν να διακοπεί η φοίτηση.
Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους
καθώς και σε άλλους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση.
17. Συμμετοχή στις εξετάσεις.
Οι σπουδαστές, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, οφείλουν να
έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προς τη Σχολή.

18. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Η συμμετοχή των σπουδαστών της σχολής σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκτός από αυτές που
διοργανώνει η ίδια η Σχολή, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από τον Διευθυντή Σπουδών, ο
οποίος αποφασίζει κατόπιν σύσκεψης με τον Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής.
19. Σύλλογος σπουδαστών.
Οι σπουδαστές μπορούν να ιδρύσουν Σπουδαστικό Σύλλογο ή αντιπροσωπευτική επιτροπή. Στην
περίπτωση αυτή οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την αναγνώριση, να γνωστοποιήσουν εγγράφως
την ίδρυση στον Διευθυντή της Σχολής, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα από τον Νόμο νομιμοποιητικά
έγγραφα.
20. Σύλλογος Καθηγητών
Οι καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής Σπουδών αποτελούν τον Σύλλογο των καθηγητών. Των
συνεδριάσεων του προεδρεύει ο Διευθυντής της σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Σύλλογος
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής.
Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου, μετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν
την εσωτερική λειτουργία της σχολής και εκπρόσωπος του Συλλόγου των σπουδαστών.
21. Εκπαιδευτικές εκδρομές
Η πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής αποφασίζεται από τον Σύλλογο των καθηγητών.
Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια των διακοπών της Σχολής, επίσης
μετά από απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών.
22. Τηρούμενα βιβλία.
Η Σχολή διατηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1. Μητρώο σπουδαστών.
2. Βιβλίο Πειθαρχικών ποινών.
3. Βιβλίο επίδοσης των σπουδαστών.
4. Μητρώο διπλωματούχων και πτυχιούχων, κατά τμήμα.
5. Βιβλίο πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών.
6. Πρωτόκολλο και
7. Ατομικοί φάκελοι ή καρτέλες σπουδαστών και άλλους υποβοηθητικούς φακέλους.
23. Τήρηση του κανονισμού.
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Επιστημών αναρτάται στη Σχολή. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του
κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.
1158/1981 και του Π.Δ. 372/1983

