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Εσωτερικοί Κανονισμοί  
Προσθήκες/Τροποποιήσεις 

 

Σύμφωνα με τους Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς 

(Μέρος V, 19) και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Γυμνασίου 

Σταυρού συμπεριλαμβάνονται, από τις 13 Φεβρουαρίου 2020 και εξής, οι πιο κάτω κανονισμοί:    
 

1. Κινητά τηλέφωνα: μετά από επανειλημμένα σοβαρά και δυσάρεστα περιστατικά που 

συνέβησαν στο Σχολείο, μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, αποφασίστηκε 

η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στο Σχολείο.  

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή έξυπνα ρολόγια (smart 

watches) ή  blue tooth/ακουστικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου.  

Ως εκ τούτου, μαθητής που θα θεαθεί με κινητό τηλέφωνο εν ώρα λειτουργίας του Σχολείου 

οφείλει να το παραδώσει, αφού το απενεργοποιήσει, στον εκπαιδευτικό που θα του το ζητήσει. 

Το κινητό τηλέφωνο θα παραδοθεί στον διευθυντή/στη διευθύντρια και θα ελεγχθεί ενώπιον του 

μαθητή, εάν έχει προηγηθεί φωτογράφηση/βιντεογράφηση. Ο/Η διευθυντής/ντρια θα 

παραδώσει το κινητό τηλέφωνο στον κηδεμόνα του μαθητή, κατόπιν διευθέτησης συνάντησης 

για τον σκοπό αυτό. Παιδαγωγικά μέτρα επιβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση. 

Εφόσον μαθητής εντοπισθεί με κινητό τηλέφωνο και αρνηθεί να το παραδώσει, θα επιβληθούν 

παιδαγωγικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης και της αποβολής), ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

περίπτωσης. 

Σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται ο/η μαθητής/τρια και στην περίπτωση που κάνει χρήση κινητού 

τηλεφώνου ή του διαδικτύου εκτός σχολείου και εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, κατά 

τρόπο που να διαπράττει παράπτωμα το οποίο αφορά στα περιουσιακά στοιχεία σχολείου ή των 

μαθητών ή του προσωπικού του ή αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας μαθητών ή του 

προσωπικού του σχολείου. 
 
Προς ενημέρωση των κηδεμόνων παρατίθενται πιο κάτω αυτούσιοι κανονισμοί από τον 

τροποποιηθέντα και ψηφισθέντα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμο (δημοσιευθέντα στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 24η Φεβρουαρίου 2017) πάνω στους οποίους βασίστηκαν 

πρόνοιες του εσωτερικού κανονισμού περί κινητών τηλεφώνων. 
 

«(10) Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπόκειται 

σε παιδαγωγικά μέτρα που προνοούν οι παρόντες Κανονισμοί. Στα ίδια παιδαγωγικά μέτρα 

υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, 

αν το παράπτωμα αυτό έγινε σε εργάσιμο για το σχολείο χρόνο ή εκτός ωρών λειτουργίας του 

σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία σχολείου ή των μαθητών ή 

του προσωπικού αυτού ή αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας μαθητών ή του προσωπικού 

του σχολείου. Επίσης σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται μαθητής στις περιπτώσεις που υποπίπτει 

σε παράπτωμα κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά τη 

μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο.»  
    

«Νοείται ότι 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 
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λειτουργοί του ιδίου φύλου επιθεωρούν τη σχολική τσάντα του μαθητή ή προβαίνουν σε σωματικό 

έλεγχό του για ύπαρξη επικίνδυνων αντικειμένων ή/και ουσιών. 

Νοείται περαιτέρω ότι το σχολείο διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα κάθε παιδιού σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα Νόμο.» 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Απουσίες: Όταν μαθητής απουσιάζει από το Σχολείο, ο κηδεμόνας έχει υποχρέωση να 

ενημερώσει σχετικά το Σχολείο είτε εκ των προτέρων είτε την ημέρα της απουσίας του, μέχρι 

τις 07:45 το πρωί. 

3. Κατά τους προβλεπόμενους ομαδικούς εκκλησιασμούς, στην περίπτωση που μαθητής άλλου 

θρησκεύματος είναι απαλλαγμένος από το μάθημα των Θρησκευτικών, μπορεί να μη συμμετέχει 

στον εκκλησιασμό και να προσέλθει στο Σχολείο πιο αργά (στις 09:00), νοουμένου ότι ο 

κηδεμόνας έχει ενημερώσει σχετικά εκ των προτέρων το Σχολείο. 

4. Όταν μαθητής έχει κενή κατά την τελευταία διδακτική περίοδο (7η ή 8η), μπορεί να 

αποχωρήσει από το Σχολείο, εφόσον τον παραλάβει αυτοπροσώπως, ενώπιον του εφημερεύοντα 

Βοηθού Διευθυντή, ο κηδεμόνας του ή οικείο ενήλικο άτομο, κατ’ εντολή του κηδεμόνα, κατόπιν 

επικοινωνίας του κηδεμόνα με το Σχολείο.   

5. Το προβλεπόμενο  από τους  Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

Κανονισμούς  ποσό/συνδρομή, το οποίο οφείλει να καταβάλλει κάθε μαθητής, καθορίζεται στα 

50 σεντ μηνιαίως. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι άποροι μαθητές, οι οποίοι εντοπίζονται μέσα από 

εμπιστευτικές και διακριτικές διαδικασίες που ακολουθούνται από το Συμβούλιο του Τμήματος 

και τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή 

της Επιτροπής Μαθητικής Πρόνοιας του Σχολείου. 

6. Στις περιπτώσεις που μαθητής επιδεικνύει σοβαρή ή/και επανειλημμένη παραβατική 

συμπεριφορά, στα παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλονται, συμπεριλαμβάνεται και ο 

αποκλεισμός του από εκδρομή, άλλη εξόρμηση ή εκδήλωση εντός ή εκτός του Σχολείου.  

Εάν ο μαθητής αποκλειστεί από τη μια ή/και τις δύο από τις δύο προβλεπόμενες ετήσιες σχολικές 

εκδρομές, επιστρέφεται στον κηδεμόνα του το αντίστοιχο από το καταβληθέν κατά την εγγραφή 

του μαθητή χρηματικό ποσό. 

 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

6 Φεβρουαρίου 2020 


