ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επειδή, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας [Κεφάλαιο Γ, 14.(1) (α)] «Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με ευθύνη του
Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού Συλλόγου και του Κεντρικού Μαθητικού
Συμβουλίου, εσωτερικούς κανονισμούς», και επειδή κάθε σχολείο έχει τις ιδιαιτερότητές του, το
Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, ακολουθώντας τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, προχώρησε στη σύνταξη των
δικών του εσωτερικών κανονισμών.
Προτρέπονται οι μαθητές/τριες να ακολουθούν πιστά τους πιο κάτω κανονισμούς του
Σχολείου, για τη δική τους πρόοδο και ασφάλεια καθώς και την ομαλή λειτουργία του
Σχολείου.
Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, πρέπει όλοι να βρίσκονται στη θέση τους για μάθημα.
Μαθητής/τρια που καθυστερεί να μπει στην τάξη, ανεξαρτήτως περιόδου και χρόνου
καθυστέρησης, γίνεται δεκτός/δεκτή, αλλά ο χρόνος καθυστέρησης σημειώνεται στο έντυπο
καθυστερήσεων, στο ηλεκτρονικό απουσιολόγιο και ο/η διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια
ενημερώνει το/τη Β.Δ. του τμήματος. Συστηματική καθυστέρηση θα έχει τις ανάλογες
επιπτώσεις:
 Για τις πρώτες δύο καθυστερήσεις: – Επίπληξη
 Για κάθε δύο καθυστερήσεις που θα ακολουθήσουν: – 2 περίοδοι αποβολή
 Σε κάθε περίπτωση ο Β.Δ. ενημερώνει τους γονείς του/της μαθητή/τριας
Οι αποβλημένοι μαθητές/τριες παραμένουν στην τάξη.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καθηγητή/τριας ο/η Πρόεδρος ή ένα μέλος του Μαθητικού
Συμβουλίου της τάξης ειδοποιεί σχετικά τη Διεύθυνση. Κανένας μαθητής/τρια δεν μένει
έξω από την τάξη ή φεύγει από το μάθημα χωρίς άδεια.
2. Στις τάξεις πρέπει να τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων που έχει συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο
καθηγητή/τρια και να αποφεύγεται κάθε ενέργεια που επηρεάζει την καθαριότητα και
διαταράσσει την τάξη και, ιδιαίτερα, την ομαλή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. Οι
μαθητές/τριες φροντίζουν να έχουν μαζί τους όλα τα χρειώδη για το μάθημα, ώστε να μην
χρειάζεται να τα δανείζονται από συμμαθητές/τριες τους.
3. Τονίζεται ότι η έξοδος των μαθητών από το Σχολείο στη διάρκεια των διαλειμμάτων χωρίς τη
γραπτή άδεια του αρμόδιου Β.Δ. συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
4. Δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται από μαθητές/τριες εξωσχολικοί στο Σχολείο. Να αποφεύγεται
η συνομιλία μαζί τους, έστω κι αν είναι γνωστοί ή συγγενείς. Εξωσχολικός μπορεί να επικοινωνεί
με μαθητή/τρια μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου.
5. Το κάπνισμα (οιουδήποτε είδους τσιγάρου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού)
απαγορεύεται σε όλους τους χώρους και τις εκδηλώσεις του σχολείου. Επισημαίνονται για
μια ακόμη φορά οι αρνητικές συνέπειες της κακής συνήθειας του καπνίσματος, ιδιαίτερα στα
νεαρά άτομα. Το Σχολείο προτρέπει τους μαθητές/τριες να αποφύγουν ακόμη και να δοκιμάσουν
να καπνίσουν τόσο για τη δική τους υγεία όσο και για την υγεία των άλλων. Τονίζεται ότι το
κάπνισμα δημόσια, πέρα από πρόκληση, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Μαθητής/τρια που θα συλληφθεί να καπνίζει θα έχει τις εξής επιπτώσεις:
 Πρώτη φορά: – Μια μέρα αποβολή
 Δεύτερη φορά: – Δύο μέρες αποβολή
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Τρίτη φορά: - Τέσσερεις μέρες αποβολή
Τέταρτη φορά: - Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Β. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός της τάξης. Τα κινητά πρέπει να είναι
απενεργοποιημένα και να τοποθετούνται στις θήκες που βρίσκονται πάνω στην έδρα (όχι στις τσέπες
ή πάνω στο θρανίο).
Η απλή κατοχή και παρουσία κινητού τηλεφώνου εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη, συγκέντρωση,
εκδήλωση) θα τιμωρείται ως εξής:
1η φορά: - παρατήρηση
2η φορά: - 3 περίοδοι αποβολή
3η φορά: - 1 μέρα αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: - 1 μέρα αποβολή κάθε φορά
Η ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη, συγκέντρωση, εκδήλωση) θα
τιμωρείται ως εξής:
1η φορά: 1 μέρα αποβολή με αναστολή
2η φορά: 1 μέρα αποβολή
3η φορά: 1 μέρα αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: μέχρι 2 μέρες αποβολή κάθε φορά
Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη,
συγκέντρωση, εκδήλωση) θα τιμωρείται ως εξής:
1η φορά: 1 μέρα αποβολή με αναστολή
2η φορά: 1 μέρα αποβολή
3η φορά: 1 μέχρι 2 μέρες αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: μέχρι 3 μέρες αποβολή κάθε φορά
Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου θα τιμωρείται: 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 την αποβολή από το σχολείο
που φοιτά ο μαθητής/τρια για πάντα, με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο.
Μετά την επιβολή τιμωρίας για τρίτη φορά λόγω χρήσης κινητού, αφού απενεργοποιηθεί,
κατακρατείται από τη Διεύθυνση του Σχολείου και παραδίδεται στον γονιό ή στον κηδεμόνα του/της
μαθητή/τριας, που ενημερώνεται σχετικά.
Υπενθυμίζεται ότι η κατοχή και μόνο κινητού τηλεφώνου, ακόμη και απενεργοποιημένου κατά τη
διάρκεια γραπτής εξέτασης αποτελεί προσπάθεια δολίευσης με τις σχετικές συνέπειες.
Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
Η καθορισμένη για το Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού μαθητική στολή για τη σχολική χρονιά 2016 – 2017
είναι:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Μαθητές:
Παντελόνι γκρίζου χρώματος ή τζιν χρώματος μπλε σκούρου.
Δεν επιτρέπονται τα
υπερβολικά στενά ή χαμηλόμεσα παντελόνια, τα τρύπια ή τα ξεθωριασμένα.
Πουκάμισο άσπρο ή μπλε σκούρο.
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Φανέλα μονόχρωμη (άσπρου, μπλε σκούρου, γκρίζου ή μαύρου χρώματος) χωρίς επιγραφές ή
διαφημιστικά μηνύματα.
Τρικό, φούτερ, μπουφάν, σακάκι ή αδιάβροχο χρώματος μπλε σκούρου, γκρίζου, μαύρου ή
λευκού (όχι ριγέ ή καρό).
Παπούτσια μαύρα κλειστά δερμάτινα ή αθλητικά μπλε σκούρα, γκρίζα, μαύρα ή άσπρα.
Μαθήτριες:
Φούστα γκρίζου χρώματος . Δεν επιτρέπονται οι υπερβολικά κοντές ή χαμηλόμεσες φούστες
Παντελόνι γκρίζου χρώματος ή τζιν χρώματος μπλε σκούρου. Δεν επιτρέπονται τα υπερβολικά
στενά ή χαμηλόμεσα παντελόνια, τα τρύπια ή τα ξεθωριασμένα.
Πουκάμισο άσπρο ή μπλε σκούρο.
Φανέλα μονόχρωμη (άσπρου, μπλε σκούρου, γκρίζου ή μαύρου χρώματος), χωρίς επιγραφές ή
διαφημιστικά μηνύματα.
Τρικό, φούτερ, μπουφάν, σακάκι ή αδιάβροχο χρώματος μπλε σκούρου, γκρίζου, μαύρου ή
λευκού.
Παπούτσια μαύρα κλειστά δερμάτινα ή αθλητικά μπλε σκούρα, γκρίζα, μαύρα ή άσπρα.
Οι μαθητές/τριες φέρουν την καθορισμένη στολή χωρίς καμιά παραλλαγή ή ιδιαίτερο
διακριτικό:
-

Καθημερινά στο σχολείο και στις σχολικές δραστηριότητες.
Όταν προσέρχονται για παραλαβή των ενδεικτικών τους ή για εγγραφή ή για άλλη
εξυπηρέτηση.
Όταν προσέρχονται στο σχολείο για ανεξετάσεις.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ
Μαθητές:
 Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα.
 Παπούτσια μαύρα συνηθισμένα, απλά, κλειστά, δερμάτινα.
Μαθήτριες:
 Φούστα γκρι μέχρι το γόνατο, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα.
 Παπούτσια μαύρα συνηθισμένα, απλά, κλειστά, δερμάτινα χωρίς πλατφόρμα και ψηλά
τακούνια.
Η επίσημη στολή επιβάλλεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 Στην τελετή αποφοίτησης
 Στην ετήσια φωτογράφιση
 Στις παρελάσεις
 Σε επίσημες εκδηλώσεις στις οποίες οι μαθητές/τριες εκπροσωπούν το σχολείο όπως σε
συνέδρια, σε εθνικά μνημόσυνα, σε εκδηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή
άλλων επίσημων φορέων.
Εκδρομική στολή:
Η καθημερινή στολή του σχολείου.
Στολή Γυμναστικής
Μαθητές/τριες
Μπλε ή μαύρο παντελονάκι, φανέλα στα χρώματα μπλε σκούρο, γκρι, μαύρο, λευκό.
Φόρμες στα χρώματα μπλε σκούρο, γκρι, μαύρο, λευκό.
ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Γενικά οι μαθητές/τριες πρέπει κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο να είναι ευπρεπείς και
καλαίσθητοι χωρίς υπερβολές οι οποίες δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.
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Ως υπερβολές θεωρούνται για τους μαθητές τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα, το
υπερβολικό μήκος μαλλιών, το αξύριστο πρόσωπο, τα σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές αλυσίδες και
άλλα παρόμοια.
Για τις μαθήτριες θεωρείται υπερβολή η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά ή εξεζητημένες
ανταύγειες), το μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα μεγάλα νύχια και τα βαμμένα νύχια.
Απαγορεύονται τα σκουλαρίκια οπουδήποτε εκτός από τα αυτιά για τις μαθήτριες (τα οποία να είναι
μικρά και διακριτικά). Για τους μαθητές απαγορεύονται εντελώς τα σκουλαρίκια.
Κατά τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται η χρήση σκούφου και κασκόλ, όχι όμως μέσα στην τάξη,
σύμφωνα με τα χρώματα της επίσημης στολής (μονόχρωμα χωρίς διαφημιστικά).
Στολή Εργαστηρίου Ξενοδοχειακής:
Οι μαθητές/τριες του Ξενοδοχειακού Τμήματος υποχρεούνται να φέρουν την καθορισμένη Στολή
Εργαστηρίων Μαγειρικής και Τραπεζοκομίας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι εξής ποινές:
1η φορά: παρατήρηση
2η φορά: 1 μέρα αποβολή
3η φορά: 2 μέρες αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: παραπομπή στο Διευθυντή και στο Πειθαρχικό.
Η μη συμμόρφωση με τα πιο πάνω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα με τις εξής ποινές:
1η φορά: - παρατήρηση
2η φορά: - 3 περίοδοι αποβολή
3η φορά: - 7 περίοδοι αποβολή
4η φόρα : - 2 μέρες αποβολή
Συνέχιση του παραπτώματος: - μέχρι 1 μέρα αποβολή κάθε φορά
Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας.
Κατά την χειμερινή περίοδο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες θα επιτραπούν οι φόρμες μετά από
κοινή απόφαση της Διεύθυνσης με το Κ.Μ.Σ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν από την ολομέλεια του Καθηγητικού
Συλλόγου και την ολομέλεια του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου σε κοινή συνεδρίαση των δύο
σωμάτων στις 18/11/2016, με την υπ’ αριθμό 9 πράξη. Πριν από την έγκριση-έκδοσή τους
κοινοποιήθηκαν στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, το οποίο τις μελέτησε και
εξέφρασε τις απόψεις του, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στην τελική τους διαμόρφωση. Οι παρόντες
Εσωτερικοί Κανονισμοί ισχύουν για τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 και μέχρι την επόμενη
αναθεώρηση/έκδοσή τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής
του Σχολείου

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού
Μαθητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Α. Λαμπίτσης

Κωνσταντίνος Γιούπης

Ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Γονέων

Γιώργος Μιχαήλ
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