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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : Ίδρυση-σκοποί-διαβάθμιση

1.

Η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι αναγνωρισμένη από το κράτος , σύμφωνα με
την υπ’ αριθμόν 144026 της σχετ. 130873/2015 άδειας έναρξης , και ιδρύθηκε βάσει του νόμου περί
ερασιτεχνικών σχολών. Ανήκει στον «Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο «Ωδείον Αθηνών - 1871», νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα(Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β΄ 17-19), που τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, και λειτουργεί ως διακριτό του τμήμα. Ο «Μουσικός και
Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών - 1871», εκπροσωπείται νόμιμα στη Σχολή από μέλος του, τα
προσόντα του οποίου ορίζονται σαφώς από σχετικό νόμο.

2.

Σκοπός της Σχολής είναι η χορευτική και καλλιτεχνική κατάρτιση των μαθητών της και η ολοκλήρωση
της προσωπικότητάς τους. Η σχολή εξάλλου λειτουργεί σαν φυτώριο σπουδαστών της Ανώτερης
Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, και έχει στόχο την προετοιμασία σπουδαστών
επαρκώς καταρτισμένων για την εισαγωγή τους σε αυτήν. Η ερασιτεχνική σχολή χορού του Ωδείου
Αθηνών ανήκει στην μη τυπική εκπαίδευση.

3.

Την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ευθύνη για το πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων καθώς και
για την λειτουργία της σχολής έχει ο διευθυντής ο οποίος συνεργάζεται με το διοικητικό και διδακτικό
προσωπικό για τους σκοπούς της σχολής.

4.

Η Σχολή Χορού του Ωδείου Αθήνων αποτελεί τμήμα του καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του
Ωδείου Αθηνών. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της Σχολής υπάγονται στην Κεντρική Διοίκηση
του Ωδείου Αθηνών όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό του Συλλόγου «Μουσικός και Δραματικός
Σύλλογος Ωδείον Αθηνών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Εκπαιδευτικό Έτος - Τμήματα
1.

Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
Διαιρείται σε δύο διδακτικές περιόδους και την περίοδο των θερινών διακοπών. Στην περίοδο των
διακοπών δύναται να διοργανώνονται εκπαιδευτικές δράσεις /σεμινάρια.

2.

Στη σχολή λειτουργούν τα τμήματα:
-

Α: Χορευτικό ή μουσικό παιχνίδι για παιδιά προσχολικής ηλικίας

-

Β1-Β2 : Τμήμα για παιδιά 6 έως 8 ετών, εισαγωγής στην χορευτική εκπαίδευση.
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-

Β3 : Φυτώριο για παιδιά 9 έως 11 ετών, κλασικής τεχνικής και εκφραστικής δημιουργικής κίνησης.

-

Γ : Φυτώριο για εφήβους 12 έως 15 ετών, κλασικής και σύγχρονης τεχνικής.

-

Δ.: Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική σχολή, από 16 ετών και
άνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Εισαγωγή και προαγωγή των μαθητών
1.

Η γραμματεία της σχολής (Ρηγίλλης και Βασιλέως Γεωργίου Β΄17-19) δέχεται αιτήσεις εγγραφής κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

2.

Η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του και συνοδεύεται από
πιστοποιητικό υγείας.

3.

Η είσοδος στα τμήματα γίνεται κατόπιν ακρόασης στην διεύθυνση της σχολής

4.

Η προαγωγή των μαθητών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της σχολής και γίνεται κατόπιν αξιολόγησης καθ’
όλη την διάρκεια του έτους. Η σχολή ενημερώνει σχετικά τους γονείς και κηδεμόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Γενικές Ρυθμίσεις
1.

Οι σπουδαστές οφείλουν αν συμβουλεύονται διαρκώς τον πίνακα ανακοινώσεων και να λαμβάνουν
γνώση των ωρών διδασκαλίας.

2.

Κάθε δημόσια εμφάνιση σπουδαστή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης απαιτεί την προηγούμενη άδεια
και έγκριση από τη διεύθυνση της σχολής.

3.

Οι μαθητές και κηδεμόνες τους είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται από την σχολή για την αμφίεση
που απαιτείται και να την προμηθεύονται έγκαιρα.

4.

Άδεια από τα μαθήματα χορηγείται από την διεύθυνση της σχολής σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης.

5.

Απουσίες οφείλουν να δηλώνονται χωρίς καθυστέρηση στην σχολή. Σε περίπτωση μακρόχρονης
απουσίας πρέπει αυτό να δικαιολογείται σχετικά (πχ. από χαρτί γιατρού) ώστε να συντάσσεται έγγραφο
διακοπής σπουδών και να απαλλάσσεται ο μαθητής από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για το
συγκεκριμένο διάστημα.

6.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Για λόγους εύρυθμης
λειτουργίας της σχολής το τελευταίο δίμηνο καταβάλλεται μαζί , το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα
του διμήνου αυτού.
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7.

Η σχολή έχει το δικαίωμα να διακόψει τη φοίτηση σε μαθητή που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις.

8.

Η Διεύθυνση δύναται να χορηγήσει υποτροφίες σε περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης.

9.

Η σχολή σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπου ενδέχεται να υπάρξει αναστολή λειτουργίας του ΩΑ, έχει
το δικαίωμα να προσφέρει διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως μαθήματα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Θα υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης, για ομαδικά πρακτικά μαθήματα,
ανάλογα με την περίπτωση και τον εξοπλισμό. Σε αυτήν την περίπτωση η παρακολούθηση των
μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της διδακτέας ύλης. Η γραμματεία της σχολής θα
πρέπει να ενημερώνεται από τους μαθητές ή τους κηδεμόνες τους αν υπάρχει κώλυμα στην
παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων .
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