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Θεμέλιο της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων. Γι’ αυτό είναι 

απαραίτητο για όλους να γνωρίζουμε όχι μόνο ποια είναι 

τα δικαιώματά μας αλλά και οι υποχρεώσεις μας, αν 

θέλουμε να συνυπάρχουμε και να απολαμβάνουμε χωρίς 

προβλήματα τα αγαθά που μας προσφέρει η οικογένεια, 

το Σχολείο και η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. 

Η εγγραφή μαθητή/μαθήτριας στο Γυμνάσιο Αγίου 

Αντωνίου σημαίνει αποδοχή των Εσωτερικών Κανονισμών 

της σχολικής μονάδας και δέσμευσή του/της να τους 

σέβεται. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Αγαπητοί μαθητές / Αγαπητές μαθήτριες 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 

 

Για την ορθή λειτουργία κάθε οργανωμένου συνόλου 

απαιτείται η θέσπιση κανονισμών κοινά αποδεκτών, ώστε 

να διασφαλίζεται η δημοκρατία, η αρμονία και η κοινωνική 

γαλήνη. Το Σχολείο, ως μια μικρή κοινωνική μονάδα με 

χαρακτήρα παιδαγωγικό, χρησιμοποιεί για την επίτευξη των 

στόχων του τους Εσωτερικούς Κανονισμούς για την 

κοινωνικοποίηση των νέων. Συμβάλλει στο να  

αντιλαμβάνονται οι νέοι όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και 

τις υποχρεώσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται με 

συνέπεια και υπευθυνότητα. 

 

Κάθε Σχολική Μονάδα διαμορφώνει, με ευθύνη του 

Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού 

Συλλόγου, του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του 

Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων  τους δικούς της 

Εσωτερικούς  Κανονισμούς, ανάλογα με τις ανάγκες και 

αποφάσεις της Μονάδας.  Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στην υφιστάμενη 

νομοθεσία, στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

και στην αρχή της νομιμότητας των διαδικασιών και των 

ποινών, της κατ’ αντιπαράσταση διαδικασίας, της 

αναλογικότητας της ποινής και της προσωποποίησης των 

ποινών, και στους κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης. Οι 

Εσωτερικοί Κανονισμοί επικυρώνονται σε κοινή συνεδρία 

του Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου του Σχολείου, αφού δοθεί και η έγκριση από 

τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, πριν την τελική 

έκδοσή τους. 

 

Στο βιβλιαράκι αυτό περιέχονται οι Εσωτερικοί Κανονισμοί 

λειτουργίας του Σχολείου, οι οποίοι έγιναν με βάση την 

εκπαιδευτική νομοθεσία, και ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ 
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μαθητών/μαθητριών και καθηγητών/καθηγητριών και 

καθορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες 

όλων.  Διαβάστε με προσοχή και εφαρμόστε τις οδηγίες 

που ακολουθούν, ώστε η νέα σχολική χρονιά να περάσει 

ευχάριστα και δημιουργικά.  Το Σχολείο μπορεί να προβεί 

σε τροποποιήσεις οποτεδήποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο, 

αφού ενημερώσει σχετικά τους/τις μαθητές/μαθήτριες και 

τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων. Η συνεργασία των 

γονιών/κηδεμόνων στον τομέα της εφαρμογής των 

Εσωτερικών Κανονισμών είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

των παιδιών. 

 

Η προθυμία συμμόρφωσης των μαθητών/μαθητριών με 

τις πιο πάνω οδηγίες και η πιστή τήρηση των 

υποχρεώσεών τους απέναντι στον εαυτό τους και το 

Σχολείο θα συμβάλει στη δημιουργία καλών σχέσεων 

μεταξύ των μαθητών/μαθητριών αλλά και μεταξύ των 

μαθητών/μαθητριών και των καθηγητών/καθηγητριών  

και στην ύπαρξη φιλίας και συνεργασίας μέσα στο Σχολείο 

μας. 

 

Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο μέσα σ’ ένα 

ανθρώπινο και δημοκρατικό περιβάλλον πραγματώνονται 

οι στόχοι της παιδείας και η αγωγή των νέων. 

 

Στο Σχολείο θέλουμε να έρχεστε με χαμόγελο 

και να φεύγετε με χαμόγελο. 
 

Ευχόμαστε σε όλους  

Καλή χρονιά, καλή πρόοδο!!! 
 

 

 

Νίκος Νικολάου 

Διευθυντής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2017 
 
Σκοπός εισαγωγής των Νέων Κανονισμών: 

 

Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων Κανονισμών, ώστε 

μέσα από τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που θα 

επέλθουν να καλλιεργηθεί στα Σχολεία της Μέσης 

Εκπαίδευσης ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό περιβάλλον, 

που θα προάγει τον αλληλοσεβασμό, την αυτοπειθαρχία 

και  την ενίσχυση της υπευθυνότητας του παιδιού. 

 

Στόχοι που αναμένονται να επιτευχθούν με την εφαρμογή 

των Νέων Κανονισμών: 

 

– Βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας στην 

εκπαίδευση, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς 

και του σχολικού ήθους,  

– Αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας,   

– Καλλιέργεια  σχολικού κλίματος που θα επενεργεί 

θετικά στην ψυχολογία των παιδιών,  

– Ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου παροχής 

βοήθειας σε μαθητές/μαθήτριες με ιδιαιτερότητες, και 

– Ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότητας του 

παιδιού, ως μέλος μιας Σχολικής Κοινότητας που 

λειτουργεί σύμφωνα με βάση συγκεκριμένο 

Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κανονισμών.  

 

Βασικές Τροποποιήσεις: 

 

■ Αρχές που διέπουν την ερμηνεία και εφαρμογή των 

παρόντων Κανονισμών. 

■ Γενικές Αρχές λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων 

Μέσης εκπαίδευσης.  

■ Διαμόρφωση νέου πλαισίου εκδηλώσεων του 

Σχολείου. 
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■ Βελτίωση του πλαισίου εγγραφών και μετεγγραφών 

στα Δημόσια Σχολεία  με έμφαση στην ευκολότερη 

εγγραφή στη δημόσια εκπαίδευση 

μαθητών/μαθητριών από ιδιωτικά Σχολεία. 

■ Εξετάσεις Α΄ και Β΄ Τετραμήνου  από το 2019 – 

2020. 

■ Διαχωρισμός των Παγκύπριων Εξετάσεων σε 

Εξετάσεις Προαγωγής και Απόλυσης (από το 2019 – 

2020). 

■ Μεταφορά Ανεξετάσεων και Κατατακτηρίων 

Εξετάσεων τον Ιούνιο (2ο δεκαπενθήμερο). 

■ Εφαρμογή προγράμματος Ενισχυτικής – 

Υποστηρικτικής Διδασκαλίας. 

■ Αλλαγή από Μαθητή/Μαθήτρια (ΟΜΠ, 

Κατεύθυνσης, Μαθήματα επιλογής από Τεχνική σε 

Λύκειο και αντίστροφα). 

■ Εφαρμογή της αριθμητικής βαθμολογίας στο 

Γυμνάσιο. 

■ Ετήσια αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας στη βάση 

του: 

■ 50% Α΄ Τετράμηνο (στα εξεταζόμενα 30% 

προφορική αξιολόγηση και 20% γραπτώς), 

■ 50% Β΄ Τετράμηνο (στα εξεταζόμενα 30% 

προφορική αξιολόγηση και 20% γραπτώς). 

■ Αναδόμηση του θεσμού «Δημιουργικότητα – Δράση 

– Κοινωνική Προσφορά» / Δ.Δ.Κ. και επέκτασή του 

στον γυμνασιακό κύκλο.  

■ Βελτίωση του θεσμού Ελεύθερων Δραστηριοτήτων. 

■ Κατάργηση του όρου «αδικαιολόγητες» απουσίες 

(«αιτιολογημένες»). 

■ Απλοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης 

των απουσιών των μαθητών/μαθητριών. 

■ Έγκαιρη ενημέρωση των γονιών/κηδεμόνων για τις 

απουσίες των παιδιών και αύξηση του βαθμού της 

γονικής εποπτείας στον τομέα αυτό. 

■ Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 

μαθητών/μαθητριών με ιδιαιτερότητες  που 



 

 
9 

υστερούν στον μαθησιακό τομέα ή παρουσιάζουν 

ελλιπή φοίτηση. 

■ Επαναπροσδιορισμός της αποβολής 

μαθητή/μαθήτριας (εκτός τάξης – σπίτι). 

■ Επέκταση της επιβολής του παιδαγωγικού μέτρου σε 

μαθητή/μαθήτρια,  πέραν του εργάσιμου χρόνου 

υπό προϋποθέσεις (κλοπή / καταστροφή / 

προσβολή αξιοπρέπειας).  

■ Επαναπροσδιορισμός του χαρακτηρισμού της 

διαγωγής έτους. 

■ Εκσυγχρονισμός του πλαισίου των Παιδαγωγικών 

Μέτρων. 

■ Αναβαθμισμένη συμμετοχή των Οργανωμένων  

Γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες: 

■ Ετοιμασία Εσωτερικών Κανονισμών 

Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, 

■ Συμμετοχής τους ως παρατηρητές στο 

Πειθαρχικό Σώμα των Σχολικών Μονάδων.   

■ Αναθεώρηση των καθηκόντων όλου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμίδας: 

{Διευθυντή / Βοηθού Διευθυντή Α’ (προσθήκη) / 

Βοηθού Διευθυντή / Υπεύθυνου Τμήματος}. 

■ Θεσμοθέτηση της Διευθυντικής Ομάδας του 

Σχολείου. 

■ Βελτίωση με έμφαση στην ενίσχυση του  

αδιάβλητου των διαδικασιών αναβαθμολόγησης 

εξεταστικών δοκιμίων των τελικών γραπτών 

εξετάσεων (Γυμνασιακού κύκλου και Α΄ και Β΄ τάξης 

του Λυκειακού κύκλου), 

■ Βελτίωση του πλαισίου των Μαθητικών Εκλογών: 

{Συμβούλιο Τάξης (Σ.Τ.)/ Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 

(Κ.Μ.Σ.)/ Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή  

Μαθητών (Ε.Σ.Ε.Μ.)/ Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 

Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.)}. 
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ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 

Όλοι έχουν υποχρέωση να ερμηνεύουν και να 

εφαρμόζουν τις διατάξεις των Κανονισμών χωρίς διάκριση 

φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών 

και άλλων πεποιθήσεων του παιδιού και 

γονέων/κηδεμόνων του, υπηκοότητας, κοινωνικής 

καταγωγής, περιουσίας, ανικανότητας, γέννησης, 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλης κατάστασης. 

Με σεβασμό στο εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη ζωή, 

επιβίωση, ανάπτυξη, στην αξιοπρέπεια και προσωπική αξία 

του παιδιού. 

Με αμεροληψία και ιδιαίτερη προσοχή στην προσωπική 

του κατάσταση, ευημερία, ιδιαίτερες ανάγκες του. 

Με πλήρη σεβασμό στη σωματική και ψυχολογική 

ακεραιότητα του παιδιού, λαμβάνοντας πρώτιστα το 

συμφέρον του παιδιού στη λήψη αποφάσεων που το 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. 

Με σεβασμό στο δικαίωμά του να εκφράζει τις απόψεις 

του, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων γι’ αυτό 

(ανάλογα με την ηλικία – ωριμότητά του) και στην αρχή ότι 

κανένα παιδί δεν υποβάλλεται σε ποινές ή μεταχείριση που 

είναι απάνθρωπες και εξευτελιστικές. 

Με σεβασμό στην αρχή ότι η λήψη παιδαγωγικών μέτρων 

αποβλέπει στη βελτίωση της αυτοπειθαρχίας του παιδιού.  

Κατά την εφαρμογή τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

ηλικία, ο βαθμός ωριμότητας, η υγεία και η διανοητική και 

φυσική ανάπτυξη του παιδιού και αν αυτό βρίσκεται σε 

ευάλωτη κατάσταση (περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης και 

ανατροφής). 

Απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας 

εναντίον του παιδιού. 

Όλοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν την ιδιωτική και  

οικογενειακή ζωή του παιδιού, τα προσωπικά δεδομένα και 

τη διασφάλιση ελάχιστης δυνατής πρόσβασης σε 

ηχογραφημένα και βιντεογραφημένα υλικά και έγγραφα 
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που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα ελεύθερης γνώμης 

και απόψεων (διατύπωση που δεν προσβάλλει την 

υπόληψη και την προσωπικότητα άλλων). 

Έχει δικαίωμα ελευθερίας αναζήτησης, λήψης και 

διάδοσης πληροφοριών / ιδεών, ανεξαρτήτως συνόρων, 

σε γραπτή, προφορική, τυπωμένη, καλλιτεχνική μορφή ή 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει ο μαθητής. 

Νοείται ότι η ελευθερία έκφρασης γνώμης ή απόψεων 

εκφράζεται με τρόπο που δεν περιλαμβάνει παρότρυνση 

σε μίσος ή προσπάθεια επιβολής θέσεων λόγω φυλής, 

φύλου, θρησκείας,  ιθαγένειας, κομματικών πεποιθήσεων 

ή άλλης διαφορετικότητας. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

Με βάση τις νέες οδηγίες του Υ.Π.Π., από την περσινή 

χρονιά η κάθε Σχολική Μονάδα αποφασίζει από μόνη της 

και καθορίζει τους Στόχους της σχολικής χρονιάς, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της Μονάδας. 

Οι Στόχοι συναποφασίζονται από τη Διεύθυνση, τον 

Καθηγητικό Σύλλογο  και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 

και εγκρίνονται για υλοποίηση κατά τη σχολική χρονιά.  

Οι στόχοι, για τη δική μας Σχολική Μονάδα είναι οι πιο 

κάτω: 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
 

1. Πρακτικές Διαχείρισης της Παραβατικής 

Συμπεριφοράς, της Ενδοσχολικής Βίας  και των 

Κρίσεων για Μεγιστοποίηση του Διδακτικού 

Χρόνου με Στόχο τη Βελτίωση των Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων 

 Να βελτιωθεί η συμπεριφορά, η πειθαρχία και 

αυτοπειθαρχία των μαθητών/μαθητριών,  

 Να καλλιεργηθεί ο σεβασμός της διαφορετικότητας 

και ο αυτοσεβασμός,  

 Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ότι, 

πέραν των δικαιωμάτων, υπάρχουν και οι 

υποχρεώσεις προς τους Κανονισμούς του Σχολείου,  

 Να επικρατήσει ο διάλογος/επιχειρήματα και όχι η 

βία, 

 Να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και απουσίες,  

 για να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της 

Σχολικής Μονάδας στο μέτρο των δυνατοτήτων 

του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη 

του πιο πάνω στόχου με τη συμμετοχή όλων των 



 

 
13 

συναδέλφων. Ακούστηκαν εισηγήσεις, σκέψεις, 

προβληματισμοί, μοιράστηκαν ευθύνες, καθήκοντα και 

αξιοποιούνται όλοι οι συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να 

πετύχουμε και τον Κεντρικό Στόχο. Αποτελεί κοινή 

διαπίστωση όλων μας ότι οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να 

αποκτήσουν όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και τις κατάλληλες 

στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες  και παράλληλα να 

πετύχουμε και την Επαγγελματική Μάθηση των 

συναδέλφων.  

 

2. Δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι και διεκδικώ, με τη γνωριμία 

της κατεχόμενης Γη μας, τις ρίζες, τα αρχαιολογικά 

και θρησκευτικά μνημεία, τον πολιτισμό, τις 

παραδόσεις, τα ήθη – έθιμα, την ειρηνική 

συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 

κατοίκων πριν το 1974, για να είμαστε σε θέση να 

διεκδικήσουμε και να αποδεχτούμε μια ειρηνική, 

βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού.  

 

3. Ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών κατά 

του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και 

προώθηση της ισότητας και του σεβασμού. Στόχος 

η διαμόρφωση αντιρατσιστικής πολιτικής, η οποία 

να αναγνωρίζει την ετερότητα ως το πλέον βασικό 

συστατικό στοιχείο της Μαθητικής Κοινότητας, η 

οποία καλείται να λειτουργήσει ως μηχανισμός 

κοινωνικής ενσωμάτωσης παιδιών με κάθε είδους 

διαφορετικότητα και να διασφαλίσει, για όλα τα μέλη 

της Μαθητικής Κοινότητας, ένα περιβάλλον 

ασφάλειας, ανεκτικότητας, σεβασμού και ισότητας. 

 

4. «Αγαπώ το Σχολείο μου, γιατί είναι δικό μου και το 

γνοιάζομαι»,  με την  προώθηση δράσεων και 

εκδηλώσεων που θα βοηθήσουν στην 

αποκατάσταση του ονόματος του Σχολείου μας και 

την παρουσίαση της θετικής του εικόνας:  



 

 
14 

 Προαγωγή της δημιουργικότητας και 

συνεργασίας των μαθητών/μαθητριών μέσα 

από τα μαθήματα, τις σχολικές εκδηλώσεις, τα 

σχολικά έντυπα αλλά και τη συμμετοχή σε 

ενδοσχολικούς και άλλους διαγωνισμούς. 

 Καλλιέργεια των διαπολιτισμικών στάσεων της 

αποδοχής και του σεβασμού προς τη 

διαφορετικότητα σ’ ένα πολυπολιτισμικό και 

ξεχωριστό Σχολείο (το μοναδικό Σχολείο 

παγκύπρια με Τουρκοκύπριους/Τουρκοκύπριες 

μαθητές/μαθήτριες. Όχι στον ρατσισμό και τον 

εθνικισμό). 

 Καλλιέργεια ήθους και αγωγή συμπεριφοράς για 

την προετοιμασία των αυριανών υπεύθυνων 

δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα μπορούν 

να επιχειρηματολογούν και όχι να ασκούν βία, 

για να επιβληθούν. 

 Παροχή αισθητικής και περιβαλλοντικής αγωγής 

μέσω του ευπρεπισμού του σχολικού χώρου και 

της ανακύκλωσης (πλαστικού – χαρτιού – 

πωμάτων), ώστε αυτός να καταστεί ένας χώρος 

ευχάριστος και ελκυστικός, στον οποίο όλοι/όλες 

οι μαθητές/μαθήτριες να χαίρονται τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 Καλλιέργεια αλληλοσεβασμού, αλληλοβοήθειας 

και αλληλεγγύης προς τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριες και τους πάσχοντες 

συμπολίτες μας. 

 Ενίσχυση του θέματος της ασφάλειας των 

μαθητών/μαθητριών (Εφημερεύσεις). 

 Τοιχογραφίες – Ψηφιδωτά – Δημιουργικές 

Κατασκευές. 

 Εθελοντισμός – Κοινωνική Προσφορά – Γνωριμία 

με την Κοινότητα. 

 Ενεργός Εμπλοκή Κ.Μ.Σ. / Συμβουλίων Τμημάτων 

/ Μαθητικής Κοινότητας (συνολικά). 
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ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ 

ΔΙΕΚΔΙΚΩ 

ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018 – 2019  
 

01 Οκτωβρίου Δευτέρα   

Ημέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

28 Οκτωβρίου Κυριακή   

Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ 

13 Νοεμβρίου Τρίτη    

Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

22 Δεκεμβρίου 6 Ιανουαρίου   

Διακοπές Χριστουγέννων 

Συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών 

30 Ιανουαρίου Τετάρτη   

Τριών Ιεραρχών και Ελληνικών Γραμμάτων 

11 Μαρτίου  Δευτέρα   

Καθαρά Δευτέρα 

25 Μαρτίου  Δευτέρα   

Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης 1821 

01 Απριλίου  Δευτέρα   

Επέτειος Έναρξης Κυπριακού Αγώνα 1955 – 1959 

20 Απριλίου  05 Μαΐου   

Διακοπές του Πάσχα 

Μ. Σάββατο        Κυριακή Θωμά 

Συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών 

01 Μαΐου  Δευτέρα   

Εργατική Πρωτομαγιά 

11 Ιουνίου  Δευτέρα   

Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτή Εκκλησίας της Κύπρου 

17 Ιουνίου  Δευτέρα   

Αγίου Πνεύματος 
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ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ  
 

Σαχμπαζίδης Σπυρίδων Λαβαροφόρος  Γ1 

 

Χρυσοστόμου Μαρίνα Ελληνική Σημαία  Γ2 

 

Νικολάου Γεωργία  Κυπριακή Σημαία  Γ2 

 

Ετζιπάρα Γιούμνα  Παραστάτης   Γ1 

 

Κβάιτερ Χιάμ   Παραστάτης   Γ1 

 

Κυριάκου Ιωάννα  Παραστάτης   Γ2 

 

Στυλιανού Περικλής  Παραστάτης   Γ1 

 

Πάχχα  Όλγα  Παραστάτης   Γ2 

 

Κόμπου Ελένη  Παραστάτης   Γ2 

 

Κωνσταντίνου Αιμιλία Παραστάτης   Γ1 

 

Αντωνιάδης Γιώργος Παραστάτης   Γ2 

 

Κοιλιάρης Ιωάννης  Επιλαχών   Γ1 

 

Παναγιώτου Άρτεμις  Επιλαχούσα   Γ2 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Στυλιανού Περικλής  Πρόεδρος   Γ1 

 

Αντωνιάδης Γιώργος Αντιπρόεδρος  Γ2 

 

Γεωργίου Αχιλλέας  Γραμματέας   Γ2 

 

Χουσεΐν Δημήτρης   Ταμίας    Β1 

 

Μάππα Αναστασία  Βοηθός Ταμίας  Α1 

 

Χαϊτάρ Αλή   Βοηθός Γραμματέας  Α2 

 

Θωμά Νεοκλής  Σύμβουλος Περιβάλλοντος Β2 

 

Σωκράτους Άννα  Παιδοβουλευτής  Α3 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

(α) Τηρουμένων των παρόντων Κανονισμών, ο/η 

μαθητής/μαθήτρια εκτελεί τα μαθητικά του/της καθήκοντα, 

όπως αυτά προβλέπονται από τους Εσωτερικούς 

Κανονισμούς του Σχολείου του/της. 

(β) Στον/Στη μαθητή/μαθήτρια μπορεί να ανατεθεί, με τη 

συναίνεσή του/της, εργασία εκτός προγράμματος μέσα 

στο πλαίσιο των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων (Χορωδία, 

Αθλητικά, Θέατρο). 

(γ) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια φορεί καθημερινά στο Σχολείο 

την εγκεκριμένη από τη Σχολική Κοινότητα στολή που 

καθορίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος και το Κεντρικό 

Μαθητικό Συμβούλιο.  Κατά τον καθορισμό της σχολικής 

στολής αποφεύγεται οποιαδήποτε υπερβολή στην 

εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών και γενικά 

αποφεύγεται οποιαδήποτε υπερβολή στη γενική εμφάνισή 

τους. Σχετικά με τη στολή για το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής και για τα Εργαστήρια, ο/η μαθητής/μαθήτρια 

συμμορφώνεται προς τον «Περί Ασφαλείας και Υγείας 

στην Εργασία» Νόμο του 1996 ή οποιοδήποτε νόμο τον 

τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 

(δ) Οι μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν, εκτός αν με ειδική 

ανακοίνωση του Διευθυντή καθορίζεται διαφορετικά, σε 

κάθε εκδήλωση του Σχολείου, περιλαμβανομένων των 

σχολικών εκδρομών και ομαδικών Εκκλησιασμών.  

(ε) Μαθητής/Μαθήτρια που τιμωρείται με αποβολή από τα 

μαθήματα λιγότερο της μίας (1)ημέρας, και αφού 

ενημερωθούν από τον/την Αρμόδιο/Αρμόδια Β.Δ. ή τον 

Διευθυντή αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας του/της, 

παραμένει, εκτός τάξης, στο Σχολείο όλες τις περιόδους 

της αποβολής του/της και απασχολείται σύμφωνα με τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς κάθε Σχολείου.  
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(ς) Μαθητής/Μαθήτρια που τιμωρείται με αποβολή από τα 

μαθήματα πέραν της μίας (1) ημέρας, και αφού 

ενημερωθούν από τον/την Αρμόδιο/Αρμόδια Β.Δ. ή τον 

Διευθυντή αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας του/της, 

παραμένει στο σπίτι υπό την ΕΠΙΒΛΕΨΗ των 

γονιών/κηδεμόνων. Αν οι γονείς/κηδεμόνες αδυνατούν να 

επιβλέπουν το παιδί τους και πείσουν με επιχειρήματα τον 

Διευθυντή, τότε ο/η μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο 

Σχολείο, εκτός τάξης, κάτω από την επίβλεψη εκπαιδευτικού 

συπου ορίζει ο Διευθυντής ή στο Γραφείο του Διευθυντή (ή 

Β.Δ.Α΄). 

(ζ) Απουσία του/της μαθητή/μαθήτριας από το Σχολείο 

πρέπει να αιτιολογείται, είτε με ιατρικό πιστοποιητικό είτε με 

ειδική βεβαίωση του γονιού/κηδεμόνα που να μπορεί να 

γίνει δεκτή από τη Διεύθυνση. Η βεβαίωση ή το 

πιστοποιητικό πρέπει να παρουσιάζονται στη Διεύθυνση 

όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια επανέλθει στο Σχολείο και όχι 

αργότερα από πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της 

απουσίας. Τον Μάιο και τον Ιούνιο ο/η μαθητής/μαθήτρια 

πρέπει να προσκομίσει το χαρτί όχι αργότερο από δύο (2) 

ημέρες. 

 (η) Μαθητής/Μαθήτρια που απουσιάζει κατά την πρώτη 

περίοδο, γίνεται δεκτός/δεκτή μετά από επικοινωνία με ένα 

από τους γονείς/κηδεμόνες του. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 Ο μαθητής/μαθήτρια δε γίνεται δεκτός/δεκτή στην τάξη 
του από τον/τη διδάσκουσα της 2ης περιόδου, αν δεν 
έχει έντυπο από τον/την εφημερεύοντα/εφημερεύουσα 
Β.Δ. ότι επικοινώνησε με τους κηδεμόνες του/της και το 
γνωρίζουν. 

 Αν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν έχει τέτοιο έντυπο 
στέλνεται στο γραφείο του/της εφημερεύοντα/ 
εφημερεύουσα Β.Δ., για να επικοινωνήσει με τους 
κηδεμόνες και μετά να του/της δώσει άδεια εισόδου 
στην τάξη. 

 Αν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν επιστρέψει στην τάξη, 
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διαπράττει παράπτωμα και τιμωρείται με τέσσερις (4) 
περιόδους αποβολή και ενημερώνονται οι κηδεμόνες 
του/της. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που δε θα φέρει το χαρτί 

αιτιολόγησης των απουσιών του/της θεωρείται ότι 

δεν ενημέρωσε τους γονείς/κηδεμόνες του/της και 

τιμωρείται με αποβολή, αφού η αδικαιολόγητη 

απουσία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, 

αυξάνοντας τις απουσίες του/της. 

(θ) Μαθητής/Μαθήτρια που απουσίασε δικαιολογημένα 

πέραν των δύο (2) εργάσιμων ημερών, λόγω ασθενείας ή 

άλλης τεκμηριωμένης αιτίας από το Σχολείο, έχει 

υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε 

με βάση πρόγραμμα που του/της διασφαλίζει το Σχολείο με 

τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του/της. 

(ι) Κάθε/Καθεμιά μαθητής/μαθήτρια ατομικά ή μαζί με 

άλλους/άλλες μαθητές/μαθήτριες έχει το δικαίωμα να 

υποβάλλει αιτήματα ή παράπονα προς τις εκπαιδευτικές 

αρχές. Έγγραφα αιτήματα ή παράπονα που αναφέρονται 

σε εκπαιδευτικό λειτουργό θα πρέπει να υποβάλλονται 

απαραιτήτως μέσω του Διευθυντή, ο οποίος, αφού 

ακούσει και την εκδοχή του εκπαιδευτικού λειτουργού, τα 

διαβιβάζει στην Αρμόδια Αρχή μαζί με τις παρατηρήσεις 

του, αφού ενημερώσει ταυτόχρονα τον ενδιαφερόμενο 

εκπαιδευτικό. Σε κάθε περίπτωση το παράπονο μπορεί να 

κοινοποιείται στον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

(ια) Μαθητής/Μαθήτρια που συλλαμβάνεται να 

αντιγράφει σε διαγωνίσματα τετραμήνων ή στις τελικές 

γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με τον βαθμό μονάδα (1). 

Βαθμολογείται επίσης με μονάδα (1) και μαθητής/μαθήτρια 

που αρνείται αδικαιολόγητα να πάρει μέρος σε 

διαγώνισμα. Ο/Η καθηγητής/καθηγήτρια αναγράφει 

απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο 

του/της μαθητή/μαθήτριας. Όπου είναι δυνατό τα σχετικά 

τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του/της δοκίμιο. 
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Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες που συνεννοούνται προφορικά ή 

άλλως πως κατά την ώρα της εξέτασης. Τα παραπτώματα 

αυτά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξής τους 

είναι δυνατό να συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του 

Καθηγητικού Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών 

μέτρων. 

 

(ιβ) Μαθητής/Μαθήτρια που διαπράττει παράπτωμα κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου υπόκειται σε 

κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί. Στις ίδιες 

κυρώσεις υπόκειται ο/η μαθητής/μαθήτρια και στην 

περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το 

Σχολείο, αν το παράπτωμα έγινε σε εργάσιμο για το 

Σχολείο χρόνο ή, αν έγινε απόγευμα / βράδυ, και 

προσβάλλει την αξιοπρέπεια / υπόληψη εκπαιδευτικών ή 

μαθητών/μαθητριών ή προκαλεί ζημιά σε περιουσία είτε 

του σχολείου είτε των εκπαιδευτικών. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο 

Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.) έχουν όλοι/όλες οι 

μαθητές/μαθήτριες, που η διαγωγή τους τον προηγούμενο 

χρόνο χαρακτηρίστηκε ως «Κοσμιοτάτη», ανεξάρτητα από 

μείωση διαγωγής σε τετράμηνο. Δικαίωμα έχει και 

μαθητής/μαθήτρια ο/η οποίος/οποία απουσιάζει 

νοουμένου ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Μέλος Συμβουλίου Τμήματος (Σ.Τ.) χάνει το αξίωμά του, 

όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που 

χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο 

(Κ.Σ.) ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεχείς 

συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς τους 

κανονισμούς λειτουργίας του. Την απόφαση για τη 

στέρηση του αξιώματος επικυρώνει o Διευθυντής, ύστερα 

από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου (Κ.Σ.) ή του 

Συμβουλίου Τμήματος (Σ.Τ.). 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
 

(1) Το διαγώνισμα στη μορφή και το περιεχόμενο μπορεί να 

είναι: 

 Ολιγόλεπτο, στο μάθημα της ημέρας, απροειδοποίητο, 

 Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, στο μάθημα της 

ημέρας (προειδοποιημένο ή απροειδοποίητο), 

 Διάρκειας μιας διδακτικής περιόδου, σε ενότητα, κοινό 

ή όχι αλλά προειδοποιημένο. 

Οι υπόλοιποι/υπόλοιπες καθηγητές/καθηγήτριες μπορούν, 

την ίδια μέρα που οι μαθητές/μαθήτριες γράφουν 

προειδοποιημένο διαγώνισμα, να εξετάζουν γραπτά ή 

προφορικά το μάθημα της ημέρας. Οι μαθητές/μαθήτριες 

πρέπει, τη μέρα του προειδοποιημένου διαγωνίσματος, να 

ετοιμάζονται και στα άλλα μαθήματα. 

 

(2) Όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια απουσιάζει από το 

διαγώνισμα, πρέπει να έχει υπόψη του/της τα ακόλουθα: 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να εξεταστεί από τον/την 

καθηγητή/καθηγήτρια, γραπτά ή προφορικά, κατά την 

κρίση του/της. Σκόπιμη απουσία από 

προειδοποιημένο/απροειδοποίητο διαγώνισμα δεν 

απαλλάσσει τον/τη μαθητή/μαθήτρια από την 

υποχρέωση να υποστεί ανάλογη εξέταση, αν και εφ' 

όσον ο/η καθηγητής/καθηγήτρια το κρίνει απαραίτητο. 

Τονίζεται ότι ο/η καθηγητής/καθηγήτρια θα πρέπει να 

έχει γραπτή εξέταση μαθητή/μαθήτριας τουλάχιστο μια 

φορά το τετράμηνο. 

 Απουσία μαθητή/μαθήτριας, κατά την περίοδο ή τις 

περιόδους που προηγούνται προειδοποιημένου 

διαγωνίσματος (μένουν σπίτι, για να διαβάσουν για το 

διαγώνισμα), θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτός αν η 

δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από 

τον/την Αρμόδιο/Αρμόδια Β.Δ.. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που τελειώνει το διαγώνισμα 

προτού χτυπήσει το κουδούνι, παραμένει στην τάξη. 
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 Αν μαθητής/μαθήτρια χάσει το διαγώνισμα ή 

πλαστογραφήσει την υπογραφή του γονιού/κηδεμόνα 

του/της, υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα και 

τιμωρείται με αποβολή. 

 

(3) Επιστροφή διαγωνισμάτων και υπογραφή από τους 

γονείς/κηδεμόνες: 

 Τα διορθωμένα γραπτά/διαγωνίσματα παραδίδονται 

στους/στις μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/οποίες 

οφείλουν να τα δείξουν στους γονείς/κηδεμόνες τους 

για ενημέρωση. Ο γονιός/κηδεμόνας του/της 

μαθητή/μαθήτριας πρέπει να υπογράψει το γραπτό, για 

να αποδεικνύεται ότι έλαβε γνώση. Τα γραπτά 

επιστρέφονται στον/στην αρμόδιο/αρμόδια 

καθηγητή/καθηγήτρια, το πολύ σε πέντε (5) μέρες από 

τη μέρα που τους έχουν παραδοθεί. 

 Αν δεν το κάνουν, ο/η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη 

καθηγητής/καθηγήτρια του Τμήματος ενημερώνει 

τηλεφωνικά ή με SMS (μέσω της Γραμματείας) τον 

γονιό/κηδεμόνα ότι έγινε διαγώνισμα, το οποίο 

στάλθηκε σπίτι και δεν επιστράφηκε.  

 

(4) Δολίευση: 

 Μαθητής/Μαθήτρια που συλλαμβάνεται να αντιγράφει 

σε διαγωνίσματα τετραμήνων ή γραπτές τελικές 

εξετάσεις βαθμολογείται με τον βαθμό μονάδα (1). Ο/Η 

καθηγητής/καθηγήτρια αναγράφει απαραίτητα σχετική 

παρατήρηση στο γραπτό του/της μαθητή/μαθήτριας. 

Όπου είναι δυνατό τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται 

στο γραπτό του/της. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και 

για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που συνεννοούνται 

προφορικά ή άλλως πως κατά την ώρα της εξέτασης. 

Τα παραπτώματα αυτά, σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενης διάπραξής τους, είναι δυνατό να 

συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού 

Συλλόγου, τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών μέτρων. 
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(5) Ο βαθμός διαγωνίσματος και η σημασία του: 

 Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν είναι ο βαθμός του 

τετραμήνου. Στην αξιολόγηση για τον βαθμό του 

τετραμήνου λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες τύπου 

project, η όλη προσπάθεια του/της μαθητή/μαθήτριας 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η προφορική 

επίδοση, η συνέπεια και το ενδιαφέρον του/της γενικά 

για το μάθημα, η κατ’ οίκον εργασία, τα τετράδιά 

του/της, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και έχουν 

σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα. 

 Το Σχολείο ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και 

αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και να 

μην εστιάζουν ΜΟΝΟ στο διαγώνισμα ή στη γραπτή 

εξέταση. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

Μαθητές/Μαθήτριες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Στήριξης 

ή παροχής Διευκολύνσεων, μετά από απόφαση των 

Αρμοδίων Οργάνων. 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 

 

Τα Δελτία Προόδου (ενδεικτικά) δίνονται στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες με τη λήξη κάθε τετραμήνου. Σ’ αυτά 

φαίνονται η επίδοση που έχουν σημειώσει στα επιμέρους 

μαθήματα της τάξης τους, η διαγωγή τους, ο αριθμός των 

απουσιών τους (αιτιολογημένες, αδικαιολόγητες, Δ.Δ.Κ. και 

αποβολές) και παρατηρήσεις σχετικά με την επίδοσή τους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

(1) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια ή οι μαθητές/μαθήτριες 

αναφέρονται στο Συμβούλιο του Τμήματος (Σ.Τ.).  
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(2) Το Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.) επιλαμβάνεται του 

θέματος (το θέμα μπορεί να  αφορά και ολόκληρο το 

τμήμα), και ενημερώνει τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη 

Καθηγητή/Καθηγήτρια.  

(3) Ο/Η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Καθηγητής/Καθηγήτρια, με 

βάση τις συγκεκριμένες  αποφάσεις και σε στενή 

συνεργασία με το Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.), αντιμετωπίζει 

το θέμα/πρόβλημα.  

(4) Αν η φύση του θέματος/προβλήματος απαιτεί και 

εμπλοκή της Διεύθυνσης, ο/η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη 

Καθηγητής/Καθηγήτρια αναφέρεται στον/στην 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Β.Δ., ο/η οποίος/οποία επιλαμβάνεται 

του θέματος/προβλήματος. 

(5) Ο/Η Β.Δ., αν το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οι 

εμπλεκόμενοι στο θέμα/πρόβλημα, αναφέρει την 

περίπτωση στον Β.Δ.Α΄ και τον Διευθυντή του Σχολείου.  

(6) Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν 

να αποταθούν στον Σύμβουλο του Σχολείου, ο οποίος 

μπορεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και να 

βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος ή να 

συμβουλεύσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τηρώντας 

πάντα εχεμύθεια, για τη σωστή διαδικασία την οποία πρέπει 

να ακολουθήσουν. 

 

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα να εκφράσει τις 

απόψεις του/της, χωρίς τον φόβο ότι θα τιμωρηθεί για την 

πράξη του/της. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

(1) Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση 

του/της μαθητή/μαθήτριας και στην ενίσχυση της 

προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας 

του/της, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην 

Εκπαιδευτική Κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, που 

αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
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Η υλοποίηση των ποικίλων παιδαγωγικών μέτρων στο 

Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου στηρίζεται στους υφιστάμενους 

κανονισμούς, τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου και είναι 

αποτέλεσμα διαβούλευσης εκπαιδευτικών, 

γονιών/κηδεμόνων και μαθητών/μαθητριών. 

 

(2) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ {ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22 (2)(α)} 

 

I. Ο παιδαγωγικός διάλογος (Διδάσκων – 

Διδάσκουσα / Β.Δ. / Β.Δ.Α΄/ Διευθυντής)  

II. Η παρατήρηση (Διδάσκων – Διδάσκουσα / Β.Δ. / 

Β.Δ.Α΄/ Διευθυντής) 

III. Η επίπληξη (Διδάσκων – Διδάσκουσα / Β.Δ. / 

Β.Δ.Α΄/ Διευθυντής) 

IV. Η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση μεταξύ 

εκπαιδευτικού – μαθητή/μαθήτριας, για 

μικροπαραπτώματα, με την οποία δεσμεύεται ότι δε 

θα το επαναλάβει. Τη συμφωνία προσυπογράφει 

και ο/η διδάσκων/διδάσκουσα (μπορεί και ο 

γονιός/κηδεμόνας). 

V. Η απομάκρυνση από την τάξη με τη συνοδεία 

προέδρου / μέλους του Σ.Τ. και παραπομπή στη 

Διεύθυνση. Ο/Η εκπαιδευτικός τεκμηριώνει γραπτώς 

τους λόγους απομάκρυνσης από την τάξη, 

υποβάλλοντας καταγγελία στη Διεύθυνση. Η 

διαχείριση του περιστατικού αναλαμβάνεται από 

τον/τη Β.Δ., ο/η οποίος/οποία ενημερώνει άμεσα 

τους γονιούς/κηδεμόνες του/της 

μαθητή/μαθήτριας. 

VI. Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται από τον 

γονιό/κηδεμόνα για φθορά περιουσίας του 

Σχολείου / άλλων (Β.Δ. / Β.Δ.Α΄/ Διευθυντής). Το 

μέτρο μπορεί να επιβληθεί παράλληλα και με άλλο 

μέτρο. 

VII. Η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που 

στοχεύει στην αξιοποίηση των ικανοτήτων / 
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δεξιοτήτων του/της μαθητή/μαθήτριας προς 

όφελος της Μαθητικής Κοινότητας. Η εκτέλεση της 

εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του Σχολείου (εκτός διαλειμμάτων), υπό 

την επίβλεψη εκπαιδευτικού που ορίζεται (Β.Δ. / 

Β.Δ.Α΄ / Διευθυντής / Πειθαρχικό Συμβούλιο / 

Καθηγητικός Σύλλογος – Κ.Σ.) 

VIII. Η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες (Β.Δ. / Β.Δ.Α΄) 

IX. Η γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς 

τους γονείς/κηδεμόνες για αλλαγή τμήματος 

(Παιδαγωγική Ομάδα) 

X. Η αλλαγή τμήματος (γίνεται μία φορά / Καθηγητικός 

Σύλλογος – Κ.Σ.) 

XI. Η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες 

(Διευθυντής). 

XII. Η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες (Πειθαρχικό 

Συμβούλιο) 

XIII. Η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες 

(Καθηγητικός Σύλλογος / Κ.Σ.).  

XIV. Η αποβολή για πάντα από το Σχολείο, για αλλαγή 

περιβάλλοντος, με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο 

Σχολείο (Καθηγητικός Σύλλογος / Κ.Σ.) 

 Η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες μπορεί να 

επιβάλλεται με αναστολή.  

 Διευθυντής / Β.Δ.Α΄ / άλλος/άλλη Β.Δ. όταν 

επιβάλλουν τα προβλεπόμενα μέτρα, ενημερώνουν 

τον/τη διοικητικό/διοικητική Β.Δ. του/της 

μαθητή/μαθήτριας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι {ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22 (2)(α)} 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ: 

 

1. Φοίτηση, εμφάνιση, γενική συμπεριφορά. 

 

(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη.

          I-IV, VII, VIII 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  
 
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο και 
στα τμήματά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 
λειτουργία του Σχολείου. Οι μαθητές/μαθήτριες δε δικαιούνται 
καμία καθυστέρηση προσέλευσης/εισόδου. 
Το Σχολείο, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της συστηματικής 
καθυστέρησης στην προσέλευση/είσοδο των 
μαθητών/μαθητριών, εφαρμόζει ομοιόμορφα την ίδια πολιτική: 

 Μετά τα 5΄ λεπτά, η καθυστέρηση σημειώνεται από τον/την 
καθηγητή/καθηγήτρια στο απουσιολόγιο.   

 Μετά από τέσσερις (4) καθυστερήσεις ο/η 
μαθητής/μαθήτρια αποβάλλεται δύο (2) περιόδους από 
τον/τη Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ.    

 Η αποβολή σημειώνεται από τον/τη Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. 
στο απουσιολόγιο σε μη μονόωρα μαθήματα (πρόβλημα 
εφταπλάσιου / εξετάσεις τον Ιούνιο). 

 Οι   γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας 
ενημερώνονται άμεσα από τον/τη Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. ή 
τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Τμήματος. 

 Αν ο/η μαθητής/μαθήτρια εξακολουθεί να καθυστερεί και οι 
γονείς/κηδεμόνες δεν κάνουν κάτι, ο/η Διοικητικός/Διοικητική 
Β.Δ. αυξάνει την ποινή (4 περιόδους / μία μέρα / δύο 
μέρες). 

 Επειδή παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση κάποιων 
μαθητών/μαθητριών (μπαίνουν όποτε θέλουν), με 
αποτέλεσμα να διακόπτεται συνεχώς το μάθημα, με εισήγηση 
της Διεύθυνσης, η καθυστέρηση ορίζεται μέχρι τα 10 λεπτά 
(από το κτύπημα του κουδουνιού).  

 Ο/Η διδάσκων/διδάσκουσα σημειώνει καθυστέρηση δίπλα 
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από το όνομα του/της μαθητή/μαθήτριας (από 5΄ μέχρι 10΄ / 
π.χ. Γιάννη Γιάννης 7΄ Κ / καθυστέρηση)  

 Μετά τα δέκα λεπτά (10΄) ο/η μαθητής/μαθήτρια δε γίνεται 
δεκτός/δεκτή στην τάξη και θεωρείται αδικαιολόγητα 
απών/απούσα από μάθημα και τιμωρείται με 
αδικαιολόγητη απουσία και τέσσερις (4) περιόδους 
αποβολή. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια στέλνεται (με τη συνοδεία του/της 
Προέδρου ή Μέλους του Συμβουλίου του Τμήματος (Σ.Τ.) 
στον/στην Εφημερεύοντα/Εφημερεύουσα Β.Δ. ή στον Β.Δ.Α΄ 
ή στον Διευθυντή.  

 Αν οι εξηγήσεις του/της μαθητή/μαθήτριας είναι πειστικές 
και δεν το κάνει συστηματικά, δε θα τιμωρείται και θα 
επιστρέφει στην τάξη (καθυστέρηση / παρατήρηση / 
προειδοποίηση).  

 Αν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν πείσει τη Διεύθυνση ή το κάνει 
συστηματικά, θα τιμωρηθεί και θα ενημερωθούν οι γονείς 
του/της. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που συστηματικά μένει έξω από την 
τάξη (είτε όλες τις περιόδους είτε κάποιες), παρά τις 
προειδοποιήσεις μας, θα αποβάλλεται για δύο (2) ημέρες.  

 Θα ενημερώνονται οι γονείς του/της και θα καλούνται να 
τον/την κρατήσουν σπίτι (δική τους ευθύνη).  

 Αν δεν το κάνουν και ο/η μαθητής/μαθήτρια έρθει στο 
Σχολείο, θα ειδοποιείται το Γραφείο Ευημερίας (αν η 
οικογένεια είναι υπό την προστασία του) ή η Αστυνομία και 
θα καταγγέλλονται οι γονείς για παραμέληση των 
παιδιών τους. 

 Επειδή παρατηρείται χρήση ηλεκτρονικών ειδών 
(μεγάφωνα / κινητό), τα οποία ενοχλούν (ακόμη και τα 
διαλείμματα), ο/η μαθητής/μαθήτρια θα προειδοποιείται ότι 
απαγορεύεται  η χρήση τους (εγκύκλιος ΥΠΠ) και αν δεν 
υπακούσει, θα τιμωρείται με τέσσερις (4) περιόδους 
αποβολή.  

 Θα ενημερώνονται οι γονείς και θα προειδοποιούνται ότι αν 
επαναληφθεί θα κατάσχονται τα μεγάφωνα και θα 
επιστρέφονται μόνο στους γονείς, αφού κάνουν γραπτή 
συμφωνία με τον/την αρμόδιο/αρμόδια  Β.Δ. ότι δεν θα 
ξαναγίνει. 
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 Αν η Μαθητική Κοινότητα θέλει μουσική, μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε το σύστημα της μικροφωνικής 
εγκατάστασης που έχουμε. 

 Θα οριστεί ημέρα μουσικής για κάθε τμήμα και θα 
φέρνουν μουσικά κομμάτια σε USB, για να ακούγονται 
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

 Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση μπορεί να προκηρυχτεί 
και διαγωνισμός μουσικής και το τμήμα που θα «νικήσει» 
θα κερδίσει ένα περίπατο (στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς). 
 

 
 

(β) Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια 
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ή αδικαιολόγητη απουσία από το Σχολείο.   

        

       I-IV, VII, VIII 

 

(γ) Αποχώρηση από το Σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς 

άδεια.                      I-IV, VII, VIII 

 

(δ) Έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια.  

               I-IV, VII, VIII 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
 

 Απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος από το Σχολείο για 
οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια Β.Δ.  

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα συλλαμβάνεται εκτός Σχολείου 
(έξοδος από τις εισόδους) κατά τις ενδιάμεσες περιόδους 
θα αποβάλλεται με τέσσερις (4) περιόδους. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα συλλαμβάνεται εκτός Σχολείου 
(έξοδος από τους τοίχους / κιγκλιδώματα) κατά τις 
ενδιάμεσες περιόδους θα αποβάλλεται με μία (1) ημέρα 
αποβολή. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα φεύγει από το Σχολείο (έξοδος 
από τις εισόδους) την τελευταία περίοδο θα τιμωρείται 
με μία (1) ημέρα αποβολή. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα φεύγει από το Σχολείο (έξοδος 
από τους τοίχους / κιγκλιδώματα) την τελευταία περίοδο 
θα τιμωρείται με δύο (2) ημέρες αποβολή. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις θα ενημερώνονται οι 
γονείς/κηδεμόνες και θα προειδοποιούνται ότι αν 
επαναληφθεί το παράπτωμα η ποινή θα διπλασιάζεται. 

 

(ε) Ψευδείς δηλώσεις – παραποίηση και/ή καταστροφή 

σχολικών εγγράφων.           I-IV, VII, VIII 

 

(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από 

τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση.  

                                                                                    

I-IV, VII, VIII 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 
Η εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών πρέπει να είναι η πρέπουσα 
και να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπερβολή. «Μη ευπρεπής 
εμφάνιση» είναι η εμφάνιση που δεν είναι κοινά αποδεκτή για 
μαθητή/μαθήτρια.  
Το Σχολείο θεωρεί ως μη ευπρεπή και προκλητική 
εμφάνιση: 
 

 Σχισμένα/κατώμεσα παντελόνια / Παρατήρηση  / μία (1) 
ημέρα αποβολή (για κάθε φορά) 

 Φόρμες/παντελόνια τύπου βράκα, Πολύ κοντές φούστες, 
Παρατήρηση / τέσσερις (4) περίοδοι αποβολή / μία (1) 
ημέρα (για συστηματική τακτική) / 2 ημέρες (όταν δε 
συμμορφώνεται με τίποτα) 

 Ρούχα με έντονα χρώματα (εκτός από τα χρώματα του 
Σχολείου – μαύρο, άσπρο, γκρίζο, μπλε απαλό) ή ρούχα που 
δε συνάδουν με μαθητές/μαθήτριες (παλτά, 
δερμάτινα/πέτσινα). Παρατήρηση / τέσσερις (4) περίοδοι 
αποβολή / μία (1) ημέρα (για συστηματική τακτική) / 2 
ημέρες (όταν δε συμμορφώνεται με  τίποτα) 

 Τα πολύ μακριά / ατημέλητα / βαμμένα μαλλιά και τα 
εξεζητημένα κτενίσματα / κουρέματα. Παρατήρηση / 
τέσσερις (4) περίοδοι αποβολή / μία (1) ημέρα (για 
συστηματική τακτική) / 2 ημέρες (όταν δε συμμορφώνεται 
με  τίποτα) 

 Το μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα βαμμένα νύχια, σκουλαρίκια 
στη μύτη / φρύδια  / Παρατήρηση / τέσσερις (4) περίοδοι 
αποβολή / μία (1) ημέρα (για συστηματική τακτική) / 2 
ημέρες (όταν δε συμμορφώνεται με  τίποτα) 

 Μαθητής/Μαθήτρια που συνδυάζει περισσότερα του ενός από 
τα πιο πάνω / 2 ημέρες αποβολή (για κάθε φορά) 

 Οι φόρμες δεν επιτρέπονται από τους Κανονισμούς του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

 Είναι προνόμιο που ζήτησε και πήρε το Κ.Μ.Σ. (πριν δύο 
χρόνια), με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα 
χρονοδιαγράμματα και τα χρώματα.  
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 Αν μαθητής/μαθήτρια παραβιάζει τη συμφωνία με τα 
χρώματα, το Σχολείο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το 
προνόμιο της φόρμας και να επιβάλει ΜΟΝΟ το γκρίζο 
παντελόνι.  

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα έρχεται στο Σχολείο με φόρμες 
πριν την 1η Δεκεμβρίου και μετά την 31η Μαρτίου θα 
τιμωρείται με αποβολή τεσσάρων περιόδων (4) 
(παραβίαση σχολικής στολής). 
 Με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου θα μπαίνει ειδικό 

έντυπο για τη στολή στα απουσιολόγια και ο/η 
καθηγητής/καθηγήτριας της πρώτης περιόδου θα 
σημειώνει τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών που 
ήρθαν χωρίς στολή και θα το παραδίδει στον/στην 
εφημερεύοντα/εφημερεύουσα Β.Δ., για να επιλαμβάνεται 
των περιπτώσεων (να τιμωρεί ή να προειδοποιεί) και να 
ενημερώνει τους γονείς τους. 

 

(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθήματος ή 

άλλων σχολικών εκδηλώσεων. I-IV, VII, VIII 

 

(η) Κινητά τηλέφωνα ή άλλα παρόμοια ηλεκτρονικά μέσα: 

 

(ι) Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος 

(τάξη / συγκέντρωση / εκδήλωση) I-IV, VII, VIII 

(ιι) Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας 

διαλείμματος  (τάξη / συγκέντρωση / εκδήλωση)  

                                                                                    

I-IV, VII, VIII 

(ιιι) Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη / συγκέντρωση / 

εκδήλωση)                                                            

I-IV, VII-XI 

(iv) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση 

κινητού τηλεφώνου                    XI-XIV 

 

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις (η) (i-iv), ο/η 

εκπαιδευτικός αφαιρεί το κινητό τηλέφωνο από τον/τη 

μαθητή/μαθήτρια, αφού αυτό απενεργοποιηθεί, 



 

 
35 

παραδίδεται στη Γραμματεία του Σχολείου, και του/της 

επιστρέφεται με τη λήξη των μαθημάτων της ημέρας. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
 
Αν ο/η μαθητής/μαθήτρια αρνηθεί να παραδώσει το κινητό 
τηλέφωνο, ο/η καθηγητής/καθηγήτρια δε θα επιμένει και θα 
κάνει γραπτή καταγγελία στη Διεύθυνση. Ο/Η 
μαθητής/μαθήτρια θα τιμωρηθεί και για ανυπακοή {δύο (2) 
ημέρες αποβολή} 

 

(θ) Κυκλοφορία με  μηχανοκίνητο όχημα στον σχολικό 

χώρο σε ώρα λειτουργίας του Σχολείου, πλην της 

προσέλευσης και αποχώρησής του από το Σχολείο.                       

I-IV, VII, VIII, XI 

 

(ι) Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη 

σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο χρόνο.  

                                                                               

IV, VI, VIII, XI, XII 

 

(κ) Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου χωρίς άδεια.                                                                       

I-IV, VII, VIII 

 

(λ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια 

γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου, διαγωνίσματος και 

γραπτού σχολικού διαγωνισμού.                                  

I-IV, VII, VIII 

 

(μ) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων, και άλλων 

εμπορικών δραστηριοτήτων.     VII, VIII, XI, XII 

 

2. Κάπνισμα και χρήση οινοπνευματωδών ποτών στον 

σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις: 

 

(α) Κάπνισμα.                                                                       

I-IV, VIII, IX 
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(β) Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών 

στον σχολικό χώρο, σε σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες 

συναφείς δραστηριότητες των Σχολείων.                       

I-IV, VII, VIII, XI 

 

3. Αδικήματα κατά της περιουσίας που αφορούν Σχολείο ή 

το προσωπικό Σχολείου ή τους μαθητές ή σχολικό 

λεωφορείο, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια εργάσιμου ή 

μη εργάσιμου χρόνου: 

 

(α) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός σχολικού 

χώρου.                     I-IV, VI-VIII, XI, XII 

 

(β) Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων  

συνθημάτων                     I-IV, VII, VIII 

 

(γ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός σχολικού 

χώρου.                 I-IV, VI-VIII, XI, XII 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
 
Πρέπει να μάθετε να προστατεύετε και να αποφεύγετε 
καταστροφή της περιουσίας μας. Για αποφυγή καταστροφής / 
πρόκλησης ζημιάς, θα εφαρμοστούν τα πιο κάτω μέτρα, τα 
οποία εισηγήθηκε το Κ.Μ.Σ.: 

 Τα έπιπλα της αίθουσας θα χρεώνονται στο τμήμα και οι 
μαθητές/μαθήτριες θα είναι υπεύθυνοι/ υπεύθυνες (ατομικά 
/ ομαδικά) γι’ αυτά. 

 Όταν προκαλείται ζημιά σε έπιπλα/αίθουσα, στο τμήμα θα 
επιβάλλεται πρόστιμο (ανάλογο με τη ζημιά). 

 Το πρόστιμο θα το πληρώσει/πληρώσουν ο/οι 
ένοχος/ένοχοι που έκανε/έκαναν τη ζημιά. 

 Πέραν από την αποζημίωση ο/οι υπαίτιος/υπαίτιοι θα 
αποβάλλεται/αποβάλλονται ανάλογα με τη ζημιά / {από 
τέσσερις (4) περιόδους μέχρι δύο (2) ημέρες} 
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 Αν δε βρεθεί/βρεθούν ο/οι ένοχος/ένοχοι, το Συμβούλιο της 
Τάξης (Σ.Τ.), σε συνεργασία με τον/την 
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Τμήματος και τον/τη 
Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. θα βρουν τρόπους 
αποκατάστασης της ζημιάς. 

 Για ζημιές στον σχολικό χώρο (κάλαθοι σκουπιδιών / 
ανακύκλωση / χαρτί υγείας σε τουαλέτες), αν 
βρεθεί/βρεθούν ο/οι υπαίτιος/υπαίτιοι, θα 
πληρώσει/πληρώσουν τη ζημιά και θα 
τιμωρείται/τιμωρούνται ανάλογα με τη ζημιά {από τέσσερις 
(4) περιόδους μέχρι δύο (2) ημέρες}.  

 Αν δε βρεθεί/βρεθούν ο/οι ένοχος/ένοχοι, το Κεντρικό 
μαθητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον Β.Δ.Α΄, να 
βρουν τρόπους αποκατάστασης της ζημιάς. 

 

(δ) Εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού.                                              

VI-VIII, XI, XII 

 

4. Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στον 

σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις:  

                                                                             

I-VI, VIII, IX, XII, XIII 

 

5. Αδικήματα: 

 

(α) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική συμπεριφορά 

ή/και λεκτική, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή 

ηλεκτρονικής.                             I-V, VII, VIII, XI 

 

(β) Σεξουαλική παρενόχληση.                 I-V, VII-XIV 

 

(γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά.    V, VII-XIV 

 

(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο.   

I-V, VII-XIV 

 

(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως.             XII-XIV 
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6. Παράνομη κατοχή – χρήση – εμπορία – διακίνηση 

ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός αν 

χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή:               

I-IV, VII-XIV 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

 Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε 

από τα ως άνω παραπτώματα, αν κριθεί απαραίτητο 

από το αρμόδιο όργανο, ζητείται η άποψη του/της 

Υπεύθυνου/Υπεύθυνης  τμήματος ή και του 

Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής ή / και της 

Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου. 

 Σε περιπτώσεις επανάληψης του ίδιου παραπτώματος 

από μαθητή/μαθήτρια, το αρμόδιο όργανο, αν κρίνει 

αναγκαίο, μπορεί να το παραπέμψει στο επόμενο 

όργανο για τη λήψη απόφασης. 

 Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν 

περιλαμβάνονται στον πίνακα, ο Διευθυντής 

αποφασίζει, τηρουμένων των πιο πάνω αναλογιών, για 

το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί και θα τύχει 

διαχείρισης η κάθε περίπτωση. 

 Για τα παραπτώματα και τις συμπεριφορές που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, μπορούν να ληφθούν 

διαζευκτικά οποιαδήποτε από τα παιδαγωγικά μέτρα 

που αναφέρονται στην τρίτη στήλη, αφού ληφθεί 

σοβαρά υπόψη η συμπεριφορά του/της 

μαθητή/μαθήτριας στο σύνολό της. Νοείται ότι η 

επιβολή των παιδαγωγικών μέτρων δεν εφαρμόζεται 

απαραίτητα κλιμακωτά. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1. Παιδαγωγικά Μέτρα / Τιμωρίες σε μη εργάσιμο 
χρόνο: 
 

 Μαθητής/Μαθήτρια που διαπράττει παράπτωμα κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου υπόκειται σε 
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Παιδαγωγικά Μέτρα που προνοούν οι παρόντες 
Κανονισμοί.  

 Στα ίδια Παιδαγωγικά Μέτρα υπόκειται ο/η 
μαθητής/μαθήτρια και στην περίπτωση που το παράπτωμα 
διαπράχθηκε έξω από το Σχολείο –σε εργάσιμο χρόνο ή 
εκτός ωρών λειτουργίας του Σχολείου–  νοουμένου ότι το 
παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία Σχολείου ή των 
μαθητών/μαθητριών ή του προσωπικού αυτού ή αφορά 
στην προσβολή της αξιοπρέπειας μαθητών/μαθητριών 
ή του προσωπικού του Σχολείου (χρήση τηλεφώνου, Η/Υ, 
βίντεο). 

 Σε Παιδαγωγικά Μέτρα υπόκειται μαθητής/μαθήτρια στις 
περιπτώσεις που υποπίπτει σε παράπτωμα κατά τη 
διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή 
κατά τη μεταφορά τους με σχολικό λεωφορείο σε μη 
εργάσιμο χρόνο. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις, πέραν των γονιών/κηδεμόνων, 
ειδοποιείται και η Αστυνομία. 

 

2. Καντίνα / Κυλικείο: 

 
 Οποιαδήποτε αγορά από την καντίνα επιτρέπεται ΜΟΝΟ 

στα διαλείμματα και σταματά ΑΜΕΣΩΣ μετά τη λήξη του 
διαλείμματος. 

 Μαθητές/Μαθήτριες που θα εντοπίζονται στην καντίνα ή θα 
φωνάζουν  μετά το κτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, 
θα τιμωρούνται με δύο (2) περιόδους αποβολή.  

 Μαθητές/Μαθήτριες που κτυπούν τα παράθυρα της 
καντίνας θα τιμωρούνται με τέσσερις (4) περιόδους 
αποβολή. 

 Μαθητές/Μαθήτριες που κτυπούν τα παράθυρα της 
καντίνας και βρίζουν/απειλούν τις υπεύθυνες θα 
τιμωρούνται με μία (1) ημέρα αποβολή. 

 

3. Μπουκάλια: 

 
 Μαθητές/Μαθήτριες που πετούν μπουκάλια προς το Λύκειο 

(ακόμη και αν έχουν  προηγηθεί αυτοί του Λυκείου) θα 
τιμωρούνται με τέσσερις (4) περιόδους αποβολή.  
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 Αν εξαιτίας του ριξίματος μπουκαλιού, προκληθεί σύρραξη / 
συμπλοκή / ανταλλαγή βρισιών, οι μαθητές/μαθήτριες θα 
τιμωρούνται με μεγαλύτερη ποινή (ανάλογα με το μέγεθος 
των επεισοδίων {μία (1) ημέρα – δύο (2) ημέρες – 
τέσσερις (4) ημέρες – Πειθαρχικό Συμβούλιο) 
 

4. Καθαριότητα: 

 
Μαθητές/Μαθήτριες που κάθονται στα παγκάκια και τρώνε και 
εγκαταλείπουν τα σκουπίδια εκεί θα τιμωρούνται με τέσσερις 
(4) περιόδους αποβολή. 
 

5. Σωματικός Έλεγχος / Έλεγχος τσάντας: 

 
 Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια ότι τίθεται θέμα 

ασφάλειας της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής 
του/της ίδιου/ίδιας του/της μαθητή/μαθήτριας ή άλλων 
μαθητών/μαθητριών, δύο εντεταλμένοι εκπαιδευτικοί του 
ιδίου φύλου με τον μαθητή/μαθήτρια επιθεωρούν τη σχολική 
τσάντα του/της ή προβαίνουν και σε σωματικό έλεγχό 
του/της για ύπαρξη επικίνδυνων αντικείμενων ή/και 
ουσιών. 

 Σε περίπτωση που θα εντοπιστούν επικίνδυνα αντικείμενα ή 
και ουσίες, ειδοποιούνται οι γονείς/ κηδεμόνες του/της 
μαθητή/μαθήτριας και η Αστυνομία. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια αρνηθεί τον 
σωματικό έλεγχο ή τον έλεγχο της τσάντας του/της, θα 
οδηγείται (με την τσάντα) στο γραφείο του Διευθυντή (ή 
Β.Δ.Α΄), θα μένει εκεί κάτω από την επίβλεψή τους, μέχρι να 
ειδοποιηθούν οι γονείς/κηδεμόνες του/της να έρθουν στο 
Σχολείο. 

 Αφού ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες για τις 
υποψίες/υπόνοιές μας, θα τους ζητηθεί να μας δώσουν την 
άδεια για σωματικό έλεγχο ή έλεγχο της τσάντας, κάτι που 
θα γίνει μπροστά τους. 

 Αν και οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν, τότε θα ειδοποιείται η 
Αστυνομία, και με άδεια του Διευθυντή θα κάνουν τον 
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σωματικό έλεγχο ή τον έλεγχο της τσάντας. 

 Αν βρεθεί κάτι επικίνδυνο (μαχαίρι, σιδερογροθιά, 
ναρκωτικά), την υπόθεση θα την αναλάβει η Αστυνομία και 
θα ενεργήσει όπως προνοούν οι νόμοι. 

 
6. Εκκλησιασμός: 

 

 Σε καθορισμένες ημέρες γίνεται κοινός εκκλησιασμός, είτε 
για όλα τα τμήματα είτε για συγκεκριμένα.   

 Μέσα στην εκκλησία οι μαθητές/μαθήτριες είναι ήσυχοι και 
δεν βγαίνουν έξω χωρίς άδεια.   

 Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας δείχνουν τον απαιτούμενο 
σεβασμό στον χώρο.   

 Παρακολουθούν με ευλάβεια και αποφεύγουν κάθε θόρυβο 
και αταξία.   

 Νοείται ότι μαθητής/μαθήτρια δεν υποχρεούται να 
συμμετάσχει στον εκκλησιασμό, είτε λόγω  θρησκείας 
είτε γιατί το δήλωσε ο γονιός/κηδεμόνας, κατά την έναρξη 
του σχολικού έτους.   

 Μαθητής/Μαθήτρια που δε συμμετέχει στον εκκλησιασμό 
επιβλέπεται στον χώρο του Σχολείου από προσωπικό που 
ορίζεται από τον Διευθυντή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαθητής/Μαθήτρια που πάει στην Εκκλησία αλλά 
δεν μπαίνει μέσα και μένει έξω στην αυλή είναι προτιμότερο ΝΑ 
ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, διαφορετικά θα τιμωρείται με 
αποβολή {Παρατήρηση  δύο (2) περίοδοι αποβολή}. 
 

7. Απουσίες: 
 

α. EΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ: (ανεξέταση τον Ιούνιο) 

 Μαθητές/Μαθήτριες που σημείωσαν 120 μέχρι 134 απουσίες. 

 Μαθητές/Μαθήτριες που σημείωσαν επταπλάσιες απουσίες σε 
μάθημα/μαθήματα. 

β. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ: (στασιμότητα) 

 Μαθητές/Μαθήτριες που σημείωσαν στο Β΄ τετράμηνο 60 μέχρι 
67 απουσίες. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μαθητές/Μαθήτριες που παραπέμπονται λόγω 
ελλιπούς φοίτησης ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις εξετάσεις 
εξετάζονται ΜΟΝΟ γραπτά και πρέπει να γράψουν ΔΕΚΑ (10). 
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 Μαθητές/Μαθήτριες παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες αν 
σημειώσουν 135 + απουσίες. 

 Μαθητές/Μαθήτριες παραμένουν στάσιμοι/ες αν στο Β΄ 
τετράμηνο σημειώσουν 68+  απουσίες. 

 

8. Αποβολές (αρνητικές συνέπειες): 

 
 Από πέρσι όσοι/όσες μαθητές/μαθήτριες αποβάλλονται 

μένουν εκτός τάξης. 

 Όσοι/Όσες μαθητές/μαθήτριες αποβάλλονται πέραν της 
μίας (1) ημέρας μένουν στο σπίτι  υπό την επίβλεψη 
των γονιών τους (δική τους ευθύνη). 

 Πέραν από τις απουσίες που παίρνουν, χάνουν τα 
μαθήματα της ημέρας, επαναλήψεις, ασκήσεις, σημειώσεις 
και διαγωνίσματα. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που είναι αποβλημένος/αποβλημένη και 
χάσει διαγώνισμα, μπορεί να ζητήσει από τον/την 
καθηγητή/καθηγήτρια να του/της κάνει το διαγώνισμα 
άλλη ημέρα, αλλά η απόφαση είναι του/της 
καθηγητή/καθηγήτριας (είτε θα του ορίσει ημέρα και ώρα 
που θέλει εκείνος είτε θα του αναθέσει άλλου είδους 
εργασία / project είτε θα του βάλει μονάδα). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποβολές και τα υπόλοιπα Παιδαγωγικά 
Μέτρα δεν αποφασίζονται για εκδικητικούς λόγους. Σκοπός 
τους είναι να συνειδητοποιήσουν μαθητές/μαθήτριες και 
γονείς/κηδεμόνες ότι, αν δεν εφαρμόζονται οι Κανονισμοί θα 
υπάρχουν και οι αρνητικές συνέπειες (χαμηλοί βαθμοί, 
στασιμότητα, ανεξετάσεις, μείωση διαγωγής). 

 

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ–ΔΡΑΣΗ–ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / 
Δ.Δ.Κ.: 

 
 Στο πρόγραμμα Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική 

Προσφορά (Δ.Δ.Κ.) περιλαμβάνονται όλες οι 
δραστηριότητες που γίνονται εκτός των περιόδων 
διδασκαλίας και κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου.  
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 Δραστηριότητες εκτός του εργάσιμου χρόνου γίνονται σε 
εθελοντική βάση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και για 
τους/τις εκπαιδευτικούς, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης 
του Σχολείου. 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Σχολικοί εορτασμοί / εκδηλώσεις, 

 Ελεύθερες δραστηριότητες / όμιλοι, 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, οι οποίες 
διοργανώνονται στο πλαίσιο των ομίλων ή δραστηριοτήτων 
Δ.Δ.Κ., 

 Αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το 
Σχολείο ή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

 Διαγωνισμοί που προκηρύσσονται με την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

 Μαθητικά Συνέδρια που διοργανώνονται από το Σχολείο ή 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

 Δραστηριότητες σε μη εργάσιμο χρόνο που γίνονται υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

 Φιλανθρωπικές δράσεις και άλλες δράσεις εθελοντικές που 
διοργανώνονται από το Σχολείο ή από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Στο τέλος του χρόνου, εκδίδεται  ειδικό πιστοποιητικό 
αξιολόγησης Δ.Δ.Κ., όπου αναγράφεται αναλυτικά η δράση 
του/της μαθητή/μαθήτριας στο πρόγραμμα και ο 
χαρακτηρισμός της επίδοσής του/της. 

 Νοείται ότι η προαγωγή του/της μαθητή/μαθήτριας δεν 
συνδέεται με την επίδοσή του/της στο πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που απουσιάζει από δραστηριότητες 
του Προγράμματος, θεωρείται ότι σημειώνει τόσες 
απουσίες όσες και οι περίοδοι της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας και οι απουσίες καταχωρίζονται στο 
σύνολο των απουσιών του. 

 
Με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου προστίθενται και οι 
πιο κάτω συμπληρώσεις: 
 

10. Αποβολή μικρότερη της μίας (1) ημέρας: 
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 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια θα αποβάλλεται με αναστολή, θα 
μένει στην τάξη και μόλις επαναλάβει κάποια παράβαση, θα 
αποβάλλεται μία (1) ημέρα και θα μένει σπίτι. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια θα αποβάλλεται και θα κάθεται 
στο Γραφείο του Διευθυντή (ή Β.Δ.Α΄), χωρίς κινητό και θα 
διαβάζει.  
 Για τον/τη μαθητή/μαθήτρια που θα αρνηθεί να 

καθίσει στο Γραφείο του Διευθυντή, θα ακυρώνεται η 
τιμωρία, θα επιστρέφει στην τάξη για μάθημα και θα 
αποβάλλεται μία (1) ημέρα (την επόμενη ημέρα θα 
μένει σπίτι).  

 Αν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά, η ποινή θα 
αυξάνεται {μέχρι δύο (2) ημέρες}. 
 

 Με εισήγηση του Κ.Μ.Σ. μαθητής/μαθήτρια, ο/η 
οποίος/οποία στέλνεται έξω από την τάξη από 
εκπαιδευτικό δε θα παίρνει απουσία, μέχρι να 
αποφασίσει ο/η Διοικητικός/Διοικητική Β.Δ. αν θα 
τον/την τιμωρήσει –οπότε μπαίνει η αποβολή– ή αν θα 
τον/την επαναφέρει στην τάξη (χωρίς απουσία). 

 
11. Απαλλαγή από μάθημα/μαθήματα: 

 

 Ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  

 Όσοι/Όσες μαθητές/μαθήτριες έχουν απαλλαγή από 
μάθημα/μαθήματα θα κληθούν από τον ΣΕΑ, θα 
ενημερωθούν για τις νέες αλλαγές και θα δηλώσουν ποια 
από τις πιο κάτω εισηγήσεις/λύσεις θα ακολουθήσει μέχρι 
το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να μείνει στην τάξη 
του/της, χωρίς να συμμετέχει στο μάθημα από το οποίο 
είναι απαλλαγμένος/απαλλαγμένη και χωρίς να ενοχλεί. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να  πάει σε «αδελφό» 
τμήμα και να παρακολουθήσει το μάθημα που έχουν 
εκείνη την περίοδο. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να περάσει την περίοδο 
στο Γραφείο του Διευθυντή (ή Β.Δ.Α΄), χωρίς κινητό και 
θα διαβάζει. 
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 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια που θα αρνηθεί τα πιο πάνω 
και μείνει στην αυλή, θα αποβάλλεται τέσσερις (4) 
περιόδους στο Γραφείο του Διευθυντή (ή Β.Δ.Α΄) και 
θα ενημερώνονται οι γονείς του/της. 

 Για τον/τη μαθητή/μαθήτρια που θα αρνηθεί να 
καθίσει στο Γραφείο του Διευθυντή, θα ακυρώνεται η 
τιμωρία και θα αποβάλλεται μία (1) ημέρα (την 
επόμενη ημέρα θα μένει σπίτι).  

 Αν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά, η ποινή θα 
αυξάνεται {μέχρι δύο (2) ημέρες} 

 
12. Μάθημα Φυσικής Αγωγής/Γυμναστικής: 

 

 Η Φυσική Αγωγή είναι ισότιμο μάθημα με τα υπόλοιπα. Οι 
μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/ υποχρεωμένες 
να κάνουν το μάθημα, εκτός και αν έχουν επίσημη 
απαλλαγή από το Υπουργείο. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα απουσιάζει από το μάθημα, 
πέραν από την αδικαιολόγητη απουσία, θα τιμωρείται και 
με τέσσερις (4) περιόδους αποβολή στο Γραφείο του 
Διευθυντή (ή Β.Δ.Α΄), χωρίς κινητό και θα διαβάζει.  

 Για τον/τη μαθητή/μαθήτρια που θα αρνηθεί να καθίσει 
στο Γραφείο του Διευθυντή, θα ακυρώνεται η τιμωρία, θα 
επιστρέφει στην τάξη για μάθημα και θα αποβάλλεται 
μία (1) ημέρα (την επόμενη ημέρα θα μένει σπίτι).  

 Μαθητής/Μαθήτρια που απουσιάζει συστηματικά από το 
μάθημα, πέραν από τον κίνδυνο να συμπληρώσει 
εφταπλάσιο και να αναγκαστεί να δώσει το μάθημα στις 
εξετάσεις Ιουνίου, θα τιμωρείται με μεγαλύτερη ποινή 
{μέχρι δύο (2) ημέρες} 

 Η «δικαιολογία» που προβάλλουν οι μαθητές/μαθήτριες ότι 
είχαν Φυσική Αγωγή/Γυμναστική και θέλουν νερό (σε 
συνεχόμενες περιόδους) δε θα γίνεται δεκτή, αφού οι 
καθηγητές/καθηγήτριες της Φυσικής Αγωγής τους αφήνουν 
πέντε (5) λεπτά πιο γρήγορα, για να πηγαίνουν για νερό. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που θα συλληφθεί στην καντίνα, θα 
αποβάλλεται για τέσσερις (4) περιόδους στο Γραφείο του 
Διευθυντή (ή Β.Δ.Α΄), χωρίς κινητό και θα διαβάζει. 
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 Για τον/τη μαθητή/μαθήτρια που θα αρνηθεί να καθίσει 
στο Γραφείο του Διευθυντή, θα ακυρώνεται η τιμωρία, θα 
επιστρέφει στην τάξη για μάθημα και θα αποβάλλεται 
μία (1) ημέρα (την επόμενη ημέρα θα μένει σπίτι).  

 Αν συνεχίσει αυτή την τακτική, η ποινή θα αυξάνεται 
{μέχρι δύο (2) ημέρες}. 

 
13. Κενή 7η/8η περίοδο: 

 

 Με βάση τις νέες οδηγίες του Υπουργείου, 
μαθητές/μαθήτριες που έχουν κενή την 7η/8η περίοδο 
δικαιούνται να σχολνάνε, φτάνει να δώσει γραπτή 
συγκατάθεση ο γονιός/κηδεμόνας του/της. 

 Οι υπόλοιποι/υπόλοιπες μαθητές/μαθήτριες παραμένουν 
στον χώρο του Σχολείου κάτω από την επίβλεψη του/της 
Β.Δ. 

 Για μαθητή/μαθήτρια που έχει άδεια να σχολνάει και δεν το 
κάνει θα τηλεφωνούμε στους γονείς και θα τους 
ενημερώνουμε ότι το παιδί τους πρέπει να φύγει. Αν μας 
πείσουν ότι υπάρχει πρόβλημα επίβλεψης τότε: 
 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια θα πηγαίνει σε «αδελφό» 

τμήμα, για να παρακολουθήσει μάθημα. 
 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια θα  πάει στο Γραφείο του 

Διευθυντή (ή Β.Δ.Α΄), χωρίς κινητό και θα μείνει εκεί 
μέχρι να κτυπήσει κουδούνι. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που δε θα υπακούσει, θα του/της 
επιβληθεί ποινή αποβολής τεσσάρων (4) περιόδων (στο 
Γραφείο του Διευθυντή ή Β.Δ.Α΄) και θα ενημερωθούν οι 
γονείς του/της. 

 Για τον/τη μαθητή/μαθήτρια που θα αρνηθεί να καθίσει 
στο Γραφείο του Διευθυντή, θα ακυρώνεται η τιμωρία και 
θα αποβάλλεται μία (1) ημέρα (την επόμενη ημέρα θα 
μένει σπίτι).  

 Αν συνεχίσει αυτή την τακτική,  η ποινή θα αυξάνεται 
{μέχρι δύο (2) ημέρες}. 

 Αν διαπιστώσουμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες δε 
συμμορφώνονται σε αυτό το μέτρο, θα υπάρξει κατάργηση 
του δικαιώματος να σχολνάνε (θα μπαίνει 
αναπλήρωση και την 7η/8η περίοδο). 
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14. Πειθαρχικά παραπτώματα (περιληπτικά): 

 

 Η απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση, 

 Η συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στο Σχολείο, 

 Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής, 

 Η χωρίς γραπτή άδεια έξοδος από την τάξη ή το Σχολείο 
σε ώρες λειτουργίας του, 

 Η προσκόμιση αναληθών πιστοποιητικών για 
δικαιολόγηση/αιτιολόγηση απουσιών,   

 Η απρεπής και μη κόσμια συμπεριφορά σε συγκεντρώσεις 
ή εορτασμούς, 

 Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος,  

 Η μη επιστροφή διαγωνίσματος,  

 Αδικήματα κατά της περιουσίας του Σχολείου, 

 Η μη συμμετοχή στις εκδρομές και άλλες δραστηριότητες 
του Σχολείου, 

 Το κάπνισμα και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών,  

 Η επέμβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα του Σχολείου,  

 Η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας, 

 Χρήση κινητού τηλεφώνου, μεγαφώνων ή άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών, 

 Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στον 
σχολικό χώρο, 

 Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου,  

 Κατοχή/Μεταφορά/Χρήση κροτίδων (Παραπομπή στο 
Πειθαρχικό), 

 Πλαστογράφηση της υπογραφής των γονέων/κηδεμόνων, 
πλαστογράφηση ή παραποίηση ή καταστροφή 
δικαιολογητικού ή επέμβαση σε απουσιολόγιο αποτελούν 
σοβαρά πειθαρχικά αλλά και ποινικά 
παραπτώματα/αδικήματα, που τιμωρούνται πολύ 
αυστηρά. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα των 
μαθητών/μαθητριών ενημερώνονται με επιστολή ή 
τηλεφώνημα οι γονείς/κηδεμόνες τους.  
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(3) Ο/Η καταγγελλόμενος/η μαθητής/μαθήτρια έχει το 

δικαίωμα να ακουστεί, τόσο πριν από τη λήψη απόφασης 

αναφορικά με την ενοχή του/της ή μη όσο και πριν του/της 

επιβληθεί η ποινή, με σκοπό τον μετριασμό της. Σε 

περίπτωση που το παράπτωμα επισύρει το μέτρο της 

αποβολής ο/η καταγγελλόμενος/η μαθητής/μαθήτρια έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει όπως παρευρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης του παραπτώματος και τρίτο 

πρόσωπο, μέλος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου ή 

του Καθηγητικού Συλλόγου. 

 

(4) Σε κάθε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται για 

κάθε τμήμα Παιδαγωγική Ομάδα, της οποίας προεδρεύει 

ο/η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Τμήματος και η οποία 

απαρτίζεται απ' όλους/όλες τους/τις 

διδάσκοντες/διδάσκουσες, τον καθηγητή Συμβουλευτικής 

Αγωγής και την Εκπαιδευτική Ψυχολόγο. Η Παιδαγωγική 

Ομάδα θα παρακολουθεί τη μαθησιακή και 

συμπεριφορική πορεία του τμήματος και του/της 

κάθε/καθεμιάς μαθητή/μαθήτριας ξεχωριστά και εισηγείται 

ή λαμβάνει στηρικτικά ή διορθωτικά μέτρα συνεργαζόμενη 

με την οικεία Εκπαιδευτική Ψυχολόγο ή άλλον ειδικό ή 

Αρμόδια Υπηρεσία. 

 

(5) Ιδρύεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Δευτεροβάθμιο Σώμα ενώπιον του οποίου δικαιούνται να 

προσφεύγουν οι γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών/μαθητριών στους/στις οποίους/οποίες 

επιβλήθηκε το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής για πάντα 

από το Σχολείο ή το μέτρο της αλλαγής σχολικού 

περιβάλλοντος. Το Δευτεροβάθμιο Σώμα αποτελείται από 

τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπό του, 

τον/την οικείο/οικεία Επιθεωρητή/Επιθεωρήτρια, 

εκπρόσωπο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων/Κηδεμόνων Δημόσιων 

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εκπρόσωπο της 

Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 
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Μαθητών/Μαθητριών και εκπρόσωπο της ΟΕΛΜΕΚ. Οι 

Εκπρόσωποι των Γονέων/Κηδεμόνων, της Εκπαιδευτικής 

Οργάνωσης και της Παγκύπριας   Συντονιστικής   

Επιτροπής   Μαθητών /Μαθητριών   συμμετέχουν   με 

δικαίωμα ψήφου. Ο γονιός/κηδεμόνας του/της μαθητή/ 

μαθήτριας στον/ην οποίο/α επιβλήθηκε ένα ή και τα δύο 

πιο πάνω μέτρα μπορεί εντός μιας βδομάδας το αργότερο 

να υποβάλει γραπτώς αίτηση επανεξέτασης του μέτρου 

στο Δευτεροβάθμιο Σώμα. Ενώπιον του Δευτεροβάθμιου 

Σώματος μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, ο/η 

μαθητής/μαθήτρια, ο γονιός/κηδεμόνας του/της, ο 

Διευθυντής του Σχολείου και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

κρίνει απαραίτητο το Δευτεροβάθμιο Σώμα. 

 

(6) Πριν από τη λήψη του παιδαγωγικού μέτρου, που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (15) της παραγράφου 

(2) του Κανονισμού 17 (Παιδαγωγικά Μέτρα), ο 

Καθηγητικός Σύλλογος πρέπει να καλέσει τον/τη 

μαθητή/μαθήτρια και τον γονιό/κηδεμόνα του/της, για να 

ακούσει τη θέση, τις εξηγήσεις και τα επιχειρήματά τους. 

Επίσης ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, αν το 

απαιτήσει οποιοδήποτε μέλος του ή ο γονιός/κηδεμόνας 

του/της μαθητή/μαθήτριας, γραπτή έκθεση από τον 

Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, την 

Εκπαιδευτική Ψυχολόγο ή άλλο ειδικό. 

 

Μετά την οριστική επιβολή του παιδαγωγικού μέτρου οι 

Υπεύθυνοι Τμήματος των δύο επηρεαζόμενων Σχολείων, με 

τη συνεργασία των δύο Καθηγητών/Καθηγητριών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και των 

οικείων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, καταρτίζουν 

συγκεκριμένο πρόγραμμα προσαρμογής του/της 

μαθητή/μαθήτριας στο νέο του/της Σχολείο. 

 

(7) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια στον/στην οποίο/α επιβλήθηκε 

παιδαγωγικό μέτρο για κάποιο παράπτωμα δικαιούται, με 

απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, να ζητήσει τη 
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διαγραφή του μέτρου, αν στο τέλος της σχολικής χρονιάς 

δεν έχει υποπέσει σε κανένα παράπτωμα. 

 

(8) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

μετατροπή του παιδαγωγικού μέτρου που του/της 

επιβλήθηκε σε δραστηριότητα προς όφελος του Σχολείου ή 

του/της ιδίου/ας. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες στους/στις οποίους/οποίες έχει 

επιβληθεί το μέτρο της αποβολής, εφόσον το όργανο που 

το επιβάλλει το κρίνει σκόπιμο. 

 

(9) Στις περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αποβολής 

ο/η μαθητής/μαθήτρια υποχρεούται να παραμείνει στο 

Σχολείο υπό την επίβλεψη του/της εκάστοτε 

οριζόμενου/οριζόμενης λειτουργού, ο/η οποίος/οποία 

εμπλέκει τον/τη μαθητή/μαθήτρια σε δημιουργική 

δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο.  

 

(10) Την καταγραφή σε κάθε τμήμα των παραπτωμάτων 

και των παιδαγωγικών μέτρων αναλαμβάνει ο/η Βοηθός 

Διευθυντής/Διευθύντρια σε συνεργασία με τον/την 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Τμήματος, σύμφωνα με ενιαίο έντυπο 

καταγραφής, το οποίο θα αποστέλλεται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και για το σκοπό αυτό τηρείται 

σχετικό Μητρώο/Αρχείο. 

 

(11) Στον Καθηγητικό Σύλλογο παραπέμπονται από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών, οι 

οποίοι/οποίες διαπράττουν σοβαρής μορφής 

παραπτώματα. 
 

Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του/της 

μαθητή/μαθήτριας και στην ενίσχυση της προσωπικής 

υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του/της, καθώς 

επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική 

κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής που αποτελεί 

προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 

της σχολικής μονάδας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας ή 

καταστροφής κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών, το Σχολείο ουδεμία ευθύνη φέρει γι’ αυτό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Γίνεται σαφές ότι τις κυρώσεις, οι οποίες 

προνοούνται στον πιο πάνω πίνακα, υπόκεινται οι 

μαθητές/μαθήτριες που διαπράττουν παραπτώματα κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου. Στις ίδιες κυρώσεις 

υπόκεινται οι μαθητές/μαθήτριες και στην περίπτωση που 

το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το Σχολείο, αν αυτό 

έγινε σε εργάσιμο χρόνο για το Σχολείο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3η: Σε περίπτωση συστηματικής επανάληψης 

των παραπτωμάτων και των συμπεριφορών που 

αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα μπορεί ο/η 

μαθητής/μαθήτρια να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο ή στον Καθηγητικό Σύλλογο, αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

Σχολείου (έστω και αν δεν αναφέρεται στον πιο πάνω 

πίνακα). 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

(1) Η διαγωγή τετραμήνου & έτους χαρακτηρίζεται στο 

τέλος κάθε τετραμήνου & της χρονιάς αντίστοιχα, με 

απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου («Κοσμιοτάτη» / 

«Κοσμία» / «Καλή» / «Επίμεμπτη» / «Κακή» – χωρίς να 

δίνεται αριθμητική βαθμολογία). 

 

(2) Για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής έτους, διατηρείται 

ο ίδιος με τον χαρακτηρισμό των δύο (2) τετραμήνων 

(όταν είναι οι ίδιοι). 

 

(3) Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφορά στον 

χαρακτηρισμό, ο Καθηγητικός Σύλλογος αποφασίζει 

τη διαγωγή του έτους. 
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(4) Η διαγωγή έτους χαρακτηρίζεται ως «Κοσμιοτάτη», 

μόνο όταν έστω και σε ένα τετράμηνο ή διαγωγή 

του/της μαθητή/μαθήτριας είχε χαρακτηριστεί 

«Κοσμιοτάτη». 

 

(5) Σε περίπτωση μείωσης της διαγωγής από 

«Κοσμιοτάτη» οι λόγοι τεκμηριώνονται και 

αναγράφονται σε σχετικό πρακτικό του Καθηγητικού 

Συλλόγου. 

 

(6) Σε περίπτωση ενδεχόμενης μείωσης διαγωγής εξαιτίας 

διαπιστωμένων ψυχολογικών προβλημάτων / 

σοβαρών προβλημάτων υγείας / οικογενειακών 

προβλημάτων που δυνατό να επηρεάζουν την 

προσαρμογή του/της, ο Διευθυντής καλεί την 

Εκπαιδευτική Ψυχολόγο για συζήτηση / έκθεση, την 

οποία θέτει στον Καθηγητικό Σύλλογο, πριν τη λήψη 

απόφασης. 

 

(7) Στα ενδεικτικά και δελτία προόδου αναγράφεται ο 

χαρακτηρισμός της διαγωγής ενώ στο απολυτήριο 

δεν αναγράφεται. Από το Σχολείο δίνεται σχετικό 

πιστοποιητικό όταν ζητηθεί. 

 

(8) Μαθητής/Μαθήτρια του Γυμνασίου, του/της 

οποίου/οποίας η διαγωγή χαρακτηρίστηκε ως 

«Επίμεμπτη» ή «Κακή» συνεχίζει να φοιτά στο Σχολείο 

του/της, εκτός αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο 

Καθηγητικός Σύλλογος κρίνει ότι ενδείκνυται να 

εξετασθεί θέμα αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, σε 

άλλα Σχολεία της ίδιας πόλης, αφού θα έχει ληφθεί 

υπόψη και η άποψη της οικείας Εκπαιδευτικής 

Ψυχολόγου. Για την ομαλή και αποτελεσματική 

προσαρμογή του/της μαθητή/μαθήτριας στο νέο 

του/της Σχολείο οι Υπεύθυνοι Τμήματος των δύο 

επηρεαζόμενων Σχολείων με τη συνεργασία των δύο 
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Συμβούλων και των οικείων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων 

καταρτίζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

 

(1) Παραπέμπονται σε εξέταση το δεύτερο δεκαπενθήμερο 

Ιουνίου στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα 

αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος: 

 

(α) μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν αριθμό απουσιών 

από 120 μέχρι 134, των δύο αριθμών 

συμπεριλαμβανομένων. 

 (β) μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν σε κάποιο 

μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, 

συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων 

διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα 

που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε εξέταση το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου στο μάθημα ή στα 

μαθήματα αυτά. 

(γ) ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού 

νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, 

μαθητές/μαθήτριες που απουσιάζουν από το Σχολείο 

λόγω σοβαρής ασθένειας και οι απουσίες τους είναι 

περισσότερες από όσες καθορίζονται στον βασικό νόμο 

και τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, για να παρακαθίσουν 

στις εξετάσεις το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου. 

 

 (2) Με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης 

παραγράφου, παραμένουν στάσιμοι/στάσιμες: 

 

(1α) Μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν αριθμό 

απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού 

συμπεριλαμβανομένου, ανεξάρτητα από την αιτία στην 

οποία οφείλονται, εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από 
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την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 

(1) του παρόντος κανονισμού.  

 

(1β) Μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν στο Β΄ τετράμηνο 

αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68, του αριθμού αυτού 

συμπεριλαμβανομένου, ανεξάρτητα από την αιτία στην 

οποία οφείλονται, εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από 

την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 

(1) του παρόντος κανονισμού.  

 

Νοείται ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια που δεν απολύεται λόγω 

μη πλήρους φοίτησης υποχρεώνεται να επαναλάβει τα 

μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά. 

 

(2) Ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε 

ειδικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 

μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν σοβαρά 

προβλήματα υγείας, με την προσκόμιση ιατρικού 

πιστοποιητικού, να αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι 

προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του 

Κανονισμού 13, αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο 

συμφέρον της εκπαίδευσης. 

 

(3) Οι απουσίες λογίζονται μια (1) για κάθε διδακτική 

περίοδο.  

 

(4) Μαθητής/Μαθήτρια που απουσίασε και για μια έστω 

περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του/της στο 

Σχολείο και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες να φέρει 

βεβαίωση του γονέα/κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του 

θεράποντα γιατρού για τον λόγο της απουσίας του/της, 

εκτός αν του/της δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση 

του Σχολείου. 

 Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο/η 

μαθητής/μαθήτρια πρέπει να προσκομίσει το χαρτί 

όχι αργότερα από δύο (2) ημέρες. 
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 Οι βεβαιώσεις του γονιού/κηδεμόνα μπορούν να 

καλύπτουν απουσίες όλο τον χρόνο, αφού 

αιτιολογούν τις απουσίες και ταυτόχρονα δηλώνουν 

ότι ενημερώθηκαν για τις απουσίες του παιδιού 

τους. 

 

Ο Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσμεύεται από τις βεβαιώσεις, 

όταν έχει σχηματίσει δική του γνώμη για την αναλήθεια του 

προβαλλόμενου λόγου ασθένειας ή δε θεωρεί 

δικαιολογημένους ή αιτιολογημένους  άλλους λόγους για 

απουσία. 

 

Οι αδικαιολόγητες/μη αιτιολογημένες απουσίες των 

μαθητών/μαθητριών από τους γονείς/ κηδεμόνες 

αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με 

αποβολή, κάτι που αυξάνει τις απουσίες και τον κίνδυνο 

στασιμότητας . 

 

(5) Μαθητής/Μαθήτρια που απουσιάζει για χρονικό 

διάστημα περισσότερο από δύο (2) ημέρες οφείλει κατά 

την τρίτη ημέρα της απουσίας του/της, να ειδοποιήσει 

οπωσδήποτε γι' αυτό το Σχολείο του/της. 

 

(6) Μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου και μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από αυτή, ο Καθηγητικός Σύλλογος 

ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν 

(βεβαιώσεις γονιών, ιατρικά πιστοποιητικά κτλ.) για 

αιτιολογημένες ή όχι απουσίες που σημείωσαν οι 

μαθητές/μαθήτριες κατά το τετράμηνο που έληξε, 

επικυρώνει τον χαρακτηρισμό τους και καταχωρίζει τη 

σχετική απόφασή του στο βιβλίο πράξεών του. 

 

(7) Σε περιπτώσεις μη τακτικής φοιτήσεως των 

μαθητών/μαθητριών και μεγάλου αριθμού απουσιών, 

ειδοποιείται έγκαιρα ο γονιός/κηδεμόνας. 
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(8) Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών καταχωρίζονται 

σε ειδικά απουσιολόγια και αναγράφονται στα δελτία 

προόδου. 

 

(9) Για μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν σε ειδική 

σχολική αποστολή με απόφαση του Υπουργείου στο 

εξωτερικό ή το εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική 

δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δε 

σημειώνονται απουσίες, αφού ο/η μαθητής/μαθήτρια 

ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του Σχολείου του/της. 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας αρ. 

Φακέλου 7.19.09 και ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2002 τα 

κριτήρια αρίστευσης των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου 

καθορίζονται ως εξής: 

 

1. Μαθητής/Μαθήτρια Γυμνασίου θεωρείται ότι 

αριστεύει, αν εξασφαλίσει Γενικό Βαθμό έτους 

τουλάχιστον 18 ½ . 

 

2. Η βαθμολογία των τετραμήνων στο Γυμνάσιο, βάσει 

του άρθρου 10 (10.1, 10.2) των Κανονισμών 

Λειτουργίας των Σχολείων, χαρακτηρίζεται με τους 

αριθμούς 1 – 20. 

 

3. Ο χαρακτηρισμό των αρίστων γίνεται πιο απλός, 

αφού τώρα οι βαθμοί είναι ξεκάθαροι και δε 

συμβαίνει αυτό που συνέβαινε με τα γράμματα, (Α, 

Β, Γ, Δ, Ε), τα οποία μετατρέπονταν σε  βαθμούς 19 

½ (Α), 17 (Β), 14 (Γ), 11 (Δ), 8 (Ε). 

 

4. Ο βαθμός έτους για τον σκοπό αυτό στα 

εξεταζόμενα μαθήματα προκύπτει από τον 

αριθμητικό μέσο όρο (Μ.Ο.) των βαθμών των  
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τετραμήνων με αναλογία 35% για κάθε τετράμηνο 

και του βαθμού των τελικών εξετάσεων με αναλογία 

30%. 

 

5. Ο  βαθμός έτους για τον ίδιο σκοπό στα μη 

εξεταζόμενα μαθήματα προκύπτει από τον 

αριθμητικό μέσο όρο (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο 

τετραμήνων.  

 

6. Ο Γενικός Βαθμός του έτους είναι ο αριθμητικός 

μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών του έτους όλων 

των  μαθημάτων (εξεταζόμενων και μη 

εξεταζόμενων μαθημάτων). 

 

7. Αν από την εξαγωγή των μέσων όρων (Μ.Ο.) για το 

(4) και (5)  προκύπτει αριθμός μικτός, παραμένει  

ως έχει (χωρίς να στρογγυλεύεται) και 

χρησιμοποιείται για να εξαχθεί ο Γενικός Βαθμός του 

έτους.       

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 

 Κάθε  σχολικό έτος διακρίνεται για σκοπούς 

κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης 

των μαθητών/μαθητριών και ωρολογίου 

προγράμματος σε δύο τετράμηνα ως ακολούθως: 

- Α΄ τετράμηνο – έναρξη μαθημάτων μέχρι το 

τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου 

Ιανουαρίου (φέτος / Παρασκευή, 11 

Ιανουαρίου). 

- Β΄ τετράμηνο – 14 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη 

των μαθημάτων στο τέλος Μαΐου (φέτος / 

Παρασκευή, 24 Μαΐου). 

 Το Διήμερο Εκπαιδευτικού μοιράζεται στα δύο 

τετράμηνα (Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου και Πέμπτη, 07 

Μαρτίου) και οι μαθητές/μαθήτριες δεν 

προσέρχονται στα Σχολεία αυτές τις δύο ημέρες. 
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

(1) Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία χαρακτηρίζεται η 

προφορική επίδοση των μαθητών/ μαθητριών 

γυμνασιακού κύκλου των Δημοσίων Σχολείων Μέσης 

Εκπαιδεύσεως και η οποία αναγράφεται στο δελτίο 

προόδου είναι: 

 

19 – 20 / Άριστα 

16 – 18 / Πολύ Καλά 

13 – 15 / Καλά 

10 – 12 / Σχεδόν Καλά 

01 – 09 / Αποτυχία 

 

Η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία 

βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις είναι: 

 

Άριστα:         19 μέχρι 20  

Πολύ Καλά:   16 μέχρι 18  

Καλά:    13 μέχρι 15 

Σχεδόν Καλά:   10 μέχρι 12 

Αποτυχία:   01 μέχρι 09 

 

(2) Για τα εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος των 

τετραμήνων, βαθμός έτους είναι το άθροισμα των βαθμών 

των τετραμήνων (50% για κάθε τετράμηνο). 

 

(α) Βαθμός τετραμήνου είναι το άθροισμα προφορικής 

(60%) και γραπτής προαγωγικής εξέτασης (40%). 

 

(β) Η προφορική επίδοση χαρακτηρίζει την επίδοση 

του/της μαθητή/μαθήτριας κατά τη διάρκεια του 

τετραμήνου (γραπτά δοκίμια ελέγχου / γραπτές εργασίες – 

project / άλλες μορφές αξιολόγησης). 
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(γ) Η προφορική επίδοση δεν περιλαμβάνει τον βαθμό 

γραπτών εξετάσεων. 

 

(3) Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στο 

τέλος των τετραμήνων, ο βαθμός έτους είναι ο Μέσος 

Όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο τετραμήνων. 

 

(4) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια προάγεται τον Ιούνιο την 

περίοδο των προαγωγικών εξετάσεων: 

 

(α) Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό χρονιάς 

τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» / Δέκα (10), 

 

(β) Όταν υστερεί σ’  ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς 

μάθημα, αλλά ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των εξεταζόμενων 

μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι 

τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» / Δέκα (10). 

 

(5) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια παραμένει στάσιμος/στάσιμη 

τον Ιούνιο, την περίοδο των προαγωγικών εξετάσεων: 

 

(α) Όταν υστερεί σε τρία (3) ή περισσότερα εξεταζόμενα 

μαθήματα, 

 

(β) Όταν υστερεί σε δύο (2) εξεταζόμενα και δύο (2) ή 

περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα, 

  

(γ) Λόγω μη πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

της παραγράφου 3 του Κανονισμού 18. 

 

(6) Ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί, ύστερα από μελέτη 

κάθε/καθεμιάς μαθητή/μαθήτριας ξεχωριστά και 

τεκμηριωμένα, να αυξήσει τη βαθμολογία μέχρι δύο (2) 

μονάδες, σε ένα (1) μάθημα (για να μην παραμείνει ο/η 

μαθητής/μαθήτρια στάσιμος/στάσιμη). 
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(7) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια παραπέμπεται σε ανεξέταση το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, όταν η βαθμολογία 

του/της δεν τον/την προάγει ή δεν τον/την αφήνει 

στάσιμο/στάσιμη. 

 

(α) Παρακάθεται σε γραπτή και προφορική εξέταση, η 

οποία γίνεται από επιτροπή δύο (2) 

καθηγητών/καθηγητριών που ορίζονται από τον 

Διευθυντή. 

 

(β) Η γραπτή προηγείται της προφορικής και ο/η 

μαθητής/μαθήτρια θεωρείται ότι επιτυγχάνει, αν ο Μέσος 

Όρος (Μ.Ο.), τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής 

εξέτασης, είναι τουλάχιστον δέκα (10) και έχει πάρει στη 

γραπτή εξέταση τουλάχιστον έξι (6). 

 

(γ) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια εξετάζεται στην ύλη και των δύο 

τετραμήνων (όταν εφαρμοστούν). 

 

(8)Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που δικαιολογημένα 

(κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου) δεν 

προσέρχονται  στην πρώτη εξεταστική τετραμήνου 

(Δεκέμβριο ή Ιούνιο), ορίζεται δεύτερη  σειρά εξέτασης 

(όταν εφαρμοστούν). 

 

(9)Στις ανεξετάσεις Ιουνίου (δεύτερο δεκαπενθήμερο) 

εξετάζονται και όσοι/όσες δεν προσήλθαν στην εξέταση 

τετραμήνου ή παραπέμπονται λόγω μη πλήρους 

φοίτησης. 

 

α) Μαθητές/Μαθήτριες που δικαιολογημένα (κατά τον 

Καθηγητικό Σύλλογο) δεν προσέρχονται στην εξέταση 

Δεκεμβρίου ή Ιουνίου, εξετάζονται γραπτώς για το 

αντίστοιχο τετράμηνο που δεν προσήλθαν και διατηρούν 

την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου. 
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(β) Μαθητές/Μαθήτριες που παραπέμπονται λόγω μη 

πλήρους φοίτησης ή αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν στις 

εξετάσεις τετραμήνου, εξετάζονται ΜΟΝΟ γραπτώς, χωρίς 

να διατηρούν τη βαθμολογία των τετραμήνων. 

 

(γ) Οι μαθητές/μαθήτριες αυτοί εξετάζονται στην ύλη και 

των δύο τετραμήνων. 

 

(10) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια προάγεται στις ανεξετάσεις 

Ιουνίου (δεύτερο δεκαπενθήμερο): 

 

(α) Όταν σε κάθε μάθημα πάρει τουλάχιστον «Σχεδόν 

καλά» / Δέκα (10), 

 

(β) Όταν υστερεί σ’ ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς 

μάθημα στο τέλος του τετραμήνου, αλλά ο Μέσος Όρος 

(Μ.Ο.) των εξεταζόμενων μαθημάτων και του μαθήματος 

που υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» / Δέκα (10). 

 

(γ) Ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί να δώσει (ύστερα από 

δεόντων αιτιολογημένη απόφαση) μέχρι και δύο (2) 

μονάδες, ώστε ο/η μαθητής/μαθήτρια να μην παραμείνει 

στάσιμος/στάσιμη. 

 

(11) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια παραμένει στάσιμος/στάσιμη 

στις ανεξετάσεις Ιουνίου (δεύτερο δεκαπενθήμερο): 

 

(α) Όταν δε συγκεντρώσει βαθμούς προαγωγής,   

 

(β) Όταν αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις ανεξετάσεις 

Ιουνίου. 

 

(12) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια απολύεται στις ανεξετάσεις 

Ιουνίου (δεύτερο δεκαπενθήμερο): 

 

(α) Όταν σε κάθε μάθημα πάρει τουλάχιστον «Σχεδόν 

καλά» / Δέκα (10) 



 

 
62 

 

(β) Όταν υστερεί σ’ ένα (1) μη εξεταζόμενο γραπτώς 

μάθημα στο τέλος του τετραμήνου, αλλά ο Μέσος Όρος 

(Μ.Ο.) των εξεταζόμενων γραπτών και του μαθήματος που 

υστερεί είναι τουλάχιστον «Σχεδόν καλά» / Δέκα (10). 

 

(γ) Όταν υστερεί σ’  ένα (1) εξεταζόμενο γραπτώς 

μάθημα στο τέλος του τετραμήνου με βαθμό όχι κατώτερο 

του οκτώ (8), αλλά ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) όλων των 

εξεταζόμενων μαθημάτων (περιλαμβανομένου και του 

μαθήματος που υστερεί) είναι τουλάχιστον δώδεκα (12). 

 

(δ) Ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί, ύστερα από δεόντων 

αιτιολογημένη απόφαση, να αυξήσει τη βαθμολογία 

του/της μαθητή/μαθήτριας μέχρι και δύο (2) μονάδες, 

ώστε να απολυθεί. 

 

(ε) Οι βαθμοί (προφορικά – γραπτά) δίνονται σε ακέραιες 

μονάδες. 

 

(ς) Αν ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 

το δεκαδικό λογίζεται ως ακέραιη μονάδα όταν είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα (0,5). 

 

(ζ) Αν ο γενικός βαθμός της χρονιάς είναι δεκαδικός, αυτός 

αναγράφεται με ακρίβεια (με δύο δεκαδικά ψηφία). (π.χ. 

15,55) 

 

(η) Για τον χαρακτηρισμό του βαθμού αυτού, το δεκαδικό 

λογίζεται ως ακέραιη μονάδα αν είναι ίσο ή μεγαλύτερο 

από τη μισή μονάδα. (π.χ.15,55 = 16). 

 

(θ) Η βάση για προαγωγή είναι το «Σχεδόν καλά» / Δέκα 

(10). 
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(13) Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, 

Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσικά (Βιολογία – Φυσική – 

Χημεία). 

 

(α) Μαθητής/Μαθήτρια με ετήσια επίδοση κάτω του δέκα 

(10) σε μη εξεταζόμενα μαθήματα, υποχρεούται να 

παρακαθίσει σε εξετάσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο 

Ιουνίου. 

 

(β) Μαθητής/Μαθήτρια που αδικαιολόγητα δεν 

προσέρχεται στις γραπτές εξετάσεις τετραμήνων (στο ένα 

ή και στα δύο), παρακάθεται σε γραπτή εξέταση το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου και ο βαθμός θεωρείται 

βαθμός έτους. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια αυτός/αυτή εξετάζεται στην 

εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων. 

 

(γ) Μαθητής/Μαθήτρια που υστερεί σε ένα ή και 

περισσότερα μαθήματα στο τέλος της χρονιάς, 

παραπέμπεται σε εξέταση (γραπτή και προφορική) το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου. 

 Η γραπτή εξέταση προηγείται. Οι εξετάσεις γίνονται 

από δύο (2) καθηγητές/καθηγήτριες που ορίζονται 

από τον Διευθυντή. 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια εξετάζεται στην ύλη και των 

δύο τετραμήνων. 

 

(δ) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια θεωρείται ότι επιτυγχάνει στην 

ανεξέταση Ιουνίου, αν ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) γραπτής και 

προφορικής εξέτασης είναι τουλάχιστον δέκα (10) και στα 

γραπτά έξι (6). 

 

(14) Μαθητής/Μαθήτρια παραμένει στάσιμος/στάσιμη 

στις ανεξετάσεις Ιουνίου (δεύτερο δεκαπενθήμερο) αν: 

 

(α) Αποτύχει στα Νέα Ελληνικά – Μαθηματικά, 

 



 

 
64 

(β) Αποτύχει σε τρία ή και περισσότερα μαθήματα, 

 

(γ) Αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του 

δευτέρου δεκαπενθήμερου Ιουνίου, 

 

(δ) Υστέρησε σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί 

στην ανεξέταση. 

 

(ε) Ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί, ύστερα από μελέτη 

κάθε περίπτωσης  ξεχωριστά και τεκμηριωμένα, να 

αυξήσει τη βαθμολογία μέχρι και δύο (2) μονάδες (ΜΟΝΟ) 

σε ένα (1) μάθημα (α΄ περίπτωση), σε ένα (1) ή δύο (2) 

μαθήματα (β΄ περίπτωση) {σε ένα (1), αν απέτυχε σε τρία 

(3) και σε δύο (2), αν απέτυχε σε τέσσερα (4), για να 

αποφύγει τη στασιμότητα}. 

 

(ς) Ο/Η μαθητής/μαθήτρια μεταφέρει μέχρι δύο (2) 

μαθήματα  από την Α΄ στη Β΄ τάξη και από τη Β΄ στην Γ΄, 

στα οποία απέτυχε στις ανεξετάσεις Ιουνίου (αν δε μένει 

στάσιμος/στάσιμη). 

 

(15) Ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει διακριτική εξουσία σε 

ειδικές, δεόντως αιτιολογημένες  περιπτώσεις 

μαθητών/μαθητριών, που παρουσιάζουν σοβαρά 

προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της 

ψυχικής υγείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι 

τεκμηριωμένο έπειτα από παρακολούθηση από την 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Υ.Π.Π.) ή τις 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Υπουργείο Υγείας) και την 

προσκόμιση πιστοποιητικού, μη εξαιρουμένης της 

παραπομπής σε ιατροσυμβούλιο, να αποφασίζει 

διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν πρόνοιες άλλων 

παραγράφων (1, 3, 16), αν το επιβάλλει το καλώς 

νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης / ή και του/της 

μαθητή/μαθήτριας. 
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Επίδειξη λελογισμένης επιείκειας, για να μην παραμείνει 

στάσιμος/στάσιμη ο/η μαθητής/μαθήτρια,  σε ειδικές 

περιπτώσεις: 

(α) Σοβαρά προβλήματα υγείας, 

(β) Επίδειξη ουσιαστικής βελτίωσης ή προόδου παρά τις 

αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος ή  προσωπικών του 

αδυναμιών, 

(γ) Σοβαρά προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά 

προβλήματα. 

 Σε κάθε περίπτωση επίδειξης λελογισμένης επιείκειας, 

η απόφαση είναι δεόντως τεκμηριωμένη και 

καταγράφεται σε πρακτικό. 

 

(16) Αναβαθμολογήσεις: 

 

(1) Ο Διευθυντής, όταν λήξουν οι προαγωγικές, 

απολυτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις, αν παρατήρησε 

αδικία που τυχόν έγινε σε βάρος μαθητών/μαθητριών 

υποβάλλει, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται πιο κάτω, τα 

γραπτά δοκίμια στα οποία παρατηρήθηκε η κακή 

βαθμολόγηση, αυτεπάγγελτα και με δική του ευθύνη στον 

Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης για έλεγχο και 

αναβαθμολόγηση. 

 

(α) Ο Διευθυντής υποβάλλει επίσης και οποιαδήποτε άλλα 

γραπτά δοκίμια για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση από τον 

γονέα/κηδεμόνα μαθητή/μαθήτριας μέσα στην πιο κάτω 

οριζόμενη προθεσμία. Για κάθε γραπτό που υποβάλλεται 

από τον Διευθυντή για αναβαθμολόγηση ύστερα από 

αίτηση του γονέα/κηδεμόνα μαθητή/μαθήτριας, ο αιτητής 

καταβάλλει  και τα τέλη που ορίζονται από το Υπουργείο. 

 

(2) Η υποβολή των γραπτών δοκιμίων για 

αναβαθμολόγηση γίνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε εξεταστικής 

περιόδου. Μαζί με τα γραπτά για αναθεώρηση ο 

Διευθυντής αποστέλλει στο Υπουργείο: 
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 τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από γονείς/κηδεμόνες 

μαθητών/μαθητριών, 

 αντίγραφο του εξεταστικού δοκιμίου, 

 αναλυτική βαθμολογία (κατά τετράμηνα) σε όλα τα 

μαθήματα, 

 τα τέλη που ορίζονται από το Υπουργείο, 

 τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις του. 

 

(α) Όλα τα γραπτά για αναβαθμολόγηση αποστέλλονται 

στο Υπουργείο ταυτόχρονα, αν είναι δυνατό, και μέσα στην 

προθεσμία που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

(3) Ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης 

συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου και Αναβαθμολόγησης 

Γραπτών Δοκιμίων, η οποία αποτελείται από επιθεωρητές 

των ειδικών μαθημάτων ή/και διευθυντές/καθηγητές της 

ειδικότητας του μαθήματος ή των μαθημάτων στα οποία 

γίνεται έλεγχος, η οποία προβαίνει στον έλεγχο και την 

αναβαθμολόγηση ή όχι των γραπτών δοκιμίων. Η 

απόφαση της Επιτροπής είναι τελειωτική. 

 

(4) Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την 

αναβαθμολόγηση, αντίγραφο του οποίου μαζί με το 

γραπτό δοκίμιο διαβιβάζεται από τον Διευθυντή του οικείου 

τμήματος Εκπαίδευσης στον Διευθυντή, ο οποίος 

προβαίνει στην έκδοση του νέου αποτελέσματος. Η 

διαδικασία για την αναβαθμολόγηση των γραπτών 

δοκιμίων από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου 

συμπληρώνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα 

παραλαβής τους από τον Διευθυντή του οικείου τμήματος 

Εκπαίδευσης. 

Ο Διευθυντής ενημερώνει τον Καθηγητικό Σύλλογο για τα 

αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης των γραπτών. 
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ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

Οι ανεξετάσεις Ιουνίου πραγματοποιούνται τέλος Ιουνίου 

(δεύτερο δεκαπενθήμερο). 

Την τελευταία βδομάδα του Α΄ τετραμήνου παρέχεται σε 

ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ τους/τις μαθητές/μαθήτριες πρόγραμμα 

ανατροφοδότησης – ενισχυτικής / υποστηρικτικής 

διδασκαλίας, ΠΕΝΤΕ (5) εργάσιμων ημερών (μόλις 

λειτουργήσουν οι εξετάσεις τετραμήνων). 

Το πρόγραμμα διαρκεί για το σύνολο του χρόνου που 

διατίθεται. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα το πρόγραμμα 

διαρκεί για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο. 

Πρόγραμμα ανατροφοδότησης – ενισχυτικής / 

υποστηρικτικής διδασκαλίας προσφέρεται (μετά  τις 

προαγωγικές εξετάσεις του Β΄ τετραμήνου) στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου / Τεχνικών 

Σχολών (ανάλογα με τις διαγνωσμένες ανάγκες τους), οι 

οποίοι/οποίες βάσει των προνοιών των Κανονισμών 14, 15 

και 18 παραπέμπονται σε ανεξέταση. 

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο (2) βδομάδες και είναι 

υποχρεωτικό για τους/τις μαθητές/μαθήτριες 

αυτούς/αυτές. 

Μαθητές/Μαθήτριες που απουσιάζουν  αδικαιολόγητα 

πέραν του 20% του προγράμματος παραμένουν 

ΣΤΑΣΙΜΟΙ/ΣΤΑΣΙΜΕΣ.  

 

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

«Κηδεμόνας» σημαίνει έναν (1) εκ των δύο (2) βιολογικών 

ή νόμιμων θετών γονέων ή εξουσιοδοτημένο άτομο από 

μέρους τους, κατόπιν ένορκης δήλωσης ενώπιον 

δικαστηρίου ή το γονέα που ορίζεται ως ο έχων τη γονική 

μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης του 

παιδιού, σε περίπτωση γονέων που έχουν πάρει διαζύγιο, 

μετά από σχετική απόφαση δικαστηρίου ή τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, 
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Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όταν αυτές 

αναλαμβάνουν την κηδεμονία του παιδιού.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: 

 

1. Προσέρχονται μαζί με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, 

για να τους/τις εγγράψουν και με την υπογραφή 

τους αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το 

Σχολείο, οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητά τους 

αυτή, 

2. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των 

μαθητών/μαθητριών, οι οποίοι/οποίες βρίσκονται 

υπό την κηδεμονία τους, τους/τις παρακολουθούν 

με το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν 

και ελέγχουν την τακτική φοίτησή τους στο Σχολείο 

και την επιμέλεια, τη συμπεριφορά και το ήθος τους.  

Οτιδήποτε προσέξουν σχετικό, το γνωστοποιούν 

στον Διευθυντή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεργασία 

σπιτιού και Σχολείου, με στόχο τη βελτίωση των 

μαθητών/μαθητριών, 

3. Επαγρυπνούν για την τήρηση των σχολικών 

κανονισμών και διατάξεων από τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες, 

4. Φροντίζουν για την έγκαιρη εκπλήρωση των 

οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων των 

μαθητών/μαθητριών προς το Σχολείο, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς και τις σχετικές αποφάσεις του 

αρμόδιου σώματος, 

5. Ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τον Διευθυντή 

για την αιτία τυχόν απουσίας των κηδεμονευόμενων 

από αυτούς μαθητών/μαθητριών, 

6. Όταν κληθούν από τον Διευθυντή, προσέρχονται 

στο Σχολείο για ζητήματα που αναφέρονται 

στους/στις κηδεμονευόμενους/κηδεμονευόμενες 

μαθητές/μαθήτριες και οφείλουν να διατηρούν 

στενή και σταθερή επαφή με το Σχολείο, για την 

παρακολούθηση του ήθους και της επίδοσης των 
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μαθητών/μαθητριών και να μετέχουν επίσης στις 

εκδηλώσεις και άλλες συγκεντρώσεις του Σχολείου,  

7. Η έξοδος μαθητή/μαθήτριας από το Σχολείο σε 

ώρες λειτουργίας του, χωρίς γραπτή άδεια της 

Διεύθυνσης, αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό 

παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς. 

 Γραπτή άδεια εξόδου δίδεται για σοβαρούς 

λόγους, μόνο από τους/τις εφημερεύοντες/ 

εφημερεύουσες Βοηθούς 

Διευθυντές/Διευθύντριες, αφού πρώτα 

ειδοποιηθεί και παρουσιαστεί στο Σχολείο ο 

γονιός ή ο κηδεμόνας, για να πάρει από το 

Σχολείο και  συνοδεύσει τον/τη 

μαθητή/μαθήτρια,                                                                                            

 Τηλεφωνική επικοινωνία για άδεια εξόδου 

δε γίνεται αποδεκτή. 

 Τη γραπτή άδεια εξόδου προσυπογράφει και ο/η 

καθηγητής/καθηγήτρια του μαθήματος της 

περιόδου κατά την οποία χορηγείται, ο/η 

οποίος/οποία καταχωρεί σχετική σημείωση στο 

βιβλίο της ύλης για σκοπούς ενημέρωσης των 

καθηγητών/καθηγητριών που θα διδάξουν στο 

τμήμα.   

 Η γραπτή άδεια εξόδου υπογράφεται από τον 

γονιό ή κηδεμόνα και επιστρέφεται στον/στην 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Καθηγητή/Καθηγήτρια του 

Τμήματος, μόλις ο/η μαθητής/ μαθήτρια 

επιστρέψει στο Σχολείο.   

 Ο/Η απουσιολόγος του τμήματος ευθύνεται για 

τη σωστή τήρηση του απουσιολογίου και την 

ανάλογη ενημέρωση των 

διδασκόντων/διδασκουσών. 

8. Επιστροφή διαγωνισμάτων – Υπογραφή από τους 

γονείς/κηδεμόνες 

 Οι μαθητές/μαθήτριες παίρνουν τα διορθωμένα 

διαγωνίσματα στους γονείς/κηδεμόνες τους για 
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ενημέρωση και υπογραφή.   

 Τα διαγωνίσματα πρέπει να επιστρέφονται στο 

Σχολείο το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες.   

 Αν ο/η μαθητής/μαθήτρια χάσει το διαγώνισμα 

ή το αλλοιώσει ή πλαστογραφήσει την 

υπογραφή του γονιού/κηδεμόνα, διαπράττει 

πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται τιμωρία 

που θα αποφασιστεί από τη Διεύθυνση. 

9. Επισκέψεις κηδεμόνων μετά από τηλεφώνημα των 

παιδιών τους: 

 Οι γονείς/κηδεμόνες είναι ευπρόσδεκτοι στο 

Σχολείο, για να ενημερώνονται σχετικά με την 

επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους ή 

για τυχόν άλλα προβλήματα.  

 Αν κληθούν να επισκεφθούν το Σχολείο, θα 

πρέπει ιεραρχικά να έρθουν σε επαφή πρώτα με 

τον/την καθηγητή/καθηγήτρια που αφορά το 

περιστατικό, στη συνέχεια με τον/την 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Τμήματος, τον/την 

Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ., τον Β.Δ.Α΄ και τέλος, 

αν χρειάζεται, με τον Διευθυντή, μετά από 

προσυνεννόηση με τη Γραμματεία. 

 Από τη στιγμή που γίνει μία καταγγελία, ο/η 

Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. αναλαμβάνει να 

διερευνήσει το όλο θέμα. Θα ακούσει και τις δύο 

πλευρές, θα πάρει μαρτυρίες από άλλους και 

τέλος θα αποφασίσει ποιον και πώς θα 

τιμωρήσει.  

 Αν το περιστατικό είναι μικρό, θα τιμωρήσει ο/η 

ίδιος/ίδια (μέχρι δύο ημέρες αποβολή).  

 Αν το περιστατικό είναι σοβαρό, θα ζητήσει τη 

σύγκληση Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο,  

αφού ακούσει όλες τις μαρτυρίες που συνέλεξε 

ο/η Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ., θα πάρει 

απόφαση τιμωρίας (μέχρι έξι ημέρες αποβολή).  

 Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι το 

περιστατικό ήταν πιο σοβαρό, θα το 
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παραπέμψει στον Καθηγητικό Σύλλογο, ο 

οποίος, αφού ακούσει τις μαρτυρίες θα 

αποφασίσει για τιμωρία: α) μέχρι οκτώ ημέρες 

αποβολή, β) Αίτηση προς το Επαρχιακό Γραφείο 

για διά παντός αποβολή από το Σχολείο και 

εγγραφή σε άλλο Σχολείο. Για να γίνει αυτό 

χρειάζονται πλήρεις και τεκμηριωμένες θέσεις.  

 Ο Νόμος δίνει στη Διεύθυνση δεκαπέντε (15) 

εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες. 

 Η λανθασμένη συνήθεια των 

μαθητών/μαθητριών να ειδοποιούν τηλεφωνικά 

τους γονείς και να μην καταγγέλλουν τα 

περιστατικά (μικρά ή μεγάλα) στον/στην 

Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ και η άμεση παρουσία 

των γονιών στο Σχολείο είναι απαράδεκτη και 

παράνομη.  

 Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να μάθουν τα παιδιά 

τους να ακολουθούν τη σωστή διαδικασία και 

να καταγγέλλουν στον/στην 

Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. και να ζητούν με 

νόμιμες διαδικασίες το δίκαιό τους.  

 Αν οι γονείς/κηδεμόνες δουν ότι ο/η Β.Δ. δεν 

κάνει τίποτα, να έρθουν στο Σχολείο, στο 

γραφείο του Διευθυντή, και να κάνουν το 

παράπονό τους. Ο Διευθυντής θα καλέσει 

τον/την Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. και θα ζητήσει 

πλήρη αναφορά για τις ενέργειές του/της για το 

περιστατικό.  

 Αν οι γονείς/κηδεμόνες κρίνουν ότι όλες οι 

ενέργειες δε φέρνουν αποτέλεσμα, έχουν το 

δικαίωμα να απευθυνθούν στο Επαρχιακό 

Γραφείο και να καταγγείλουν τη Διεύθυνση.  

 Η Διεύθυνση ζητά από τους γονείς/κηδεμόνες 

να της δώσουν τον απαραίτητο χρόνο, για να 

πάρει αποφάσεις μέσα στα νόμιμα πλαίσια και 

τους κανονισμούς λειτουργίας των Σχολείων. 
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 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΗΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΓΟΝΙΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

 

Στολή για τους/τις μαθητές/μαθήτριες: 

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να φέρουν τη μαθητική 

στολή καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού χρόνου 

(διδακτικός χρόνος, περίοδος εξετάσεων, παραλαβή 

ενδεικτικών και απολυτηρίων).   

 

ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

     α)  Καθημερινή: 

- Το καθιερωμένο απλό γκρίζο μαθητικό παντελόνι, άσπρο 

πουκάμισο, φανέλα γυμναστικής, τρικό, μπουφάν στα 

επιτρεπόμενα χρώματα (άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε), 

χωρίς διαφημίσεις, σήματα ή σχέδια.   

- Μαύρα ή  αθλητικά παπούτσια στα επιτρεπόμενα 

χρώματα.   

- Κάλτσες μονόχρωμες (άσπρες, μπλε, μαύρες). 

 

     β)  Επίσημη: 

- Το καθιερωμένο απλό γκρίζο μαθητικό παντελόνι, άσπρο 

πουκάμισο, μπλε τρικό με  άνοιγμα σε σχήμα V, μαύρα 

δερμάτινα παπούτσια, άσπρες κάλτσες, μπλε γραβάτα με 

το λογότυπο του Σχολείου. 

 

   γ)  Γυμναστικής: 

- Παντελονάκι κοντό μπλε ή μαύρο, άσπρη φανέλα με 

κοντό μανίκι, χωρίς διαφημίσεις ή σήματα, Φόρμες 

χρώματος μπλε ή γκρίζου και παπούτσια αθλητικά 

χρώματος άσπρου ή γκρίζου ή μπλε. 

 

   δ)  Μαλλιά: 

Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι  

εξεζητημένες κομμώσεις. 

 

   ΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: 

      α)  Καθημερινή: 

- Γκρίζα φούστα με πιέτες γύρω-γύρω, κανονικού μήκους, 
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μέχρι το γόνατο (όχι κατώμεση).  

- Πουκάμισο άσπρο ή φανέλα της γυμναστικής (άσπρη, 

μαύρη, γκρίζα, μπλε) ή φανέλα με γιακαδάκι (άσπρη, 

μαύρη, γκρίζα, μπλε), τρικό και μπουφάν μονόχρωμα, στα 

επιτρεπόμενα χρώματα χωρίς διαφημίσεις, σήματα ή 

σχέδια (άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε).   

- Μαύρα ή αθλητικά παπούτσια στα επιτρεπόμενα 

χρώματα.   

- Κάλτσες μονόχρωμες (άσπρες, μπλε, μαύρες).  

- Από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31η Μαρτίου επιτρέπεται το 

γκρίζο και μαύρο παντελόνι (όχι κολάν, όχι σκισμένα, όχι 

blue jean).  

- Φόρμες μονόχρωμες χωρίς τεράστια γράμματα (μαύρες, 

γκρίζες, μπλε, όχι τύπου βράκα).  

 

     β)  Επίσημη: 

- Γκρίζα φούστα  με πιέτες γύρω – γύρω, κανονικού 

μήκους, μέχρι το γόνατο, άσπρη μπλούζα, μπλε τρικό με 

άνοιγμα σε σχήμα V, μαύρα δερμάτινα παπούτσια, 

άσπρες κάλτσες, μπλε γραβάτα με το λογότυπο του 

Σχολείου. 

 

    γ)  Γυμναστικής: 

- Παντελονάκι κοντό μπλε ή μαύρο, άσπρη φανέλα με 

κοντό μανίκι, χωρίς διαφημίσεις ή σήματα, φόρμες 

χρώματος μπλε ή γκρίζου και παπούτσια αθλητικά 

χρώματος άσπρου ή γκρίζου ή μπλε. 

 

    δ)  Μαλλιά: 

- Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι 

εξεζητημένες κομμώσεις. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: Γενική Εμφάνιση: 

Το Σχολείο δεν επιτρέπει τις υπερβολές στην εμφάνιση (είναι 

παράπτωμα και τιμωρείται). Για το Σχολείο ο 

χαρακτηρισμός «υπερβολές στην εμφάνιση» θεωρούνται 

τα πιο κάτω: 
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Μαθητές: τα πολύ μακριά μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά, το 

ιδιόρρυθμο κούρεμα, το αξύριστο πρόσωπο, τα 

σκουλαρίκια (αυτί/αυτιά, φρύδια), οι διακοσμητικές 

αλυσίδες, τα σχισμένα παντελόνια. 

Μαθήτριες: ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά, 

ανταύγειες, προσθετική μαλλιών), τα πολλά σκουλαρίκια 

(αυτί/αυτιά, μύτη, φρύδια) το έντονο μακιγιαρισμένο 

πρόσωπο, τα βαμμένα νύχια, τα προσθετικά νυχιών, το 

κατώμεσο ή σχισμένο παντελόνι, η πολύ κοντή φούστα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Φόρμες: 

Οι φόρμες είναι προνόμιο που ζήτησε και πήρε το Κ.Μ.Σ., 

με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα 

χρονοδιαγράμματα και τα χρώματα. Αν 

μαθητές/μαθήτριες παραβιάζουν τη συμφωνία με τα 

χρώματα, το Σχολείο έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το 

προνόμιο της φόρμας και να επιβάλει ΜΟΝΟ το γκρίζο 

παντελόνι. 

Μαθητές/ Μαθήτριες που θα έρχονται στο Σχολείο με 

φόρμες πριν την 1η Δεκεμβρίου και μετά την 31η Μαρτίου 

θα τιμωρούνται με αποβολή (παραβίαση σχολικής 

στολής) 

 

 

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

 

Η σκόπιμη κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης 

στο Σχολείο ή εισόδου στην τάξη αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα.   

 

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7.30 π.μ. Αν κάποιος/α 

μαθητής/μαθήτρια καθυστερήσει να προσέλθει στο 

Σχολείο μπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρησή του/της 

με δικαιολογητικό από τους γονείς/κηδεμόνες του/της. Για 

οποιοδήποτε λόγο θα απουσιάσει, έστω και για μία 

περίοδο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου, 

σημειώνεται ως απών/απούσα για τον χρόνο της 
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απουσίας του/της. 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν υποχρέωση να προσέρχονται 

έγκαιρα στην τάξη. Μαθητής/Μαθήτρια που καθυστερεί να 

εισέλθει στην τάξη του για τέσσερεις φορές αρχικά 

ειδοποιείται τηλεφωνικώς από τον/την Διοικητικό/Διοικητική 

Β.Δ., για το παράπτωμα αυτό, ο γονέας/κηδεμόνας 

του/της και στη συνέχεια, αν επαναληφθεί το ίδιο 

παράπτωμα (τέσσερις φορές καθυστέρηση εισόδου στην 

τάξη) του/της επιβάλλεται ποινή δύο περιόδων αποβολής 

και νοείται, πως ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας 

του/της μαθητή/μαθήτριας. Το παράπτωμα αυτό σε 

περίπτωση επαναλαμβανόμενης διάπραξής του,  είναι 

δυνατό να συνεπάγεται,  ύστερα από απόφαση του/της 

Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ. τη λήψη και άλλων παιδαγωγικών 

μέτρων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες 

να καταβάλλουν χρηματική αποζημίωση (έναντι 

απόδειξης) για ζημιά που προκαλούν στην περιουσία του 

Σχολείου. 

 

Απαγορεύεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες να 

παραμένουν στις τάξεις κατά τα διαλείμματα, εκτός και αν 

έχουν άδεια. Αν συμβεί οποιαδήποτε ζημιά την ώρα που 

βρίσκονται στις τάξεις τους, θα κληθούν, είτε να πουν 

ποιος την έκανε και να πληρώσει τη ζημιά είτε θα 

αναγκαστούν να την πληρώσουν οι ίδιοι. 

 

Οι θέσεις των μαθητών/μαθητριών ορίζονται από τον/την 

Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Καθηγητή/ Καθηγήτρια του τμήματος 

και οι μαθητές/μαθήτριες δε μετακινούνται σε άλλες, εκτός 

αν έχουν εντολή από τον/τη διδάσκοντα/διδάσκουσα 

καθηγητή/καθηγήτρια. 
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Για τις Ειδικές αίθουσες και Εργαστήρια οι 

μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες να 

ακολουθούν τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για τις 

Αίθουσες αυτές και να κάθονται στις θέσεις που θα τους 

τοποθετήσουν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες 

καθηγητές/καθηγήτριες. Άρνηση συμμόρφωσης προς τις 

οδηγίες αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. 

 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται οι 

μαθητές/μαθήτριες να απομακρύνονται από τον σχολικό 

χώρο.  Άδεια εξόδου από το Σχολείο δίνεται μόνο για 

σοβαρούς λόγους  από τον/την 

εφημερεύοντα/εφημερεύουσα Β.Δ., με την παρουσία του 

γονέα/κηδεμόνα.   

 

Οι μαθητές/μαθήτριες φροντίζουν ώστε ο σχολικός χώρος 

(αυλή, τάξεις) να είναι πάντοτε ολοκάθαρος. 

 

Στην τάξη δεν παίρνουν ποτέ φαγώσιμα, ποτέ δε βάζουν 

κάτω από τα θρανία τσίχλες, ξηρούς καρπούς, κόλλες ή 

ξύσματα μολυβιών.  Δε γράφουν ή χαράσσουν πάνω 

στα θρανία ή τις καρέκλες.  Τοίχοι, παράθυρα, κουρτίνες 

πρέπει να διατηρούνται καθαρά.  Το διορθωτικό υγρό  

είναι καρκινογόνο, γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται. 

 

Στους διαδρόμους, στις σκάλες, στην αυλή δεν πετούν 

σκουπίδια.  Αυτά πρέπει να ρίχνονται στους ειδικούς 

καλάθους σκουπιδιών. Αφήνοντας πίσω τους σκουπίδια 

δείχνει και έλλειψη κουλτούρας καθαριότητας και 

προσβάλλει τόσο τους/τις ίδιους/ίδιες όσο και τις 

οικογένειές τους. 

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Στόχος μας και φέτος είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Θα πρέπει να 

μάθουμε να διαχωρίζουμε ό,τι μπορεί να ανακυκλωθεί 

(πλαστικά μπουκάλια, χαρτί, πώματα, τενεκεδάκια 
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αναψυκτικού).  

 

Με τη συνεργασία του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

(Κ.Μ.Σ.) έχουν τοποθετηθεί τέσσερις (4) ειδικοί κάλαθοι για 

την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών.  

 

Καλό είναι να μάθουμε τοποθετούμε το κάθε υλικό στον 

δικό του κάλαθο και όχι να τα πετάμε.  

 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση είναι 

δείγμα του πολιτισμού μας. 

 

ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 

 

Η παρουσία όλων, μαθητών/μαθητριών και 

καθηγητών/καθηγητριών, στις κοινές συγκεντρώσεις είναι 

απαραίτητη και υποχρεωτική. 

 

Όλοι/Όλες στέκονται ή κάθονται στις θέσεις που τους 

ορίζονται χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, συζητήσεις ή 

σχόλια, και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις ή 

ανακοινώσεις με προσοχή και με τον πρέποντα σεβασμό. 

Το αντίθετο αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. 

 

Οι αντιδράσεις σε ό,τι λέγεται ή διαδραματίζεται κατά τις 

κοινές συγκεντρώσεις πρέπει να είναι κόσμιες και με μέτρο. 

 

Με το τριπλό κτύπημα του κουδουνιού οι 

μαθητές/μαθήτριες συγκεντρώνονται χωρίς καθυστέρηση 

στον καθορισμένο χώρο (άτριο {αυλή} ή θέατρο/κλειστό).  

Εκεί, αφού πάρουν τις θέσεις τους, ακούνε με προσοχή, 

χωρίς να μιλούν ή να θορυβούν, τις ανακοινώσεις του 

Διευθυντή, ή τις εκδηλώσεις για τις διάφορες επετείους. 

Τόσο στο άτριο {αυλή} όσο και στο θέατρο/κλειστό 

απαγορεύεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες να τρώνε ή 

να πίνουν οτιδήποτε.  Κανένας/Καμιά μαθητής/μαθήτρια 
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δεν απομακρύνεται από την κοινή συγκέντρωση χωρίς 

άδεια από καθηγητή/καθηγήτρια. Απομάκρυνσή τους 

χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και 

τιμωρείται. 

 

Στις κοινές συγκεντρώσεις – εορτασμούς οι 

μαθητές/μαθήτριες χειροκροτούν πολιτισμένα, όταν 

πρέπει, και ποτέ δε σφυρίζουν. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ την ώρα της 

εκδήλωσης.      

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 

 

Όταν απουσιάζει καθηγητής/καθηγήτρια, οι 

μαθητές/μαθήτριες μένουν στην τάξη ήσυχοι, καθισμένοι 

στα θρανία τους και ο/η πρόεδρος ή ο/η αντιπρόεδρος 

πηγαίνει να πάρει οδηγίες από τον/την 

εφημερεύοντα/εφημερεύουσα Β.Δ..  Ο/Η αντιπρόεδρος ή 

ένα μέλος της επιτροπής είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για 

την ησυχία στην τάξη. Σε άλλες περιπτώσεις ο/η πρόεδρος 

της τάξης είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη μέχρι την άφιξη 

του/της καθηγητή/καθηγήτριας. 

 

Σε περίπτωση αναπλήρωσης από άλλο/άλλη 

καθηγητή/καθηγήτρια οι μαθητές/μαθήτριες ακολουθούν 

τις οδηγίες για απασχόληση ή μάθημα από τον/την 

αναπληρωτή/αναπληρώτρια καθηγητή/ καθηγήτρια. 

 

Σε περίπτωση που απουσιάζει ο/η καθηγητής/καθηγήτρια 

της τελευταίας περιόδου δίδεται άδεια αποχώρησης από το 

Σχολείο μόνο στους/στις μαθητές/μαθήτριες του τμήματος 

των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υπογράψει τη 

σχετική έγκριση να σχολνάνε τα παιδιά πριν τις 13.35 (με 

βάση τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού. Οι υπόλοιποι/υπόλοιπες μαθητές/ μαθήτριες 

μένουν στην αυλή κάτω από την επίβλεψη του/της 
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εφημερεύοντα /εφημερεύουσας Β.Δ..  

 

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 Ο/Η μαθητής/μαθήτρια, που έχει λόγο να φύγει από το 

Σχολείο, χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου από τον/την 

Διοικητικό/Διοικητική Β.Δ., την οποία υπογράφει ενώπιον 

του/της ο γονέας/ κηδεμόνας. 

 

 Η άδεια εξόδου, που ο/η μαθητής/μαθήτρια εξασφαλίζει 

από τη Διεύθυνση, προσυπογράφεται και από τον/την 

καθηγητή/καθηγήτρια της περιόδου κατά την οποία  

χορηγείται,   ο/η οποίος/οποία  καταχωρίζει  σχετική  

σημείωση  στο Βιβλίο Ύλης για σκοπούς ενημέρωσης 

των καθηγητών/καθηγητριών που θα διδάξουν στο 

τμήμα.  

 

 Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις –προβλήματα 

υγείας κυρίως– η Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα, 

αφού ενημερώσει πρώτα τους γονείς/κηδεμόνες και 

πάρει οδηγίες. Σε περίπτωση που η επικοινωνία είναι 

αδύνατη, το αντιμετωπίζει κατά την κρίση της και 

ενημερώνει παράλληλα ή εκ των υστέρων τους 

γονείς/κηδεμόνες. 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν εγκαταλείπουν τους χώρους του 

Σχολείου χωρίς άδεια της Διεύθυνσης. Παραμένουν σ’ 

αυτούς και συμπεριφέρονται κόσμια. Ανάρμοστη 

συμπεριφορά, όπως βρισιές,  καβγάδες ή δυνατή μουσική 

την ώρα του διαλείμματος, αποτελούν παράπτωμα. Οι 

μαθητές/ μαθήτριες δεν παραμένουν στις αίθουσες 

διδασκαλίας ή στους διαδρόμους κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος ούτε και στην κεντρική είσοδο του Σχολείου. 

Υπάρχουν αρκετά παγκάκια, για να καθίσουν να φάνε και 

να ξεκουραστούν. Στις αίθουσες μένουν μόνο όταν βρέχει 
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πολύ ή υπάρχει τσουχτερό κρύο και μετά από άδεια της 

Διεύθυνσης. 

 

ΕΙΣΟΔΟΙ – ΕΞΟΔΟΙ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες εισέρχονται στο Σχολείο (πριν τις 

07.30 π.μ.) και εξέρχονται από αυτό (μετά τις 13.35 μ.μ.) 

χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες εισόδους/εξόδους.  

 

Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος – έξοδος των 

μαθητών/μαθητριών από τον χώρο στάθμευσης των 

καθηγητών/καθηγητριών, για να αποφευχθούν τυχόν 

ατυχήματα.  

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Χρησιμοποιείται από τους/τις μαθητές/μαθήτριες μόνο 

όταν συνοδεύονται από καθηγητή /καθηγήτρια, είτε στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής είτε σε άλλες εκδηλώσεις του 

Σχολείου. 

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στην 

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης μόνοι/μόνες τους και κυρίως 

όταν η Αίθουσα χρησιμοποιείται από το Λύκειο (Τρίτη, 

Πέμπτη, Παρασκευή). Αν καταγγελθούν για παρενόχληση 

του μαθήματος, θα τιμωρούνται. 

 

 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ (ΚΑΝΤΙΝΑ) 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες μπαίνουν στη γραμμή και 

περιμένουν να εξυπηρετηθούν με τη σειρά, χωρίς φωνές 

και σπρωξίματα.  

 

Μετά το χτύπημα του κουδουνιού για μάθημα, το Κυλικείο 

θα πρέπει να κλείνει. Δεν επιτρέπεται να εξυπηρετούνται 

μαθητές/μαθήτριες, με τη δικαιολογία ότι δεν πρόλαβαν να 

πάνε στο Κυλικείο. Όλοι/Όλες οι μαθητές/μαθήτριες 
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γνωρίζουν, τόσο το ωράριο όσο και το χρονικό διάστημα 

των διαλειμμάτων. Είναι υποχρεωμένοι/υποχρεωμένες, 

λοιπόν, να κανονίζουν τις δοσοληψίες τους με το Κυλικείο 

έγκαιρα και όχι να θυμούνται ότι θέλουν νερό ή κάτι άλλο, 

αφού χτυπήσει το κουδούνι για είσοδο στις αίθουσες. Η 

παρουσία μαθητή/μαθήτριας στο Κυλικείο μετά το 

χτύπημα του κουδουνιού θεωρείται πειθαρχικό 

παράπτωμα και τιμωρείται με βάση τους Εσωτερικούς 

Κανονισμούς του Σχολείου. 

 

Για οποιοδήποτε παράπονο, όσον αφορά την ποιότητα 

των υλικών ή τα ρέστα που παίρνουν, απευθύνονται είτε 

στον/στην εφημερεύοντα/εφημερεύουσα 

καθηγητή/καθηγήτρια που βρίσκεται εκεί είτε στον 

Υπεύθυνο για το Κυλικείο Βοηθό Διευθυντή, τον κ. Νεόφυτο 

Ανδρονίκου.  

 

 

ΟΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ 

 

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι –κυρίως 

νεαροί/νεαρές ή πρώην μαθητές/ μαθήτριες του 

Σχολείου–, χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική 

εργασία, εισέρχονται στο Σχολείο χωρίς την άδεια της 

Διεύθυνσης και παραβιάζουν ουσιαστικά τον σχολικό 

χώρο, με αποκλειστικό σκοπό να περάσουν ευχάριστα την 

ώρα τους συναντώντας γνωστούς και φίλους. Το Σχολείο 

δεν είναι χώρος για τέτοιες συναντήσεις και 

συναναστροφές. Γι' αυτό, όσοι/όσες μαθητές/ μαθήτριες 

υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του 

σχολικού χώρου είναι συνυπεύθυνοι/ συνυπεύθυνες και 

συνένοχοι/συνένοχες. 

 Μαθητής/Μαθήτρια που προγραμματίζει τέτοιες 

συναντήσεις ή δέχεται επισκέψεις στο Σχολείο διαπράττει 

σοβαρό παράπτωμα. 

 Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο 

Σχολείο απευθύνονται στη Διεύθυνση. 
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 Η παρουσία εξωσχολικών στην αυλή του Σχολείου, στις 

αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στους 

διαδρόμους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. Η Διεύθυνση έχει 

το δικαίωμα να καλεί ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, αν οι εξωσχολικοί δεν 

υπακούνε σε οδηγίες των 

εφημερευόντων/εφημερευουσών.  

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου επιβάλλεται να τηρούν 

τα ακόλουθα: 

(1) Στο λεωφορείο: 

 Να μη σηκώνονται από τη θέση τους και να μη κάνουν 

άσεμνες χειρονομίες σε άλλους οδηγούς. 

 Να μη ρίχνουν οποιοδήποτε αντικείμενο ο/η ένας/μια 

στον/στην άλλο/άλλη και να μη φωνάζουν δυνατά. 

Γενικά να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο. 

 Να μην απασχολούν τον οδηγό κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης ζητώντας του να βάζει τραγούδια ή CD.  

 Αν έχουν μαζί τους CD Player, να το έχουν σε χαμηλή 

ένταση έτσι, ώστε να μην ενοχλούν τους άλλους. 

 Πριν από την επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το 

λεωφορείο, να βεβαιώνονται ότι αυτό δεν κινείται, αλλά 

έχει σταθμεύσει. 

 

(2) Στους χώρους επίσκεψης: 

 Να μην απομακρύνονται από το σύνολο των 

μαθητών/μαθητριών ούτε από τον καθορισμένο χώρο. 

 Να μην πλησιάζουν ή να μην παίζουν κοντά σε 

επικίνδυνα σημεία (ακτές, βράχους, γκρεμούς, λάκκους, 

χαντάκια ,δρόμους με κίνηση κτλ.) και να μην 

ανεβαίνουν σε δέντρα ή υψώματα, από όπου μπορεί να 

πέσουν. 

 Να μην αγγίζουν ή να επεξεργάζονται αντικείμενα που 

τους είναι άγνωστα και πιθανό, επικίνδυνα. 

 Να σέβονται τον χώρο που επισκέπτονται, να τον 

διατηρούν καθαρό και γενικά να σέβονται την ξένη 
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περιουσία (υποστατικά, φυτείες, δέντρα κτλ.). 

 Να μην έχουν CD Player σε δυνατή ένταση έτσι, ώστε να 

μην ενοχλούν τους/τις συμμαθητές/ συμμαθήτριές τους 

ή άλλους που παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

 Να μην ανάβουν φωτιά, παρά μόνο στους ειδικούς 

χώρους, που είναι καθορισμένοι από το Δασονομείο. Σε 

τέτοια περίπτωση, να βεβαιώνονται ότι την έχουν σβήσει 

εντελώς πριν αναχωρήσουν. 

 Να μην κάνουν παρέα με αγνώστους ούτε να δέχονται 

οτιδήποτε από αυτούς. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος κάποιου/κάποιας 

συμμαθητή/συμμαθήτριάς τους, να ενημερώνουν 

αμέσως τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη 

Καθηγητή/Καθηγήτρια για τη λήψη των απαραίτητων 

μέτρων. 

(3) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οινοπνευματωδών 

ποτών, το κάπνισμα, το κολύμπι και η βαρκάδα. 

(4) Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να τηρούν το ωράριο και 

να είναι συνεπείς στην καθορισμένη ώρα αναχώρησης και 

επιστροφής και να βρίσκονται έγκαιρα στα λεωφορεία 

τους. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λεωφορείου για κανένα 

λόγο. Κατά την επιστροφή, προτού οι μαθητές/μαθήτριες 

εγκαταλείψουν το λεωφορείο, να βεβαιώνονται ότι δεν 

έχουν ξεχάσει σ' αυτό προσωπικά τους αντικείμενα (κινητό, 

CD Player, ραδιόφωνο, φωτογραφική μηχανή, τσάντα, 

τρικό κτλ.).  

Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να χαθούν, γιατί τα λεωφορεία 

αμέσως μετά, εκτελούν διαδρομές με νέους επιβάτες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το Σχολείο, για τη σύνταξη των παρόντων Εσωτερικών 

Κανονισμών Λειτουργίας, στηρίχτηκε στη Νομοθεσία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και τους σχετικούς Κανονισμούς 

και Εγκυκλίους που κατά καιρούς εκδίδονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συνεργάστηκε με το 

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Γονέων 

και Κηδεμόνων του Σχολείου μας.  Οι Κανονισμοί αυτοί, 

όμως, σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους Περί 

Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

Νέους Κανονισμούς, οι οποίοι και αποτελούν το πλήρες 

επίσημο νομοθετημένο κείμενο. 

 

Η πρόθυμη συμμόρφωση των μαθητών/μαθητριών με τις 

πιο πάνω οδηγίες και η τήρηση των υποχρεώσεών τους 

απέναντι στον εαυτό τους και στο Σχολείο θα συμβάλει στη 

δημιουργία καλών σχέσεων, τόσο μεταξύ τους όσο και με 

τους καθηγητές/καθηγήτριές τους και στην ύπαρξη 

ατμόσφαιρας φιλίας και συνεργασίας μέσα στο Σχολείο 

μας, απαραίτητης για την επίτευξη των στόχων που έχουμε 

θέσει για τη φετινή σχολική χρονιά 2018 – 2019.  

 

Στόχος μας να μη μένει κανένας/καμιά μαθητής/μαθήτρια 

έξω (για οποιονδήποτε λόγο) και να εφαρμόζει τους 

Κανονισμούς του Υπουργείου και τους Εσωτερικούς 

Κανονισμούς του Σχολείου.  

 

Θέλουμε να ανεβάσουμε το Σχολείο μας πολύ ψηλά και 

πρέπει να περιορίσουμε τις παραβατικές συμπεριφορές και 

την αδιαφορία. Όλοι (Διεύθυνση, Εκπαιδευτικοί, 

Μαθητές/Μαθήτριες, Γονείς) θα πρέπει να αναλάβουμε τις 

ΕΥΘΥΝΕΣ μας και να μην κάνουμε υποχωρήσεις. Μόνο έτσι 

θα πάμε μπροστά.  

 

Από την Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019, θα υπάρξει αυστηρή / 

συστηματική και αμερόληπτη εφαρμογή ΟΛΩΝ των 
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Κανονισμών, που αφορούν: 

 

1. Εμφάνιση (Ρούχα, Μαλλιά, Σκουλαρίκια) 

2. Καθυστερήσεις Προσέλευσης στο Σχολείο / στο 

μάθημα 

3. Αδικαιολόγητες Απουσίες (εκτός τάξης / έστω και 

μία περίοδος) 

4. Απαλλαγές από μάθημα/μαθήματα (δε μένουν 

στην αυλή) 

5. Σχόλασμα 7η/8η περίοδο (δε μένουν στον σχολικό 

χώρο) 

6. Μεγάφωνα (ακόμη και τα διαλείμματα) 

7. Καντίνα (μόνο τα διαλείμματα) 

8. Συμπεριφορά (βρισιές, απρεπείς χειρονομίες, 

απειλές, ειρωνείες, αδιαφορία)  

9. Σκασιαρχείο (φεύγουν από το Σχολείο έστω και μία 

περίοδο).  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Θα σταλεί S.M.S. στους γονείς/κηδεμόνες και θα τους 

ενημερώνουμε ότι θα πάει το Βιβλιαράκι με τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς σπίτι, την Πέμπτη, 20 

Δεκεμβρίου και να το ζητήσουν από τα παιδιά τους. 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, έχετε δέκα οκτώ (18) 

ημέρες να διαβάσετε το Βιβλιαράκι και να συμβουλέψετε τα 

παιδιά σας να είναι πιο υπεύθυνα και να πειθαρχούν 

στους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχολείου, για να μην 

έχουν δυσάρεστες συνέπειες (αποβολές, απουσίες, 

ανεξετάσεις, στασιμότητα). 

 

Σε γονείς/κηδεμόνες συγκεκριμένων μαθητών/μαθητριών 

που συστηματικά μένουν εκτός τάξης ή είναι απείθαρχοι 

θα σταλεί άλλο S.M.S., με το οποίο θα προειδοποιούνται 

για εμπλοκή του Γραφείου Ευημερίας και της Αστυνομίας 

(παραμέληση παιδιών). 

Η προειδοποίηση έγινε. Όλα τώρα εξαρτώνται από εσάς, 
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γιατί όπως λέει και ο Jim Rohn (1930 – 2009), Αμερικανός 

συγγραφέας Αυτοβοήθειας: «Η πειθαρχία είναι η γέφυρα 

μεταξύ στόχου και επίτευξης του στόχου» και εμείς 

θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας. 

 

Για να το πετύχουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 

μαθητές/μαθήτριες ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ: 

 

 
 

 

     Ο Διευθυντής              Ο Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ.      

 

 

    ……………………    …………………… 

                         

   Νίκος Νικολάου               Στυλιανού Περικλής

   

 

 

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1331
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1331
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

Απαραίτητο στοιχείο για να πετύχει ο/η εκπαιδευτικός 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στην τάξη που διδάσκει είναι η 

πειθαρχία. 

 

Στόχος του/της θα πρέπει να είναι η συνεργασία με την 

τάξη, η οποία να περιέχει το στοιχείο της αμοιβαίας 

εκτίμησης, του σεβασμού και της αλληλοκατανόησης. 

 

Σίγουρα χρειάζεται, τόσο χρόνος όσο και προσπάθεια για 

τη δημιουργία του συνενωτικού κρίκου μεταξύ 

εκπαιδευτικού και τάξης ως συνόλου και μεταξύ 

εκπαιδευτικού και κάθε μαθητή/μαθήτριας, μέλους της 

τάξης. 

 

Ο/Η εκπαιδευτικός, όμως, δεν πρέπει να αφήσει να 

δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση για το ποιος/ποια 

διοικεί και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για την τάξη.  

 

Ο/Η εκπαιδευτικός, για να κερδίσει την εκτίμηση των 

μαθητών/μαθητριών του/της, θα πρέπει να διδάσκει 

σωστά και αποτελεσματικά. Οι μαθητές/μαθήτριες 

αρχίζουν να απειθαρχούν στην τάξη, όταν δεν 

απασχολούνται δημιουργικά. 

 

Πηγή της κακής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών 

μπορεί να είναι: η κοινωνία, το σπίτι, το Σχολείο ή η 

εφηβεία. 

 

Για την ύπαρξη ενός καλού επιπέδου πειθαρχίας, είναι 

απαραίτητο να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 

και μια βραχυπρόθεσμη τακτική. 

 

Στρατηγική του/της εκπαιδευτικού για την τάξη: 

 

 Απόκτηση εξειδικευμένων πληροφοριών 

(περιβάλλον του Σχολείου, σχέσεις    Σχολείου – 
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σπιτιού, χαρακτηριστικά του/της κάθε 

μαθητή/μαθήτριας), 

 Σωστή προπαρασκευή για το μάθημα, 

 Γνώση των κανόνων του συστήματος βράβευσης 

και τιμωρίας, 

 Με τις προσωπικές επαφές του/της με τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες, να δώσει σ’ αυτούς/αυτές την 

εντύπωση ότι νοιάζεται γι’ αυτούς/αυτές, 

 Προσωπικά χαρακτηριστικά του/της εκπαιδευτικού: 

γνώσεις, συνέπεια, δύναμη στον χαρακτήρα, 

αποφασιστικότητα. 

 

Τακτικές στην τάξη: 

 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριοτήτων 

ρουτίνας: 

 Καλή προετοιμασία της αίθουσας και των υλικών, 

 Οι μαθητές/μαθήτριες ξέρουν τι αναμένεται από 

αυτούς/αυτές στην αρχή κάθε μαθήματος. 

 Πλήρης κατανόηση των κανόνων για ομιλία στην 

τάξη, 

 Καθιέρωση διαδικασιών ρουτίνας για οργανωτικά 

θέματα (πώς μαζεύονται και    αποθηκεύονται τα 

υλικά και τα εργαλεία στις ειδικές αίθουσες ή τα 

φυλλάδια και τα   διαγωνίσματα στην τάξη),  

 Άσκηση συνεχούς ελέγχου από τον/την 

εκπαιδευτικό, ακόμη κι όταν απασχολείται με μια 

ομάδα,  

 Έλεγχος όσο πιο αθόρυβα είναι δυνατό,  

 Χρησιμοποίηση του μικρού ονόματος του/της 

μαθητή/μαθήτριας, γίνεται έτσι πιο προσωπική η 

σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και 

μαθητή/μαθήτρια,  

 Διατήρηση του ρυθμού και της ομαλότητας του 

μαθήματος. Όχι διακοπές για    απειθαρχία 

ενός/μίας μαθητή/μαθήτριας ή απορία 

κάποιου/κάποιας άλλου/άλλης,  
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 Πρόβλεψη προβλημάτων πειθαρχίας και γρήγορη 

και αποφασιστική δράση,  

 Αποφυγή της αντιπαράθεσης. 
 

 

 
           ΠΟΣΕΣ              ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
             ΦΟΡΕΣ  …….               ΣΟΥ ΤΟ  

                                  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ΟΤΙ Η ΒΙΑ     Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ     ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ !! 

 
ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΕΣ!!! 
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«Τα Σχολεία έχουν ιδρυθεί για τα παιδιά  

και όχι για τους μεγάλους. 

Η πειθαρχία δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται, 

για να κάνει τη ζωή των μεγάλων 

ευκολότερη αλλά, 

για να εκπαιδεύει τα παιδιά, να είναι πιο 

υπεύθυνα, 

για να γίνουν πιο αυτοπειθαρχούμενα.» 
 

Rose Lock 
 


