ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Η αγωγή είναι διαδικασία επίμονη, διαρκής, πολύπλευρη, πολύμορφη και εν πάση περιπτώσει όχι
μόνο έργο του Σχολείου. Απαραίτητη προϋπόθεσή της είναι η αγάπη, που συνδυάζεται με το δίπτυχο
επιβράβευση – στέρηση. Μέσα σ΄ αυτή τη διαδικασία εντάσσονται και τα παιδαγωγικά μέτρα που
εφαρμόζονται, όταν οι μαθητές διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώματα. Όλα τα παιδαγωγικά μέτρα
προνοούνται από τους Κανονισμούς και έχουν μόνο παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αποβλέπουν στη
βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της
αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της
δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του
Σχολείου.
Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου, καθώς και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου ως «Κοσμιότατη», «Κοσμία», «Καλή»,
«Επίμεμπτη», «Κακή».
1.
Καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη
− Καθυστέρηση: Παρατήρηση από τον διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος ενημερώνει τον Υ.Τ.
− 2 καθυστερήσεις: Επίπληξη από Υ.Τ.
− 3 καθυστερήσεις: Επίπληξη από τον Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει τηλεφωνικά τους
γονείς.
− 5 καθυστερήσεις: Συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής καταγγελίας από τον Υ.Τ. και
προώθησή της στον Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς και
επιβάλλει στον μαθητή 8 περιόδους αποβολή.
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
2.
Μεμονωμένη απουσία από μάθημα ή σχολική δραστηριότητα χωρίς άδεια
− 1η φορά: Επίπληξη από Υ.Τ.
− 2η φορά: Επίπληξη από τον Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς.
− 3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
3.

Αποχώρηση από το Σχολείο χωρίς άδεια
− 1η φορά: Επίπληξη από Β.Δ.
− 2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
− 3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.

4.

Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης ή γραπτού
διαγωνίσματος
− Παιδαγωγικός Διάλογος/Παρατήρηση/Επίπληξη ή/και
− Εκτέλεση Κοινοφελούς Σχολικής Εργασίας/Αποβολή δύο ημερών από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
− Βαθμολόγηση με μονάδα (1) του γραπτού ή της εξέτασης κατά την οποία έχει εκδηλωθεί
η δολίευση.

5.

Ψευδείς δηλώσεις – παραποίηση και/ή καταστροφή σχολικών εγγράφων
− 1η φορά: Επίπληξη από Β.Δ.
− 2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
− 3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.

6.

Μη ευπρεπής εμφάνιση (φόρμες, σκισμένο παντελόνι, μη ενδεδειγμένη στολή,
σκουλαρίκια, βαμμένα μαλλιά, βαμμένα νύχια, μακιγιάζ, κ.λπ.)
− 1η φορά: Παρατήρηση από Υ.Τ.
− 2η φορά: Επίπληξη από Υ.Τ. (συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής καταγγελίας από τον
Υ.Τ. και προώθησή της στον Υπεύθυνο Β.Δ.) ή Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει τηλεφωνικά τους
γονείς.
− 3η φορά: Συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής καταγγελίας από τον Υ.Τ ή Β.Δ., ο οποίος
επιβάλλεί στον μαθητή 4 περιόδους αποβολή με αναστολή.
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.

7.

Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων
− Παρατήρηση από τον διδάσκοντα καθηγητή
− Παρατήρηση από τον διδάσκοντα καθηγητή, συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής
καταγγελίας και προώθησή της στον Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει τηλεφωνικά
τους γονείς και επιβάλλει αποβολή μέχρι 2 μέρες.
− Απομάκρυνση του μαθητή από την τάξη με τη συνοδεία του προέδρου του Συμβουλίου
του Τμήματος, και παραπομπή του στη Διεύθυνση. Συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής
καταγγελίας από τον διδάσκοντα καθηγητή και προώθησή της στον Υπεύθυνο Β.Δ., ο
οποίος ενημερώνει άμεσα τους γονείς και επιβάλλει αποβολή μέχρι 2 μέρες.

8.

Χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής
− Όπως προνοείται πιο πάνω

9.

Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο σχολικό χώρο σε ώρα λειτουργίας των
μαθημάτων
− 8 περίοδοι αποβολή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή

10. Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη εκδήλωση του Σχολείου σε
εργάσιμο χρόνο
− 8 περίοδοι αποβολή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
11. Κάπνισμα
− 1η φορά: Παρατήρηση
− 2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
− 3η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
12. Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
Σχολείου χωρίς άδεια
− 1η φορά: Παρατήρηση
− 2η φορά: 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή
− Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
13. Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών στον σχολικό χώρο ή σε άλλη
εκδήλωση του Σχολείου
− 8 περίοδοι αποβολή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
14. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εντός του σχολικού χώρου
− 8 περίοδοι αποβολή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
15. Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών συνθημάτων εντός του σχολικού χώρου
− 1η φορά: 8 περίοδοι αποβολή
− 2η φορά: 2 μέρες αποβολή
16. Κακόβουλη ζημιά κατά της περιουσίας του Σχολείου
− Παρατήρηση (για γράψιμο στο θρανίο)
− 8 περίοδοι αποβολή και αποζημίωση
− 2 μέρες αποβολή και αποζημίωση
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή και αποζημίωση
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και αποζημίωση

17. Εμπρησμός ή απόπειρα εμπρησμού
− 8 περίοδοι αποβολή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1– 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
18. Κατοχή, μεταφορά ή χρήση επικίνδυνων αντικειμένων στον σχολικό χώρο (π.χ.
κροτίδες)
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
− 1 – 8 μέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο
19. Υβριστική συμπεριφορά και/ή λεκτική βία προς μαθητή/τρια ή προς καθηγητή/τρια
συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής
− 8 περίοδοι αποβολή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
20. Σεξουαλική παρενόχληση
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
− 1 – 8 μέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο
−
Αποβολή για πάντα από το Σχολείο με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο (Καθ. Σύλ.)
21. Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
− 1 – 8 μέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο
− Αποβολή για πάντα από το Σχολείο με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο (Καθ. Σύλ.)
22. Σωματική βία με ή χωρίς αντικείμενο
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
− 1 – 8 μέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο
− Αλλαγή τμήματος
− Αποβολή για πάντα από το Σχολείο με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο (Καθ. Σύλ.)
23. Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
− 1 – 8 μέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο
− Αποβολή για πάντα από το Σχολείο με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο (Καθ. Σύλ.)
24. Παράνομη κατοχή, χρήση, εμπορία ή διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων
ουσιών, εκτός αν χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή
− 2 μέρες αποβολή
− 1 – 4 μέρες αποβολή από τον Διευθυντή
− 1 – 6 μέρες αποβολή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
− 1 – 8 μέρες από τον Καθηγητικό Σύλλογο
− Αλλαγή τμήματος (Καθηγητικός Σύλλογος)
− Αποβολή για πάντα από το Σχολείο με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο (Καθ. Σύλ.)

Σημειώσεις:
•

Βάσει του Κανονισμού 22 (3) του Μέρους V, για τα πιο πάνω παραπτώματα και συμπεριφορές
μπορούν να ληφθούν διαζευκτικά οποιαδήποτε από τα Παιδαγωγικά Μέτρα που αναφέρονται.
Νοείται ότι η επιβολή των παιδαγωγικών μέτρων δεν εφαρμόζεται απαραίτητα κλιμακωτά.

•

Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε από τα πιο πάνω παραπτώματα, αν
κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο, ζητείται η άποψη του Υπευθύνου Tμήματος ή και
του Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής ή/και του Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου.

•

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκτέλεσης του ίδιου παραπτώματος από μαθητή, το αρμόδιο
όργανο που διαχειρίζεται το σχετικό παιδαγωγικό μέτρο, αν κρίνει αναγκαίο, μπορεί να
παραπέμψει το θέμα στο άμεσα επόμενο όργανο για λήψη απόφασης.

•

Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα, ο
Διευθυντής αποφασίζει, τηρουμένων των πιο πάνω αναλογιών, για το όργανο στο οποίο θα
παραπεμφθεί και θα τύχει διαχείρισης η κάθε περίπτωση.

•

Ο καταγγελλόμενος μαθητής έχει το δικαίωμα να ακουστεί τόσο πριν από τη λήψη απόφασης
αναφορικά με την ενοχή του ή μη, όσο και πριν του επιβληθεί η ποινή, με σκοπό τον μετριασμό
της. Σε περίπτωση που το παράπτωμα επισύρει το μέτρο της αποβολής, ο καταγγελλόμενος
μαθητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει όπως παρευρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του
παραπτώματος και τρίτο πρόσωπο, μέλος του Μαθητικού Συμβουλίου ή του Καθηγητικού
Συλλόγου.
Βάσει των Κανονισμών 3 και 4 του Μέρους ΙΙ των Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017, στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια πως
τίθεται θέμα ασφάλειας της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής του ίδιου του μαθητή ή άλλων
μαθητών, δύο εντεταλμένοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί του ιδίου φύλου επιθεωρούν τη σχολική
τσάντα του μαθητή ή προβαίνουν σε σωματικό έλεγχό του για ύπαρξη επικίνδυνων
αντικειμένων ή/και ουσιών.

•

•

Σε περίπτωση επιβολής αποβολής με αναστολή για τέσσερις περιόδους, αυτή ενεργοποιείται
την επόμενη φορά που θα διαπράξει ο μαθητής κάποιο παράπτωμα. Σε τέτοια περίπτωση η
αποβολή, σε συνδυασμό με την επιβολή νέας για ακόμη τέσσερις περιόδους, μετατρέπεται σε
αποβολή οκτώ περιόδων.

•

Μαθητής, στον οποίο επιβάλλεται η αποβολή πέραν της μιας ημέρας, παραμένει στο σπίτι του
υπό την εποπτεία των γονέων/κηδεμόνων του. Γονείς/κηδεμόνες, που τεκμηριωμένα δεν
μπορούν να έχουν υπό την επίβλεψή τους το παιδί τους στο σπίτι, μπορούν να αιτηθούν
γραπτώς στη Διεύθυνση την παραμονή του στο Σχολείο. Η Διεύθυνση, αφού διερευνήσει τους
λόγους, θα αποφασίσει ανάλογα.

•

Μαθητής, που έχει αποβληθεί, αλλά παραμένει στο Σχολείο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει εντός
δύο (2) ημερών τη μετατροπή του παιδαγωγικού μέτρου της αποβολής σε κοινωφελή σχολική
ή κοινωνική δραστηριότητα με έγκριση του Διευθυντή ή του Καθηγητικού Συλλόγου, ανάλογα
με το ποιο όργανο έχει επιβάλει το μέτρο. Στις περιπτώσεις αυτές δεν σημειώνονται απουσίες.
Στον μαθητή, που έχει αποβληθεί και για τον οποίο δεν έχει εγκριθεί η εξαγορά της αποβολής
όπως πιο πάνω, σημειώνονται απουσίες.

