ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Ι. Χρήση Οχημάτων
Η διακίνηση μέσα στον σχολικό χώρο με μηχανοκίνητο όχημα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Μαθητής που έρχεται στο Σχολείο με μηχανοκίνητο όχημα:
•
•
•
•
•

Είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδηγού και κυκλοφορίας και για
την ασφάλιση του οχήματός του. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττει σοβαρό ποινικό αδίκημα
και ως εκ τούτου ειδοποιείται αμέσως η Αστυνομία.
Τηρεί τους κανόνες οδικής ασφάλειας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τις
μετακινήσεις του.
Έχει παραδώσει εκ των προτέρων στο Σχολείο το σχετικό έντυπο.
Δεν επιτρέπεται η στάθμευση μοτοποδηλάτου εκτός του Μοτοροστασίου ή η στάθμευση
αυτοκινήτων μέσα στον σχολικό χώρο.
Το Σχολείο δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν στα μοτοποδήλατα ή τα αυτοκίνητα των μαθητών.

ΙΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων, έξυπνων συσκευών ή άλλων τεχνολογικών μέσων στο
Σχολείο
Η ενεργοποίηση και/ή χρήση κινητών τηλεφώνων και έξυπνων συσκευών (π.χ. ρολογιών) κατά τη
διάρκεια του μαθήματος/συγκέντρωσης/εκδήλωσης στον σχολικό χώρο απαγορεύεται ρητώς από
τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται πως η
ηχογράφηση, φωτογράφιση ή/και βιντεογράφηση αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων
και τιμωρείται πολύ αυστηρά από την Πολιτεία. Αποτελεί, όμως, και σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται αυστηρά σύμφωνα με τα Παιδαγωγικά Μέτρα.
Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, ο μαθητής κατά την είσοδό του στην αίθουσα
πρέπει να τοποθετεί το κινητό τηλέφωνο απενεργοποιημένο (κλειστό) στην έδρα.
Παράπτωμα
Παρουσία κινητού τηλεφώνου εκτός
ώρας διαλείμματος
(τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση)
Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου,
εκτός ώρας διαλείμματος
(τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση)
Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη
διάρκεια της ημέρας, εκτός ώρας
διαλείμματος
(τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση)

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με
τη χρήση κινητού τηλεφώνου:

Παιδαγωγικά Μέτρα
1η φορά: Παρατήρηση
2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 2 μέρες αποβολή
1η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
2η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 2 μέρες αποβολή
1η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
2η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
3η φορά: 1 μέχρι 2 μέρες αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 4 μέρες αποβολή
Ανάλογα με την κάθε περίπτωση το παράπτωμα θα
παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σχολείου, το
οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει από 1-6 μέρες
αποβολή ή/και να παραπέμψει το παράπτωμα στον
Καθηγητικό Σύλλογο, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίσει
μέχρι και αποβολή από το Σχολείο για πάντα, με δικαίωμα
εγγραφής σε άλλο σχολείο

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο μαθητής οφείλει να παραδώσει το κινητό
τηλέφωνο στον εκπαιδευτικό, αφού αυτό απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, παραδίνεται στη
Γραμματεία του Σχολείου και επιστρέφεται με τη λήξη των μαθημάτων της ημέρας.
Το Σχολείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά σε κινητό τηλέφωνο.
Απαγορεύεται επίσης, η παρουσία και η χρήση ακουστικών (ενσύρματων ή ασύρματων) κατά
τη διάρκεια μαθήματος/συγκέντρωσης/εκδήλωσης.
ΙΙΙ. Κάπνισμα
Το Σχολείο, εκτός από τη διαπαιδαγώγηση, ενδιαφέρεται και για τη σωματική υγεία του μαθητή. Το
κάπνισμα είναι αποδεδειγμένα βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισμό και ως εκ τούτου, προσπάθεια
του Σχολείου θα είναι η συνεχής ενημέρωση των μαθητών για την αρνητική επίδρασή του. Εξάλλου
με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ψήφιση νόμων από την Κυπριακή Βουλή, το κάπνισμα
εντός του σχολικού χώρου (σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους) θεωρείται ποινικό αδίκημα, το
οποίο τιμωρείται από την Πολιτεία με χρηματικό πρόστιμο.
Επιπρόσθετα, όποιος καπνίζει, θα θεωρείται ότι διαπράττει και πειθαρχικό παράπτωμα και θα
τιμωρείται ως εξής:
- 1η φορά: Παρατήρηση
- 2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
- 3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
- Συστηματικά: μέχρι 2 μέρες αποβολή
ΙV. Συναναστροφή με εξωσχολικούς
Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται όσοι – κυρίως νεαροί ή πρώην μαθητές 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 ή να ενοχλήσουν.
Το Σχολείο δεν είναι χώρος για τέτοιες συναντήσεις και συναναστροφές. Γι’ αυτό, όσοι μαθητές
υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχολικού χώρου ή συναναστρέφονται με τους
εξωσχολικούς στον χώρο του Σχολείου, είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι.
Μαθητής, που προγραμματίζει τέτοιες συναντήσεις ή δέχεται επισκέψεις στο Σχολείο διαπράττει
σοβαρό παράπτωμα, που τιμωρείται ως εξής:
- 1η φορά: Παρατήρηση
- 2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
- Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
Η παρουσία εξωσχολικών στην αυλή του Σχολείου, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και
στους διαδρόμους απαγορεύεται.
Νοείται ότι επιτρέπεται η είσοδος στον σχολικό χώρο πολιτών για τη διεκπεραίωση εργασίας τους,
αφού βεβαίως απευθυνθούν στη Διεύθυνση.
V. Άναμμα φωτιάς – Κακόβουλη ζημιά στην περιουσία του Σχολείου
Μαθητής που συλλαμβάνεται να ανάβει φωτιά ή προβαίνει σε κακόβουλη ζημιά στην περιουσία του
Σχολείου διαπράττει παράπτωμα που συνεπάγεται τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων. Η πρόκληση
ζημιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις, στα έπιπλα και στον εξοπλισμό αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα. Εκτός από την πειθαρχική ποινή που του επιβάλλεται, ο μαθητής, που
εμπλέκεται σε τέτοια περιστατικά, καταβάλλει, παράλληλα, και το χρηματικό ποσό, που
απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών.
VI. Η μη τήρηση των πρωτοκόλλων για τον Covid-19 θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

