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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί έχουν δημιουργηθεί με βάση τις εξουσίες που
παρέχονται και εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι περί Λειτουργίας
των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017, οι
οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 11 του
περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ. 4999 (Παρασκευή, 24
Φεβρουαρίου 2017).
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί έχουν ως στόχο την εδραίωση
της δημοκρατικής οργάνωσης της σχολικής ζωής, της
υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού. Αποτελούν προέκταση των Κανονισμών
Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, στους οποίους αναφέρεται επί λέξει: «Τηρουμένων των παρόντων κανονισμών, ο/η μαθητής/τρια εκτελεί τα μαθητικά του/της καθήκοντα
όπως αυτά αναλυτικότερα προβλέπονται από τους
εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου».
Το περιεχόμενο των Εσωτερικών Κανονισμών καθορίζει με σαφήνεια τους κανόνες, τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μονάδας. Εκδίδονται και διανέμονται σε όλους τους ενδιαφερομένους
και μπορούν να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Επισημαίνεται ότι κανένας Εσωτερικός Κανονισμός δεν αναιρεί την επίσημη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Η προσπάθεια είναι να γίνουν περισσότερο κατανοητές κάποιες πρόνοιες των κανονισμών αυτών, γι’ αυτό στο παρόν έγγραφο δεν αναπαράγονται όλοι οι κανονισμοί, οι
οποίοι όμως παραμένουν σε ισχύ.
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας της Επιτροπής Εσωτερικών Κανονισμών στην οποία συμμετέχουν η Διευθύντρια του Σχολείου, η οποία
προεδρεύει, ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης του Σχολείου, δύο (2) μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου, δύο (2) μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και ένα (1)
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων. Η Επιτροπή
Εσωτερικών Κανονισμών παρουσιάζει τους κανονισμούς αυτούς ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση.

2

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
Έναρξη – Λήξη – Τετράμηνα
Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου
του επόμενου χρόνου.
Οι σχολικές εργασίες αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγουν την 30η Ιουνίου του επόμενου χρόνου.
Τα μαθήματα αρχίζουν την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου.
Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών και ωρολογίου προγράμματος σε δύο τετράμηνα ως ακολούθως:
Α΄ τετράμηνο – Έναρξη μαθημάτων μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του
Ιανουαρίου.
Β΄ τετράμηνο – Τέλος πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Οι Ημέρες Εκπαιδευτικού, μία (1) σε κάθε τετράμηνο, αξιοποιούνται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που διοργανώνονται είτε από τη σχολική
μονάδα με τη συνδρομή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την έγκριση του Υ.Π.Π.
είτε από την ίδια τη σχολική μονάδα. Νοείται ότι κατά τις δύο πιο πάνω μέρες οι μαθητές/τριες δεν προσέρχονται στο σχολείο.

ΩΡΑΡΙΟ
Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7.30 π.μ. μέχρι
τις 1.35 μ.μ. και κατανέμονται σε επτά περιόδους τη μέρα.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Οι σχολικές αργίες είναι:
(α) Όλες οι αργίες της δημόσιας υπηρεσίας
(β) Οι διακοπές των Χριστουγέννων (από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου
συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών)
(γ) Οι διακοπές του Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά          
συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερών)
(δ) Οι ακόλουθες θρησκευτικές γιορτές:
•

Ονομαστήρια του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου

•

30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

•

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

•

11 Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα)  
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές έχουν τη μαθητική ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών. Η μαθητική ιδιότητα χαρακτηρίζει τον μαθητή τόσο μέσα
στο σχολείο όσο και έξω από αυτό.
Μαθητής/τρια που μέσα ή έξω από το σχολείο διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, υπόκειται σε κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί. Στις ίδιες
κυρώσεις υπόκεινται οι μαθητές/τριες και στην περίπτωση που το παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία του σχολείου ή του προσωπικού αυτού ή αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας
μαθητών ή προσωπικού του σχολείου.

ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Η στολή είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες σύμφωνα με τη Νομοθεσία του 2017 και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού [Μέρος II, 5 (3)].
Η τήρηση του κανονισμού σχετικά με τη στολή είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του μαθητή
και της οικογένειάς του.
Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο, ώστε, μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1. ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Στην επίσημη εκπροσώπηση του σχολείου σε εκδηλώσεις, όπως παρελάσεις, τελική γιορτή, ενδοσχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια, φωτογραφίσεις κ.λπ. είναι απαραίτητη η επίσημη μαθητική
στολή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται ως παιδαγωγικό μέτρο η απομάκρυνση του
μαθητή από την εκδήλωση.
Η επίσημη μαθητική στολή είναι αυτή που παρουσιάζεται στη σελίδα 5 του παρόντος εντύπου
και καλύπτει το θέμα της στολής με κάθε λεπτομέρεια.

α.  Εμφάνιση-Στολή των μαθητών
i. Εμφάνιση Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/		
ιδιόρρυθμες κομμώσεις καθώς και το αξύριστο πρόσωπο. Τυχόν μακριά μαλλιά
να μην πέφτουν στους ώμους και να μην καλύπτουν το μέτωπο.
ii. Στολή

Πουκάμισο: άσπρο

Γραβάτα: μπλε

Παντελόνι: γκρίζο

Τρικό: μπλε τύπου V

Παπούτσια: μαύρα δερμάτινα

Κάλτσες: μαύρες

Σακάκι ή μπουφάν: Απλό σε σκούρο μπλε χρώμα, μαύρο ή γκρίζο.

β. Εμφάνιση - Στολή των μαθητριών
i. Εμφάνιση Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/
ιδιόρρυθμες κομμώσεις, τα βαμμένα νύχια και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.
ii. Στολή

Πουκάμισο: άσπρο

Γραβάτα: μπλε

Φούστα: γκρίζα (όχι στενή ή χαμηλόμεση) κανονικού μήκους, μέχρι το γόνατο
Τρικό: μπλε τύπου V
Παπούτσια: μαύρα δερμάτινα
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Κάλτσες: καλτσόν στο χρώμα του δέρματος

Σακάκι ή μπουφάν: Απλό σε σκούρο μπλε χρώμα, μαύρο ή γκρίζο.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
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2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο χωρίς υπερβολές, οι
οποίες, κατά γενική ομολογία, δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Η προσέλευση στο
σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή, αποτελεί παράπτωμα και εξυπακούεται λήψη παιδαγωγικών μέτρων.
Η καθημερινή μαθητική στολή είναι αυτή που παρουσιάζεται στη σελίδα 7 του παρόντος
εντύπου και καλύπτει το θέμα της στολής με κάθε λεπτομέρεια.

α. Καθημερινή Εμφάνιση - Στολή των μαθητών
i. Εμφάνιση Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/		
ιδιόρρυθμες κομμώσεις καθώς και το αξύριστο πρόσωπο. Τυχόν μακριά 		
μαλλιά να μην πέφτουν στους ώμους και να μην καλύπτουν το μέτωπο.
ii. Στολή

Φανέλα: άσπρη, μαύρη, γκρίζα, μπλε
Παντελόνι ή τζιν: γκρίζο ή μπλε (απλή ή κλασική γραμμή χωρίς σχέδια,
γράμματα ή σκίσιμο)
Τρικό: άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε
Μπουφάν: άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε
Παπούτσια: δερμάτινα ή αθλητικά άσπρα, μαύρα, γκρίζα, μπλε
Φουλάρι και σκούφος: σε άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε
Κάλτσες: μονόχρωμες (άσπρες, μαύρες, γκρίζες, μπλε)

β. Καθημερινή Εμφάνιση - Στολή των μαθητριών
i. Εμφάνιση Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/		
ιδιόρρυθμες κομμώσεις, τα βαμμένα νύχια και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.
ii. Στολή

Φανέλα: άσπρη, μαύρη, γκρίζα, μπλε
Φούστα: γκρίζα (όχι στενή ή χαμηλόμεση) κανονικού μήκους, μέχρι το γόνατο
Παντελόνι ή τζιν: γκρίζο ή μπλε (απλή ή κλασική γραμμή χωρίς σχέδια,
γράμματα ή σκίσιμο)
Τρικό: άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε
Μπουφάν: άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε
Παπούτσια: δερμάτινα ή αθλητικά άσπρα, μαύρα, γκρίζα, μπλε
Φουλάρι και σκούφος: σε άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε
Κάλτσες: μονόχρωμες (άσπρες, μαύρες, γκρίζες, μπλε)
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
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3. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

α. Γυμναστικής των μαθητών
Παντελονάκι κοντό: μπλε, γκρίζο, μαύρο Φανέλα με κοντό μανίκι: άσπρη
Φόρμες: μπλε, γκρίζες, μαύρες Παπούτσια αθλητικά: άσπρα, μαύρα, γκρίζα, μπλε

β. Γυμναστικής των μαθητριών
Παντελονάκι κοντό: μπλε, γκρίζο, μαύρο Φανέλα με κοντό μανίκι: άσπρη
Φόρμες ή κολάν (όχι διαφανές): μπλε, γκρίζες, μαύρες
Παπούτσια αθλητικά: άσπρα, μαύρα, γκρίζα, μπλε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παντελόνι, η φανέλα, το τρικό, το μπουφάν , τα φουλάρια, οι σκούφοι είναι
μονόχρωμα και επίσης απαγορεύεται να φέρουν επιγραφές, διαφημιστικά μηνύματα, σήματα/
σχέδια ή σήματα ποδοσφαιρικών ή άλλων ομάδων.
Δεν επιτρέπεται το χαμηλόμεσο ή στενό παντελόνι/φούστα. Το τζιν να είναι κανονικό μακρύ
παντελόνι που να καλύπτει τον αστράγαλο, σε σκούρο μπλε ή μαύρο τζιν ύφασμα (denim).
Η φόρμα δεν αποτελεί μέρος της στολής.
Όσον αφορά στα κοσμήματα, επιτρέπεται: (α) Για τους μαθητές μόνο σταυρός και ρολόι. (β) Για
τις μαθήτριες μόνο σταυρός, ρολόι και ένα σκουλαρίκι σε κάθε αυτί, στο μέσο του λοβού.
Πρέπει να αποφεύγεται γενικά το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν συνάδουν με τη
μαθητική ιδιότητα και την ευπρεπή εμφάνιση.
Η προσέλευση του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή στα εργαστήρια χωρίς την καθορισμένη από τους κανονισμούς στολή αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. Οι μαθητές οι
οποίοι δεν ακολουθούν τον κανονισμό παραπέμπονται στον οικείο Β.Δ., ο οποίος λαμβάνει τα
ανάλογα Παιδαγωγικά Μέτρα.
ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στην τάξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς η συστηματική καθυστέρηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Στο σχολείο μας εφαρμόζεται η ακόλουθη πολιτική:
Μαθητής/τρια που αδικαιολόγητα καθυστερεί να προσέλθει στην τάξη τρεις (3) φορές αποβάλλεται
με αναστολή για τρεις (3) περιόδους. Αν επαναληφθεί η καθυστέρηση, τότε αποβάλλεται για οκτώ
(8) περιόδους.
Οι καθυστερήσεις σημειώνονται σε ειδικό έντυπο ή μέσω της ηλεκτρονικής διοίκησης και υπολογίζονται αργότερα από τον οικείο Βοηθό Διευθυντή.
ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα
μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος:
(α) Μαθητές που σημείωσαν σύνολο απουσιών 120 - 134 (των δύο αριθμών			
συμπεριλαμβανομένων)
(β) Μαθητές που στο Β΄ Τετράμηνο σημείωσαν αριθμό απουσιών 60 – 67 (των δύο αριθμών
συμπεριλαμβανομένων).
Β. Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο, επίσης, μαθητές που σημείωσαν σε ένα ή
σε περισσότερα του ενός μαθήματα συνολικά απουσίες περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει
κατά μάθημα.
Γ. Παραμένουν στάσιμοι:
(α) Μαθητές που σημείωσαν σύνολο απουσιών μεγαλύτερο του 134
(β) Μαθητές που σημείωσαν στο Β΄ Τετράμηνο σύνολο απουσιών μεγαλύτερο του 67.
Δ. Δικαιολόγηση απουσίας
Οι απουσίες λογίζονται ως μία για κάθε διδακτική περίοδο. Οι διδάσκοντες της 1ης περιόδου
καταχωρούν ηλεκτρονικά τα ονόματα των απόντων μαθητών και ενημερώνεται ο εφημερεύων
Β.Δ., ο οποίος επικοινωνεί με τους κηδεμόνες τους.
Ο μαθητής που απουσίασε οφείλει με την επάνοδό του στο σχολείο και το αργότερο εντός
πέντε (5) ημερών να δικαιολογήσει τις απουσίες του προσκομίζοντας στον Υπεύθυνο του Τμήματος είτε βεβαίωση του κηδεμόνα του είτε πιστοποιητικό ιατρού ή άλλου φορέα εγκεκριμένου
από το Υ.Π.Π.
Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι
αργότερα από δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
Ε. Κάλυψη ύλης λόγω απουσίας
Μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο οφείλει να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε
και να κάνει τις εργασίες που οι καθηγητές ανέθεσαν στο τμήμα κατά την απουσία του. Σε αυτό
μπορεί να συνεργαστεί με τους καθηγητές του.
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ΣΤ. Δράση – Δημιουργικότητα – Κοινωνική Προσφορά (Δ.Δ.Κ.)
Στο πλαίσιο του προγράμματος Δ.Δ.Κ. όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν
σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, όπως εκδρομές, ομίλους, εκδηλώσεις, συναντήσεις
Υ.Τ. με τα τμήματά τους, εκκλησιασμούς κ.ά.
Οι απουσίες σε δραστηριότητα Δ.Δ.Κ. υπολογίζονται στο σύνολο των απουσιών.
Ζ. Απαλλαγή από μάθημα
Μαθητής που απαλλάσσεται από μάθημα οφείλει να παραδώσει μελέτη, υπό μορφή project,
που να αντιστοιχεί στο σύνολο των διδακτικών περιόδων του μαθήματος. Η παράδοση της μελέτης γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συγκεκριμένου
μαθήματος παραμένει ή και εργάζεται σε χώρο που του υποδεικνύει η Διευθύντρια του σχολείου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σημειώνεται απουσία στο μάθημα και εξετάζεται ως
διάπραξη παραπτώματος, στο πλαίσιο πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας.
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μαθητής που πρέπει να φύγει από το σχολείο, έστω και για μια περίοδο διδασκαλίας, οφείλει
να πάρει άδεια εξόδου από τον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, ο οποίος επικοινωνεί προηγουμένως με τους γονείς.
Η έξοδος από το σχολείο σε ώρες εργάσιμες, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται αμέσως ο γονιός/κηδεμόνας
του μαθητή.
Η άδεια εξόδου προσυπογράφεται και από τον διδάσκοντα καθηγητή της περιόδου κατά την
οποία δίνεται η άδεια.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ
(α) Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου καθορίζονται από τους		
Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων.
(β) Ο βαθμός του έτους υπολογίζεται ως εξής:
• Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου υπολογίζεται από το
		 35% του βαθμού του κάθε τετραμήνου και το 30% της γραπτής εξέτασης.
• Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου αποτελεί τον μέσο
		 όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
(γ) Μαθητές των οποίων ο βαθμός του έτους είναι κάτω του «10» σε μαθήματα που δεν		
εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους, υποχρεούνται να παρακαθίσουν σε γραπτή 		
εξέταση και στα μαθήματα αυτά.
(δ) Μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα για τα οποία δεν 		
προνοείται γραπτή εξέταση, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση και στα 		
μαθήματα αυτά, αφού υποβάλουν έγκαιρα σχετική αίτηση.
Ο μαθητής προάγεται τον Ιούνιο:
• Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό σχολικής χρονιάς τουλάχιστον «10».
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• Όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των 		
		 βαθμών σχολικής χρονιάς των εξεταζομένων μαθημάτων και του μαθήματος που 		
		 υστερεί είναι τουλάχιστον «10».

Ο μαθητής παραμένει στάσιμος τον Ιούνιο:
• Όταν υστερεί σε τρία (3) ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα ή
• Όταν υστερεί σε δύο (2) εξεταζόμενα και δύο (2) ή περισσότερα μη εξεταζόμενα		
		 μαθήματα ή
• Λόγω μη πλήρους φοίτησης. (Βλέπε σημείο Γ)
Ο μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο:
• Όταν δεν ισχύουν τα πιο πάνω αναφορικά με την προαγωγή και στασιμότητα τον 		
		 Ιούνιο.
• Όταν δικαιολογημένα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου.
• Λόγω μη πλήρους φοίτησης (Βλέπε σημεία Α και Β). Σε τέτοια περίπτωση εξετάζεται 		
		 μόνο γραπτώς και διατηρεί την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων.
Ο μαθητής μετά την ανεξέταση προάγεται:
• Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «10».
• Όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του έτους μάθημα, αλλά 		
		 ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους 		
		 και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «10».
Ο μαθητής παραμένει στάσιμος μετά την ανεξέταση:
• Όταν δεν συγκεντρώνει τους βαθμούς που προβλέπονται για την προαγωγή του στην 		
		 πιο πάνω παράγραφο.
• Όταν αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις ανεξετάσεις Ιουνίου.
Ο μαθητής απολύεται:
• Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστον «10».
• Όταν υστερεί σε ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά
		 ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζομένων γραπτώς στο τέλος του χρόνου		
		 μαθημάτων και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστον «10».
• Όταν υστερεί σε ένα (1) εξεταζόμενο γραπτώς στο τέλος του χρόνου μάθημα με βαθμό
		 όχι κατώτερο του οκτώ (8), αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των εξεταζομένων 		
		 γραπτώς στο τέλος του χρόνου μαθημάτων, περιλαμβανομένου και του βαθμού του 		
		 μαθήματος στο οποίο υστερεί, είναι τουλάχιστον δώδεκα «12».
• Μαθητής που δεν απολύεται τον Ιούνιο, δικαιούται να προσέρχεται σε απολυτήριες 		
		 εξετάσεις στις εξεταστικές περιόδους που καθορίζονται από το Υ.Π.Π.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Οι μαθητές/τριες πρέπει:
• Να κάθονται πάντοτε στη θέση που τους έχει υποδείξει ο Υπεύθυνος του Τμήματος 		
		 και είναι καταγραμμένη στο σχεδιάγραμμα της τάξης.
• Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα της τάξης και 		
		 διαταράσσει την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. Συστηματική 		
		 επανάληψη της συμπεριφοράς αυτής συνεπάγεται λήψη παιδαγωγικών μέτρων 		
		 μέχρι και αποβολή του μαθητή.
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• Να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα. Δεν επιτρέπεται η κατοχή αιχμηρών
		 αντικειμένων, μαρκαδόρων, διορθωτικού υγρού, όπως και η χρήση κινητού τηλεφώνου
		 ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή απλή θέασή τους στο θρανίο κατά τη διάρκεια του
		 μαθήματος.
• Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής καθυστερήσει να προσέλθει στην τάξη, να 		
		 μένουν έξω από την αίθουσα, χωρίς να προκαλούν οχληρία. Ο Πρόεδρος ή άλλο 		
		 μέλος του Συμβουλίου του τμήματος να ειδοποιεί τον εφημερεύοντα Β.Δ..
		 Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, το σχολείο προβαίνει σε διευθετήσεις με πιο
		
		 συνηθισμένη την αναπλήρωση από άλλο καθηγητή, σύμφωνα με το πρόγραμμα
		
		 δημιουργικής απασχόλησης. Η μη συμμόρφωση στις οποιεσδήποτε διευθετήσεις 		
		 θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.
• Να φροντίζουν, ώστε ο σχολικός χώρος να διατηρείται καθαρός χρησιμοποιώντας τους
		 καλάθους των αχρήστων.
• Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση σκόπιμης 		
		 πρόκλησης ζημιάς, είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την επανόρθωσή της και να
		 υποστούν τις συνέπειες του παραπτώματος με παιδαγωγικά μέτρα.
• Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα αποδυτήρια και τα αποχωρητήρια και να 		
		 τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Το κάπνισμα στα αποχωρητήρια ή σε οποιονδήποτε 		
		 άλλο χώρο του σχολείου θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.
• Να προσέρχονται στην καντίνα ΜΟΝΟ κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. Απαγορεύεται
		 αυστηρά η προσέλευση στην καντίνα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή κατά τη 		
		 μετάβαση στους χώρους συγκέντρωσης ή στην αίθουσα Φυσικής Αγωγής.
• Να προσέρχονται στον χώρο συγκέντρωσης, όταν χτυπά το κουδούνι για συγκέντρωση,
		 χωρίς καθυστέρηση, να καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους και να μη 		
		 μετακινούνται από το τμήμα τους.
• Να παρακολουθούν με προσοχή τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις, χωρίς να μιλούν ή να
		 σχολιάζουν ή να ασχολούνται με κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές.
• Να μην απομακρύνονται από τον καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης ή εκδήλωσης 		
		 χωρίς άδεια και να μην εγκαταλείπουν το σχολείο κατά τη διάρκειά της.
• Να μη μεταφέρουν στην τάξη φαγητά ή ποτά. Μόνο νερό επιτρέπεται.
• Να εξέρχονται από τις αίθουσες – εργαστήρια, όταν χτυπήσει το κουδούνι για
		 διάλειμμα. Κανείς δεν παραμένει μέσα στην αίθουσα, η οποία κλειδώνεται από τον
		 διδάσκοντα καθηγητή.
Στις εκδρομές οι μαθητές/τριες:
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικά οχήματα ούτε να προσκαλούν
		 εξωσχολικούς.
• Δεν προκαλούν ζημιές στο λεωφορείο και η συμπεριφορά τους είναι κόσμια.
• Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα.
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• Αναφέρουν οτιδήποτε συμβεί στον υπεύθυνο καθηγητή ή στον Β.Δ.

		

• Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο για άμεση επικοινωνία.
• Δεν απομακρύνονται ποτέ από τον χώρο επίσκεψης.
• Προσέχουν στους δρόμους κατά τις μετακινήσεις τους.
• Αποφεύγουν σχέσεις με εξωσχολικούς ή μαθητές άλλων σχολείων.
• Δεν καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά.
• Πρέπει να βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων για αναχώρηση
		
		 επιστροφής στο σχολείο στην ώρα που θα καθορίσουν οι υπεύθυνοι καθηγητές τους.
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
• Αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα, με παραπομπή στο Πειθαρχικό
		
		 Συμβούλιο, κάθε είδους απρόκλητη, εκφοβιστική, ρατσιστική ή επιθετική
		 συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε άτομα που μειονεκτούν έναντι του θύτη. Το σχολείο θα 		
		 έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μειώνουν ή πληγώνουν την
		
		 προσωπικότητα οποιουδήποτε μέλους της σχολικής κοινότητας.
• Άτομα τα οποία αισθάνονται ότι βιώνουν παρόμοιες συμπεριφορές πρέπει να
		 επικοινωνούν άμεσα με τον Υπεύθυνο του Τμήματος, τη Σύμβουλο του σχολείου
		 ή τη Διεύθυνση.

		

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
• Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη, όταν τελειώνουν το διαγώνισμα ή τη γραπτή
		
		 έκθεση. Μαθητές που δικαιολογημένα απουσιάζουν από το διαγώνισμα μπορεί να 		
		 εξεταστούν γραπτώς ή προφορικώς με την πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση 			
		 του καθηγητή τους. Μαθητές που αρνούνται να γράψουν σε διαγώνισμα 			
		 βαθμολογούνται με μονάδα.
• Σκόπιμη απουσία μαθητή σε περίοδο που προηγείται προειδοποιημένου διαγωνίσματος
		 θα θεωρείται ως αδικαιολόγητη, εκτός και αν μετά από διερεύνηση, η δικαιολογία 		
		 για την απουσία του κριθεί ικανοποιητική από τον οικείο Β.Δ.. Επίσης, μαθητής που 		
		 σκόπιμα απουσιάζει από προειδοποιημένο διαγώνισμα βαθμολογείται με μονάδα (1), 		
		 εκτός και αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον οικείο Β.Δ.
• Οι μαθητές υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα, αν συλληφθούν να συνεννοούνται 		
		 προφορικά ή άλλως πως κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος.
• Οι μαθητές παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους γονείς/κηδεμόνες τους 		
		 για ενημέρωση και υπογραφή, ώστε να υπάρχει απόδειξη ότι έχουν λάβει γνώση. Τα 		
		 διαγωνίσματα πρέπει να επιστρέφονται στις επόμενες 2-3 ημέρες στον διδάσκοντα 		
		 καθηγητή. Η πλαστογράφηση υπογραφής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
• Ο βαθμός του διαγωνίσματος σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται και βαθμός του 		
		 τετραμήνου. Ο βαθμός τετραμήνου εξαρτάται από διάφορα κριτήρια και μπορεί να 		
		 είναι χαμηλότερος ή ψηλότερος από τους βαθμούς των διαγωνισμάτων.
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σκοπός του σχολείου είναι να προσφέρει, πέρα από τη γνώση, και κοινωνικές δεξιότητες
στους μαθητές, καθώς και να τους εμπεδώσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της δημοκρατίας.
Α. Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.)
1. Τα Μαθητικά Συμβούλια (Μ.Σ.) αποσκοπούν στη:
(α)
		
		
		

Συνειδητοποίηση της ζωτικής αναγκαιότητας και υψίστης χρησιμότητας των θεσμών,
μεθόδων και διαδικασιών της δημοκρατικής ζωής και διοίκησης και ενεργό 		
συμμετοχή σ’ αυτά κατά τρόπο που να συντελεί στη δημιουργία ελεύθερων, 		
υπεύθυνων, δημοκρατικών πολιτών.

(β) Ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας και αλληλοσεβασμού στους μαθητές, άσκηση στη 		
		 δημοκρατική αυτοδιοίκηση και τον ελεύθερο και γόνιμο διάλογο και την 			
		 εποικοδομητική κριτική.
(γ) Κοινωνικοποίηση των μαθητών και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας
			 και του πνεύματος συνεργασίας, φιλαλληλίας και αδελφοσύνης.
(δ) Καλλιέργεια πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών ενδιαφερόντων των μαθητών.
(ε) Συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Καθηγητικό Σύλλογο, τους 		
		 Συνδέσμους Γονέων/Κηδεμόνων και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και υποβολή 		
		 εισηγήσεων για προώθηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν τους μαθητές.
(στ) Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια άλλων 		
		 Σχολείων.
(ζ) Προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και σπουδών
		 των μαθητών, την υποστήριξη των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μαθητών, καθώς
		 και τη συμβολή τους στην προώθηση και επίλυση των μαθητικών προβλημάτων.
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη Μαθητικών Συμβουλίων διεξάγονται, αφού προηγηθεί η
κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών από τους Υπεύθυνους των Τμημάτων καθηγητές
ή εκπαιδευτές, και η απαραίτητη προετοιμασία, με έμφαση στις σχετικές πρόνοιες των
κανονισμών για τα Μαθητικά Συμβούλια.
3. Η παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης της ψήφου από τον εκλογέα ή ο επηρεασμός,
θετικά ή αρνητικά, για οποιοδήποτε υποψήφιο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
απαγορεύεται.
Κάθε τμήμα εκλέγει το δικό του μαθητικό συμβούλιο.
(α) Το Συμβούλιο Τμήματος είναι πενταμελές και εκλέγεται από όλους τους μαθητές του
		 τμήματος, με μυστική ψηφοφορία, στην παρουσία του Υπεύθυνου Καθηγητή του 		
		 τμήματος, την τρίτη εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων.
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(β)
		
		
		
		

Έγκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που περιλαμβάνουν μέχρι πέντε ονόματα υποψηφίων, 		
ενώ άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που φέρουν οποιοδήποτε γράμμα, ένδειξη ή σημείο
με το οποίο είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εκλογέα ή που 			
αναγράφουν με τρόπο που καθιστά μη αναγνωρίσιμο το όνομα του υποψηφίου ή 		
εκείνα, στα οποία καθίσταται αδύνατον να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα.

(γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από τον υπεύθυνο της εκλογής μεταξύ των
		 ισοψηφησάντων υποψηφίων.
6. Τα πέντε μέλη είναι: (α) Πρόεδρος, (β) Αντιπρόεδρος, (γ) Γραμματέας, (δ) Ταμίας, (ε) Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Περιβάλλοντος – Ευπρεπισμού της τάξης.
7. Το Σ.Τ. καταρτίζεται σε σώμα ευθύς μετά την εκλογή του στην παρουσία δύο Υπεύθυνων
Καθηγητών, με μυστική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να εκλεγούν
ανεξάρτητα από τις ψήφους που συγκέντρωσαν στην ψηφοφορία.
8. Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Σ.Τ. έχουν όλοι οι μαθητές του τμήματος που η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως κοσμιότατη ανεξάρτητα από μείωση διαγωγής σε τετράμηνα.
9. Μέλος Σ.Τ. εκπίπτει από το αξίωμά του, όταν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό ή όταν αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες
του Συμβουλίου ή δεν συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του. Νοείται ότι
ο μαθητής στερείται και του δικαιώματός του να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλα μαθητικά
συμβούλια λειτουργούν δυνάμει του Κανονισμού περί Μαθητικών Συμβουλίων.
10. Τα Σ.Τ. είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν στον Υπεύθυνο Καθηγητή τους τα
προβλήματα που παρουσιάζονται στο τμήμα και τα συζητούν μαζί του. Συζητούνται θέματα
πειθαρχίας, καθαριότητας και εμφάνισης της τάξεως, ευημερίας, σχέσεων, ωρολογίου και
αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογικών προσεγγίσεων των διδασκόντων, βιβλίων και εορτασμών και οποιαδήποτε άλλα σοβαρά θέματα αφορούν στην ομαλή λειτουργία του τμήματος.
11. Τα Σ.Τ., σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων, συγκαλούν συνεδρία του τμήματος,
εκτός διδακτικού χρόνου. Στη συνεδρία προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος.
12. Τα Σ.Τ. είναι υπεύθυνα για τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην πινακίδα του τμήματος.
13. Τα Σ.Τ. συνέρχονται, εκτός διδακτικού χρόνου, σε τακτικές συνεδρίες που ορίζουν τα ίδια.
Ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέση με αναφυόμενα προβλήματα, τις παρουσιάζουν για συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του τμήματος ή/και ενώπιον του Υπεύθυνου Καθηγητή ή/και, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον της Διεύθυνσης του Σχολείου.
14. Ο Ταμίας του Σ.Τ. εισπράττει από τους μαθητές, σε τακτικά χρονικά διαστήματα που θα
καθοριστούν από το Συμβούλιο, ποσό που καθορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς.
15. Το ποσό των χρημάτων που θα κατατεθεί στο ταμείο του τμήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τμήματος ή για αγαθοεργούς σκοπούς, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παροχή
υλικής ή άλλης βοήθειας στους συμμαθητές τους που χρειάζονται τέτοια βοήθεια.
16. Ο Γραμματέας του Σ.Τ. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και είναι υπεύθυνος για τις
ανακοινώσεις του Συμβουλίου.
17. Ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης – Περιβάλλοντος – Ευπρεπισμού της τάξης τηρεί το βιβλίο
δανεισμού βιβλίων, δανείζει στους μαθητές βιβλία που επιθυμούν, παραλαμβάνει τα βιβλία
από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος και τον ενημερώνει για τη διακίνηση των βιβλίων.
18. Τα Σ.Τ. υποδεικνύουν τους επιμελητές, καθώς και άλλες υποεπιτροπές ανάλογα με τις
ανάγκες του τμήματος.
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19. Η συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
για τους άλλους μαθητές.
20. Τις συνεδρίες των Σ.Τ. συγκαλεί ο Πρόεδρος και όταν απουσιάζει αυτός, ο Αντιπρόεδρος.
Απαρτία αποτελούν τρία (3) μέλη.
Β. Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (Κ.Μ.Σ.)
1. Σε κάθε σχολείο εκλέγεται κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (Κ.Μ.Σ.) στην παρουσία των
υπευθύνων εκλογής. Το Κ.Μ.Σ. είναι επταμελές και απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και από τρία (3) μέλη.
2. Το επταμελές Κ.Μ.Σ. απαρτίζουν δύο (2) μέλη από την Α΄ Τάξη, δύο (2) μέλη από τη Β΄
Τάξη και τρία (3) μέλη από την Γ΄ Τάξη. Οι αντιπρόσωποι αυτοί των τάξεων εκλέγονται σε ξεχωριστές εκλογικές συνελεύσεις ανά τάξη. Νοείται ότι ο Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. είναι μαθητής
της Γ΄ Τάξης.
3. Το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή των μελών του με μυστική ψηφοφορία από
τους αντιπροσώπους των τάξεων μεταξύ τους. Στις περιπτώσεις των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, τα επτά μέλη του Κ.Μ.Σ. εκλέγουν μεταξύ τους επίσης με μυστική ψηφοφορία
τα δύο (2) άτομα που θα εκπροσωπούν το σχολείο στην Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή
Μαθητών (ΕΣΕΜ).
4. Τα μέλη του Κ.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη για την προώθηση των σκοπών και εφαρμογή των
αποφάσεων των Μαθητικών Συμβουλίων, σε συνεργασία με τα Συμβούλια των Τμημάτων,
τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή και τον Διευθυντή του Σχολείου, μέσα στα πλαίσια των σχολικών κανονισμών.
5. Ο Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. προεδρεύει στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μαθητικών Συμβουλίων και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο.
6. Το Κ.Μ.Σ. συνεδριάζει, σε διδακτικό χρόνο, μια φορά τον μήνα, σε τακτικές συνεδρίες
που τις ορίζει το ίδιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε έκτακτες που τις αποφασίζει
σε κάθε περίσταση. Δικαίωμα συγκλήσεως του Κ.Μ.Σ. έχει ο πρόεδρος ή τα τέσσερα από τα
επτά μέλη του Συμβουλίου.
7. Στις συνεδρίες του Κ.Μ.Σ. τηρούνται πιστά οι καθορισμένες διαδικασίες και κάθε μέλος
εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα τις απόψεις του με κριτικό και εποικοδομητικό πνεύμα.
8. Το Κ.Μ.Σ. ορίζει υποεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε
απόφασης που εμπίπτει στους σκοπούς των Μαθητικών Συμβουλίων. Ειδική επιτροπή που
ορίζεται από το Κ.Μ.Σ. αναλαμβάνει την έκδοση εκφραστικών οργάνων των μαθητών με ύλη
που να αναφέρεται στις δραστηριότητες των Μαθητικών Συμβουλίων και του Σχολείου γενικότερα. Τη γενική εποπτεία και ευθύνη έχει ο Διευθυντής του Σχολείου, ενώ καθηγητής που
ορίζεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο προσφέρει τεχνική και άλλη βοήθεια.
9. Οι πόροι του Κ.Μ.Σ. προέρχονται από τις συνδρομές των τμημάτων.
10. Το Κ.Μ.Σ. ορίζει τρεις (3) μαθητές, μέλη του ή άλλους μαθητές, για να εκπροσωπούν τη
μαθητική κοινότητα σε επιτροπές του Καθηγητικού Συλλόγου.

16

11. Το Κ.Μ.Σ. γενικά συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τον Καθηγητικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων των μαθητών ως

ατόμων ή ως μελών ενός κοινωνικού συνόλου και βοηθά ενεργά και συστηματικά στο να
διατηρείται καθαρό το Σχολείο και να τηρείται η τάξη κατά τα διαλείμματα στην αυλή, στην
καντίνα και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις.
12. Το Κ.Μ.Σ. δύναται να συγκαλεί γενική συνέλευση μέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο, με τα
μέλη όλων των Συμβουλίων των τάξεων του σχολείου, σε διδακτικό χρόνο, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.
13. Δύο εκπρόσωποι από κάθε Κ.Μ.Σ. των λυκείων, των τεχνικών σχολών και των εξατάξιων
σχολείων καθεμιάς από τις έξι επαρχίες αποτελούν τις Επαρχιακές Συντονιστικές Επιτροπές
Μαθητών (Ε.Σ.Ε.Μ.). Οι Επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας εκπροσωπούνται προσωρινά με
μία Ε.Σ.Ε.Μ..
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το σχολείο δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες που οργανώνουν οι μαθητές εκτός του
σχολικού χώρου, όπως εκδρομές, διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχεία, χορούς κ.ά. Συνεπώς
δεν φέρει καμιά ευθύνη για όσους συμμετέχουν. Η χρήση του ονόματος του σχολείου προκειμένου να εξασφαλισθεί η σχετική άδεια από τους γονείς αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωμα.
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύεται αυστηρά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, των εκδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τα κινητά
τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές φυλάσσονται απενεργοποιημένα σε ειδικό κουτί πάνω
στην έδρα. Το σχολείο δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς
τέτοιων συσκευών. Χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων τεχνολογικών μέσων στην τάξη ή
απλή θέασή τους στο θρανίο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση σε χώρους του σχολείου οποιουδήποτε υλικού
που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καταστροφή σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της
σχολικής μονάδας. Στα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου συγκαταλέγονται τα θρανία, οι
καρέκλες, οι πίνακες, οι τοίχοι, οι τουαλέτες, τα παγκάκια κ.ά.. Σε περίπτωση παράβασης
του κανονισμού, θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα παιδαγωγικά μέτρα και θα αποζημιώνεται
η ζημιά.
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ
Εξωσχολικοί θεωρούνται όσοι δεν φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο. Για να εισέλθει οποιοδήποτε άτομο στον χώρο του σχολείου, χρειάζεται άδεια από
τη Διεύθυνση. Αυτό ισχύει και για τους πρώην μαθητές του σχολείου, οι οποίοι επισκέπτονται το παλιό τους σχολείο, για να συναντήσουν μαθητές και καθηγητές. Οι μαθητές/τριες
οφείλουν να μην υποβοηθούν με τη στάση τους στην παραβίαση του σχολικού χώρου από
εξωσχολικούς, οφείλουν να απομακρύνονται από αυτούς και να ειδοποιούν αμέσως τη
Διεύθυνση ή τους εφημερεύοντες καθηγητές και Β.Δ.. Η συναναστροφή με εξωσχολικούς
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται πολύ αυστηρά.
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ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι μαθητές απαγορεύεται να οδηγούν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που δεν είναι
ασφαλισμένο και ο οδηγός του δεν είναι κάτοχος άδειας οδηγού, όπως προνοεί ο νόμος. Σε
αντίθετη περίπτωση διαπράττουν σοβαρό ποινικό αδίκημα, συνεπώς ειδοποιείται αμέσως η
Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής.
Όσοι μαθητές είναι κάτοχοι άδειας οδηγού και επιθυμούν να έρχονται στο σχολείο με δικό
τους όχημα, πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το παραδώσουν στον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματός τους υπογραμμένο από τον κηδεμόνα τους.
Τα μηχανοκίνητα οχήματα δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν στον χώρο του σχολείου.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Απαγορεύεται αυστηρά η προμήθεια και παράδοση αγαθών από προμηθευτές εκτός σχολείου
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται αγαθά από την
καντίνα του σχολείου, η οποία ελέγχεται τακτικά από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Η μη συμμόρφωσή τους επισύρει λήψη παιδαγωγικών μέτρων της αποβολής συμπεριλαμβανομένης.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι:
(α) Το σχολείο δεν επιτρέπει την είσοδο τρίτων προσώπων, χωρίς την άδεια της 		
		 Διεύθυνσης του σχολείου.
(β) Η έξοδος μαθητή από το σχολείο, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης και επικοινωνία Β.Δ.
		 με γονέα/κηδεμόνα του μαθητή, συνιστά παράπτωμα.
ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Όλες οι αποβολές εκτίονται εκτός της τάξης σε χώρο, και υπό την επίβλεψη προσωπικού,
που θα υποδείξει το σχολείο. Μαθητής που αποβάλλεται πέραν της μίας (1) ημέρας παραμένει στο σπίτι του και λαμβάνει τον ανάλογο αριθμό απουσιών.
Μαθητής στον οποίο επιβλήθηκε το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής μίας (1) ή περισσότερων ημερών, αλλά παραμένει στο σχολείο (λόγω αδυναμίας των κηδεμόνων να επιβλέπουν
τον μαθητή), έχει το δικαίωμα να ζητήσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το όργανο
επιβολής του παιδαγωγικού αυτού μέτρου, τη μετατροπή του μέτρου αυτού σε κοινωφελή
σχολική ή και κοινωνική δραστηριότητα, μετά από έγκριση της Διευθύντριας ή του Καθηγητικού Συλλόγου (αν το μέτρο επιβλήθηκε από τον Κ.Σ.) και στις περιπτώσεις αυτές δεν
σημειώνονται απουσίες.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
• Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, οι γονείς/κηδεμόνες 		
		 οφείλουν να ενημερώσουν εκ των προτέρων τηλεφωνικώς το σχολείο.
•
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Όλα τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, πρέπει να υπογράφονται
από τους γονείς/κηδεμόνες και να προσκομίζονται με την επάνοδο του μαθητή στο 		
σχολείο όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για τους μήνες Σεπτέμβριο 		
μέχρι και τον Απρίλιο και δύο (2) εργάσιμες ημέρες για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

• Σε περίπτωση σοβαρού ιατρικού προβλήματος για το οποίο ο Καθηγητικός Σύλλογος
		 θα κληθεί πριν την έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων να 		

		 διαφοροποιηθεί από τον κανονισμό 18 περί μη πλήρους φοίτησης, απαιτούνται 		
		 ιατρικά πιστοποιητικά από Κυβερνητικές Υπηρεσίες, τα οποία θα πρέπει να έχουν 		
		 προσκομιστεί εγκαίρως και οπωσδήποτε όχι τις τελευταίες ημέρες.
• Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, κηδεμονίας ή άλλων στοιχείων, οι γονείς οφείλουν
		 να ενημερώσουν το σχολείο.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν περιληπτικά τα ακόλουθα και για κάθε ένα
λαμβάνεται το ανάλογο παιδαγωγικό μέτρο:
• Οι αδικαιολόγητες απουσίες
• Η εγκατάλειψη του σχολείου κατά τον χρόνο λειτουργίας του (μάθημα, διάλειμμα, 		
		 δημιουργική απασχόληση, εκδηλώσεις) χωρίς γραπτή άδεια
• Η συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο, έστω κι αν η είσοδος στην 		
		 τάξη συνοδεύεται από άδεια του Β.Δ.
• Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής και εμφάνισης
• Η προσκόμιση αναληθών πιστοποιητικών για δικαιολόγηση απουσιών
• Η απρεπής συμπεριφορά στην τάξη ή στην αυλή του σχολείου
• Η σκόπιμη καθυστέρηση μετά από διάλειμμα, μετά από το μάθημα Φυσικής Αγωγής ή
		 από μάθημα σε ειδικές αίθουσες
• Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος
• Η ενθάρρυνση εξωσχολικών και η συνομιλία μαζί τους
• Η απρεπής και μη κόσμια συμπεριφορά σε συγκεντρώσεις ή εορτασμούς ή επισκέψεις
• Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος (τιμωρείται με μονάδα στο γραπτό ή και
		 μείωση διαγωγής)
• Η μη επιστροφή διαγωνίσματος
• Η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας
• Η καταστροφή σχολικής περιουσίας
• Η άρνηση συμμετοχής στις εκδρομές, στους ομίλους, στο πρόγραμμα δημιουργικής 		
		 απασχόλησης και σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου
• Η παρενόχληση στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
• Το κάπνισμα
• Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (ή και απλή θέασή τους
		 στο θρανίο) κατά τη διάρκεια του μαθήματος
• Η επέμβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα του σχολείου
• Ζημιές σε θρανία, τοίχους και άλλο σχολικό εξοπλισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα πειθαρχικά παραπτώματα ενημερώνονται με επιστολή οι γονείς/κηδεμόνες.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ
Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του μαθητή και την ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της
σχολικής μονάδας μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Α/Α

Παράπτωμα

1η φορά

Επανάληψη

1
Αδικαιολόγητη
		
καθυστέρηση στην τάξη
				
				

3 αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις =
3 περίοδοι αποβολή
με αναστολή

2
		
		

Αδικαιολόγητη μεμονωμένη
απουσία (όταν διαπιστώνεται
στον έλεγχο απουσιών)

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

3
		
		
		
		
		
4
		
		
		
		

Απουσία από το μάθημα
ή σχολική εκδήλωση χωρίς
άδεια (όταν διαπιστώνεται
από τον καθηγητή μέσα στην
τάξη ή σε σχολική εκδήλωση)

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

Αποχώρηση από την τάξη,
το σχολείο ή σχολική
εκδήλωση (όταν ο μαθητής
εγκαταλείπει τη θέση του
για οποιοδήποτε λόγο)

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

5
		

Έξοδος από τον σχολικό
χώρο χωρίς άδεια

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

6
		
		
		

Ψευδείς δηλώσεις –
παραποίηση και/ή
καταστροφή σχολικών
εγγράφων

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

7α

Απόπειρα δολίευσης

8 περίοδοι αποβολή

7β

Δολίευση

2 ημέρες αποβολή

8

Μη ευπρεπής εμφάνιση

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
φορά σκουλαρίκια, τα αφαιρεί και τα φυλάει.Το ίδιο ισχύει
και για τις μαθήτριες που φορούν μη ενδεδειγμένα κοσμήματα.
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9
		
		

Παρεμπόδιση της ομαλής
Παρατήρηση ή
διεξαγωγής του μαθήματος ή
8 περίοδοι αποβολή
άλλων σχολικών εκδηλώσεων ανάλογα με την περίπτωση

2 ημέρες αποβολή

10α Χρήση κινητών τηλεφώνων ή
		 άλλης ηλεκτρονικής συσκευής
		 ή απλή θέασή τους στο θρανίο

8 περίοδοι αποβολή
Γίνεται κατάσχεση του κινητού και παραδίδεται στον Β.Δ..
Το κινητό παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.
Τυχόν αρνητική αντίδραση συνεπάγεται 2 ημέρες αποβολή.

10β
		
		

Παραβίαση προσωπικών
δεδομένων με χρήση
κινητού τηλεφώνου

•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1-6 ημέρες αποβολή)
•Καθηγητικός Σύλλογος (1-8 ημέρες αποβολή)
•Αποβολή από το σχολείο

11
		
		
		
		
		
		

Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο
όχημα στον σχολικό χώρο
κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου
(πλην της προσέλευσης ή
αποχώρησης από το
σχολείο, αν έχει άδεια)

12
		
		
		
		

Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού
μέσου σε εκδρομή ή άλλη
εκδήλωση του σχολείου σε
εργάσιμο χρόνο (είτε ο μαθητής
έχει είτε δεν έχει άδεια οδηγού)

13
		
		
		

Αδικαιολόγητη συναναστροφή
με εξωσχολικούς κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του
σχολείου χωρίς άδεια

14α
		
		
		

Κάπνισμα ή χρήση
ηλεκτρονικού τσιγάρου
κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου

14β
		
		
		

Οινοπνευματώδη χαρτοπαίγνιο κατά τη
διάρκεια λειτουργίας
του σχολείου

15
		

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής
εντός του σχολικού χώρου

•Διευθύντρια (1- 4 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)

16
		
		

Αναγραφή υβριστικών/
προσβλητικών συνθημάτων
εντός του σχολικού χώρου

2 ημέρες αποβολή και αποζημίωση

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

2 ημέρες αποβολή

Παρατήρηση

8 περίοδοι αποβολή

2 ημέρες αποβολή

8 περίοδοι αποβολή

17
Λέρωμα των θρανίων
Καθαρισμός όλων
		
ή της τάξης
των θρανίων/τάξης
					
					

2 ημέρες αποβολή 		

Καθαρισμός όλων
των θρανίων/τάξης
και επιπρόσθετα
2 ημέρες αποβολή
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18 Άλλη κακόβουλη ζημιά κατά
		
της περιουσίας του σχολείου
				
				

•Διευθύντρια (1 – 4 ημέρες αποβολή)
•Β.Δ. (2 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)
•Επιπρόσθετα αποζημίωση

19
		

Διάρρηξη ή απόπειρα
διάρρηξης

•Β.Δ. (2 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)

20
		

Εμπρησμός ή απόπειρα
εμπρησμού

•Διευθύντρια (1 – 4 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)

21
		
		
		

Κατοχή, μεταφορά ή χρήση
επικίνδυνων αντικειμένων
•Διευθύντρια (1 – 4 ημέρες αποβολή)
στον σχολικό χώρο
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)
(π.χ. κροτίδες)				

22
Υβριστική συμπεριφορά
		
και/ή λεκτική βία
				

•Διευθύντρια (1 – 4 ημέρες αποβολή) 		
•Β.Δ. (έως 2 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)

23
Σεξουαλική παρενόχληση
				

•Διευθύντρια (1 – 4 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)

24
		

•Διευθύντρια (1 – 4 ημέρες αποβολή)
•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)

Εκφοβιστική και
απειλητική συμπεριφορά

25
Σωματική βία
		
με ή χωρίς αντικείμενο
				

•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)
•Καθηγητικός Σύλλογος (1 – 8 ημέρες αποβολή)
•Αποβολή από το σχολείο

26
Σωματική βία
		
σεξουαλικής φύσεως
				

•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)
•Καθηγητικός Σύλλογος (1 – 8 ημέρες αποβολή)
•Αποβολή από το σχολείο

27
Ναρκωτικά
				
				
				

•Πειθαρχικό Συμβούλιο (1 – 6 ημέρες αποβολή)
•Καθηγητικός Σύλλογος (1 – 8 ημέρες αποβολή)
•Αποβολή από το σχολείο
•Υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας

Υπενθυμίζεται ότι οι αποβολές λογίζονται στο σύνολο των απουσιών.
Για αποβολή πέραν της μίας (1) ημέρας ο μαθητής παραμένει στο σπίτι.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ
• Παιδαγωγικός διάλογος:
Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθύντρια
• Παρατήρηση:
Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθύντρια
• Επίπληξη:
Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθύντρια
• Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή,
με την οποία ο μαθητής δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει το παράπτωμα και ότι θα τηρεί
εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων καθηγητής.
• Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού:
Διδάσκων καθηγητής
• Αποπομπή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση:
Διδάσκων καθηγητής. (Ο μαθητής απομακρύνεται από την τάξη με τη συνοδεία του 		
Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου του Τμήματος και παραπέμπεται στη
Διεύθυνση. Ακολουθεί υποβολή γραπτής τεκμηριωμένης καταγγελίας στη Διεύθυνση του
σχολείου από τον εκπαιδευτικό.)
• Αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου:
Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄ και Διευθύντρια
• Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων:
Διευθύντρια, Καθηγητικός Σύλλογος
• Γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση στους γονείς για αλλαγή τμήματος:
Παιδαγωγική Ομάδα
• Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μία φορά):
Καθηγητικός Σύλλογος
• Αποβολή έως δύο (2) ημέρες:
Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθύντρια
• Αποβολή 1 – 4 ημέρες: Διευθύντρια
• Αποβολή 1 – 6 ημέρες: Πειθαρχικό Συμβούλιο
• Αποβολή 1 – 8 ημέρες: Καθηγητικός Σύλλογος
• Αποβολή από το σχολείο για πάντα (με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο):
Καθηγητικός Σύλλογος
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. (α) Σε κάθε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο που 		
		 απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
		 i. Tη Διευθύντρια ή εκπρόσωπό της Βοηθό Διευθυντή Α΄ ή Βοηθό Διευθυντή, που 		
			 ορίζεται από την αρχή της χρονιάς ως πρόεδρος
		 ii. Έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή του που εκλέγεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο
			 στην αρχή της χρονιάς
		 iii. Τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος
		 iv. Τον πρόεδρο του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπό του και
		 v. Τον πρόεδρο του Μαθητικού Συμβουλίου του τμήματος του μαθητή.
(β) Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει ως παρατηρητής ο πρόεδρος του διοικητικού 		
		 συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου ή εκπρόσωπός του.
		 Ο παρατηρητής δεν λαμβάνει μέρος, αλλά ούτε παρευρίσκεται στην ψηφοφορία.
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(γ)
		
		
		
		

Σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχει ως μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο 		
καθηγητής που έχει υποβάλει την καταγγελία ή μαθητής, αν αυτός τυγχάνει να 		
είναι καταγγελλόμενος ή ο καταγγέλλων ή αν καθηγητής ή μαθητής με οποιοδήποτε 		
τρόπο αποδεδειγμένα εμπλέκεται στο περιστατικό για το οποίο παραπέμπεται ο 		
μαθητής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

2. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται από τη Διευθύντρια περιπτώσεις σοβαρής 		
μορφής παραβατικότητας.
3. (α)
		
		
		
		
(β)
		
		

Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πριν από την εκδίκαση της κάθε 		
περίπτωσης, ζητά να έχει γραπτή ενημέρωση από τον καθηγητή Συμβουλευτικής και 		
Επαγγελματικής Αγωγής. Ζητά γραπτή ενημέρωση από τον οικείο εκπαιδευτικό 		
ψυχολόγο, εφόσον ο μαθητής παρακολουθείται ήδη από αυτόν και εφόσον το 		
απαιτήσει ο γονιός/κηδεμόνας.
Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του
σώματος και μόνο αυτούς, πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, για τυχόν 			
ιδιαιτερότητες του παιδιού.

4. (α)
		
		
		
		
		
		
		
(β)
		
		

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρέχει στον μαθητή την 		
ευκαιρία να εκθέσει τα γεγονότα και να αναπτύξει τα επιχειρήματά του, αφού 		
ενημερώσει προηγουμένως τον μαθητή ή τον κηδεμόνα του για την εναντίον του 		
μαθητή καταγγελία. Ο κηδεμόνας του καταγγελλόμενου μαθητή καλείται να 		
εκφράσει την άποψή του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει επίσης ενώπιόν του τον Β.Δ. ή 		
το κλιμάκιο Β.Δ. που διεξήγαγε τη διερεύνηση των γεγονότων και οποιονδήποτε άλλο
εκπαιδευτικό ή μαθητή κρίνει αναγκαίο, για να καταθέσει για το συμβάν.
Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας του μαθητή ή ο ίδιος ο μαθητής δεν παρουσιαστούν 		
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από γραπτή ενημέρωσή τους για την ημερομηνία που
θα συγκληθεί, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει την περίπτωση στην απουσία τους.

5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του και ενημερώνει τον 		
Καθηγητικό Σύλλογο για τις αποφάσεις του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός 		
περίπου δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, εκτός αν η υπόθεση είναι πολύπλοκη, οπότε 		
ολοκληρώνεται σε περίοδο που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και εν πάση
περιπτώσει πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με
απόφαση του Κ.Σ. ως Κοσμιότατη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη, Κακή, χωρίς να
δίνεται αριθμητική βαθμολογία. Σε περίπτωση που η διαγωγή χαρακτηρίζεται ως
Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη ή Κακή, οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται σε
σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού Συλλόγου.
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Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών
–που απαρτίζεται από εκπροσώπους της Διεύθυνσης, του Καθηγητικού Συλλόγου, του
Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου
Γονέων και Κηδεμόνων– και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του Καθηγητικού Συλλόγου
του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ισχύουν μέχρι την επόμενη έκδοση/αναθεώρηση σύμφωνα
με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σύνδεσμο Γονέων
και Κηδεμόνων του Παγκυπρίου Γυμνασίου, για την κάλυψη
μέρους των εξόδων εκτύπωσης της παρούσας έκδοσης.

