ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019

Κ13/Μ4/Γ3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ
Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του κάθε μαθητή/τριας και την ενίσχυση της
προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του/της, καθώς επίσης και στη διασφάλιση
δημοκρατικής ζωής μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για
την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Α/Α Παράπτωμα
1
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην τάξη
(Η καθυστέρηση πέραν των 15 λεπτών
θεωρείται επιπλέον ως απουσία από το
μάθημα)
2
Αδικαιολόγητη μεμονωμένη απουσία (όταν
διαπιστώνεται στον έλεγχο απουσιών)
3
Απουσία από το μάθημα ή σχολική
εκδήλωση χωρίς άδεια
(όταν διαπιστώνεται από τον καθηγητή
μέσα στην τάξη ή σε σχολική εκδήλωση)
4
Αποχώρηση από την τάξη, το σχολείο ή
σχολική εκδήλωση
(όταν ο μαθητής εγκαταλείπει τη θέση του
για οποιοδήποτε λόγο)
5
Έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια
6
Ψευδείς δηλώσεις – παραποίηση και/ή
καταστροφή σχολικών εγγράφων
7
Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης
8
Μη ευπρεπής εμφάνιση

9

Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του
μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων

9α

Χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλης
ηλεκτρονικής συσκευής ή απλή θέασή τους
στο θρανίο

9β

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με
χρήση κινητού τηλεφώνου

1η φορά
3 αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις =
3 περίοδοι αποβολή
με αναστολή

Επανάληψη
8 περίοδοι αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

1 – 2 ημέρες αποβολή
Παρατήρηση
8 περίοδοι αποβολή
Νοείται ότι στην περίπτωση που ο μαθητής δεν
φέρει την ενδεδειγμένη ενδυμασία, καλείται ο
κηδεμόνας του να τον προμηθεύσει με την
κατάλληλη.
Στην περίπτωση που ο μαθητής φορεί
σκουλαρίκια, τα αφαιρεί και τα φυλάει. Το ίδιο
ισχύει και για τις μαθήτριες που φορούν μη
ενδεδειγμένα κοσμήματα.
Παρατήρηση ή 1
ημέρα αποβολή
2 ημέρες αποβολή
ανάλογα με την
περίπτωση
1 ημέρα αποβολή
Γίνεται κατάσχεση του κινητού και παραδίδεται
στον/στη Β.Δ.
Το κινητό παραδίδεται στον κηδεμόνα του
μαθητή. Τυχόν αρνητική αντίδραση – 2 ημέρες
αποβολή
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος
– Αποβολή από το σχολείο

Α/Α Παράπτωμα
1η φορά
Επανάληψη
10 Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στον
σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου
8 περίοδοι αποβολή
2 ημέρες αποβολή
(πλην της προσέλευσης ή αποχώρησης από
το σχολείο, αν έχει άδεια)
11 Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε
εκδρομή ή άλλη εκδήλωση του σχολείου σε
2 ημέρες αποβολή
εργάσιμο χρόνο (είτε ο μαθητής έχει ή δεν
έχει άδεια οδηγού)
12 Αδικαιολόγητη συναναστροφή με
εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας Παρατήρηση
1 – 2 ημέρες αποβολή
του σχολείου χωρίς άδεια
13 Κάπνισμα – οινοπνευματώδη –
2 ημέρες αποβολή κάθε
χαρτοπαίγνιο κατά τη διάρκεια
8 περίοδοι αποβολή
επόμενη φορά
λειτουργίας του σχολείου
14 Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εντός του
Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο
σχολικού χώρου
(4 – 6 ημέρες αποβολή)
15 Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών
2 ημέρες αποβολή (αποζημίωση)
συνθημάτων εντός του σχολικού χώρου
16α Λέρωμα των θρανίων ή της τάξης
Ισχύει η πρώτη στήλη
Καθαρισμός όλων των
και επιπρόσθετα 2
θρανίων/τάξης
ημέρες αποβολή
16β Άλλη κακόβουλη ζημιά κατά της
2 ημέρες αποβολή, Διευθύντρια, Πειθαρχικό
περιουσίας του σχολείου
Συμβούλιο (αποζημίωση)
17 Διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης
2 ημέρες αποβολή – Πειθαρχικό Συμβούλιο
(4 – 6 ημέρες αποβολή)
18 Εμπρησμός ή απόπειρα εμπρησμού
Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο
(4 – 6 ημέρες αποβολή)
19 Κατοχή, μεταφορά ή χρήση επικίνδυνων
Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο
αντικειμένων στον σχολικό χώρο
(4 – 6 ημέρες αποβολή)
(π.χ. κροτίδες)
20 Υβριστική συμπεριφορά και/ή λεκτική βία
Αποβολή Β.Δ. – Διευθύντρια - Πειθαρχικό
Συμβούλιο (2 – 6 ημέρες αποβολή)
21 Σεξουαλική παρενόχληση
Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο
(4 – 6 ημέρες αποβολή)
22 Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά
Διευθύντρια – Πειθαρχικό Συμβούλιο
(4 – 6 ημέρες αποβολή)
23 Σωματική βία με ή χωρίς αντικείμενο
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος
(4 – 8 ημέρες αποβολή) – Αποβολή από το
σχολείο
24 Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος
(4 – 8 ημέρες αποβολή) – Αποβολή από το
σχολείο
25 Ναρκωτικά
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος
(4 – 8 ημέρες αποβολή) – Αποβολή από το
σχολείο – Υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας
Υπενθυμίζεται ότι οι αποβολές λογίζονται στο σύνολο των απουσιών. Για αποβολή πέραν της 1
ημέρας ο μαθητής μένει στο σπίτι.
Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

