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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021, ως Διευθυντής του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, επικοινωνώ μαζί σας, για να σας μεταφέρω τους θερμούς και εγκάρδιους χαιρετισμούς
της Διεύθυνσης και του Καθηγητικού Συλλόγου του Σχολείου.
Στη σημερινή εποχή με τα ποικίλα προβλήματα και ιδιαίτερα με την πανδημία του COVID – 19, το
Σχολείο καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο: τη μετάδοση γνώσεων και την
καλλιέργεια των παιδιών μας μέσα από την ανάπτυξη της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της
πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας και της δημιουργικότητας.
Η στενή συνεργασία μεταξύ οικογένειας και Σχολείου και οι ξεκάθαροι στόχοι που τίθενται από την
αρχή, αποτελούν τους βασικούς συντελεστές για σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Η αγωγή
εξαρτάται τόσον από την οικογένεια όσον και από το Σχολείο. Αυτά εγγυόνται την επιτυχία του
παιδαγωγικού μας έργου.
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν τη φοίτηση
των παιδιών σας στο Παγκύπριον Γυμνάσιον. Γι΄ αυτό σας παρακαλούμε όπως μελετήσετε
προσεκτικά μαζί με τα παιδιά σας τις γραπτές οδηγίες που τους έχουν δοθεί, καθώς και τα
διάφορα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε και να τα υπογράψετε και στη συνέχεια να τα
επιστρέψετε στο Σχολείο με το παιδί σας. Προσβλέπουμε στη βοήθεια σας για την τήρηση από
μέρους των παιδιών, των οδηγιών αυτών.
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, πρέπει να γνωρίζετε ότι:
 Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:30π.μ. που σημαίνει οι μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται
έγκαιρα στο σχολείο. Λάβετε υπόψη ότι οι είσοδοι θα κλείνουν στις 7:30π.μ. και θα ανοίγουν
ξανά στις 08:10π.μ.. Αυτή μας η απόφαση στοχεύει στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της
συνέπειας. Η αργοπορία προσέλευσης στη τάξη χωρίς σοβαρό λόγο, είτε το πρωί είτε ενδιάμεσα,
θεωρείται παράπτωμα και τιμωρείται με αποβολή. Για κάθε 4 φορές που ένας/μια μαθητής/τρια
που θα αργοπορεί θα παίρνει μέχρι 2 μέρες αποβολή.
 Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι ντυμένοι με τη στολή τους και η εμφάνισή τους να είναι
ευπρεπής
 Οι μαθητές/τριες πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς του Υ.Π.Π.Α.Ν, που διέπουν τη λειτουργία
των Δημοσίων Σχολείων https://www.oelmek.com.cy/page.php?id=337&lng=GR ΟΕΛΜΕΚ
 Οι μαθητές/τριες πρέπει να σέβονται τους καθηγητές τους και το υπόλοιπο προσωπικό του
Σχολείου και τους χώρους του. Δεν επιτρέπονται οι τσίχλες. Οι μαθητές/τριες συνήθως αφαιρούν
την τσίχλα από το στόμα τους και την τοποθετούν κάτω από το θρανίο ή κάτω από την καρέκλα με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη βακτηριδίων. Επίσης, έχει παρατηρηθεί να φτύνουν τις τσίχλες στους
διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια κάτι το οποίο δεν είναι καλαίσθητο.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού σε υγρή μορφή.
 Δεν επιτρέπονται οι μαρκαδόροι.
 Οι μαθητές/τριες πρέπει να μελετούν συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, και
να προετοιμάζονται καλά στο σπίτι για το σχολείο. Η απουσία από προειδοποιημένο διαγώνισμα
θα βαθμολογείται με μονάδα. Νοείται πως θα μπορεί να γίνει επαναπρογραμματισμός του

διαγωνίσματος σε περίπτωση σοβαρού λόγου υγείας του παιδιού. Η άδεια για επαναληπτικό
διαγώνισμα θα δίνεται μόνο από τον Διευθυντή.
 Κινητά Τηλέφωνα: Οι διδάσκοντες θα φροντίζουν ώστε οι μαθητές να έχουν τα κινητά τηλέφωνά
τους απενεργοποιημένα μέσα στις τσάντες τους. Σε περίπτωση που ηχήσει τηλέφωνο εν ώρα
μαθήματος ο μαθητής θα καταγγέλλεται γραπτώς και θα υποστεί τα παιδαγωγικά μέτρα που
προνοούν οι κανονισμοί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων θα του επιβάλλεται μέχρι 3 μέρες
αποβολή.
Τελικές απολυτήριες εξετάσεις
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων αναφορικά με την διεξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων για
απόλυση των τελειόφοιτων, επισημαίνεται ότι, στην νομοθεσία αν και υπάρχει πρόνοια που
επιτρέπει στον Καθηγητικό Σύλλογο να αυξήσει τον βαθμό του γραπτού κατά 1 ή 2 μονάδες σε 1 ή και
σε 2 μαθήματα για να απολυθεί μία/ένας μαθήτρια/τής, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι είναι υποχρεωτικό. Το
κάθε παιδί που φοιτά στο σχολείο έχει την ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ να μελετά, να διαβάζει ώστε η
επίδοση του να είναι τουλάχιστον 10. Δεν γίνεται αποδεκτό από το σχολείο μαθητής/μαθήτρια να
γράφει σε εξέταση 0,1,2,3,4 να έχει την απαίτηση είτε ο ίδιος είτε ο γονιός να δίνονται μέχρι και 4-8
μονάδες για να απολυθεί.
Αγαπητοί γονείς, παροτρύνετε τα παιδιά σας να μην ζητούν αχρείαστες άδειες εξόδου –οι πολλές
απουσίες δηλώνουν ότι το παιδί δεν φοιτά κανονικά και έτσι δεν παίρνει τις απαιτούμενες
γνώσεις.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους Νέους Αναθεωρημένους Κανονισμούς ΟΛΕΣ οι απουσίες
των μαθητών πρέπει να δικαιολογούνται και ότι ο αριθμός των επιτρεπόμενων απουσιών έχει
μειωθεί στις 119.
Το Σχολείο θα σας πληροφορεί γραπτώς για κάθε επιβράβευση ή παράπτωμα του παιδιού σας.
Ταυτόχρονα επιβάλλεται να έρχεστε στο Σχολείο όταν μπορείτε ή όταν σας καλούμε για να
ενημερώνεστε για την πρόοδο και τη διαγωγή του. Σας παρακαλούμε ακόμη να μας ενημερώνετε για
οποιαδήποτε προβλήματα - μαθησιακά ή άλλα – αντιμετωπίζει το παιδί σας, για να μπορούμε να το
βοηθήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο.
Μα τη δική σας στενή συνεργασία και γόνιμο διάλογο ευελπιστούμε σε μια θετική πορεία όσον
αφορά την πρόοδο και προκοπή των παιδιών σας.
O Διευθυντής
Λοΐζος Σέπος
Έλαβα γνώση για τα πιο πάνω.
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