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EΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ε.Κ.Λ.Σ) 

 

Εισαγωγή 

Το σχολείο, όπως όλα τα οργανωμένα ανθρώπινα 
σύνολα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πραγματώσει 
τους στόχους του χωρίς την ύπαρξη κανονισμών που να 
τηρούνται από όλους. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν οι 
Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης της Κύπρου. Από αυτούς τους κανονισμούς  
απορρέουν οι παρόντες εσωτερικοί κανονισμοί (Ε.Κ.Λ.Σ) 
που υπαγορεύονται από την ιδιαιτερότητα του κάθε 
σχολείου και στοχεύουν στη δημιουργία: 

α) Ελεύθερων και Δημοκρατικών ατόμων 

β) Πειθαρχημένων και νομοταγών πολιτών 

γ) Ατόμων με αναπτυγμένο το αίσθημα του 
αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού. 

δ) Στον σεβασμό μεταξύ ενηλίκων και μαθητών και 
μαθητών μεταξύ τους, που αποτελεί θεμέλιο της  
συλλογικής  ζωής. 
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1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται 
στο Σχολείο έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων. 

 Όσοι μετακινούνται με ποδήλατα, τα τοποθετούν 
στον χώρο που τους υποδεικνύεται από το Σχολείο και με 
κανένα τρόπο δεν τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του Σχολείου, εκτός αν φεύγουν με άδεια της 
Διεύθυνσης. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δεν δικαιούνται 
οι μαθητές να βρίσκονται εκτός της τάξης τους. 

 

2. ΦΟΙΤΗΣΗ 
 

 Η φοίτηση για όλους τους μαθητές είναι 
υποχρεωτική. Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο 
Σχολείο και φεύγουν από τον χώρο του Σχολείου μετά το 
τέλος των μαθημάτων. 

 Εισέρχονται στην τάξη τους αμέσως μετά που θα 
κτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων 
χωρίς καθυστέρηση, χωρίς θόρυβο, με τάξη και σεβασμό 
στον χώρο. 

 Αν καθυστερήσει ο μαθητής μόνο με άδεια του 
υπεύθυνου Β.Δ. ή του εφημερεύοντα Β.Δ. μπορεί να 
εισέλθει στην τάξη. 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης στην 
τάξη ή στα εργαστήρια κατά τις ενδιάμεσες περιόδους 
παραπέμπεται στον υπεύθυνο Β.Δ. με τη συνοδεία του 
προέδρου του τμήματος. 
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 Αδικαιολόγητη απουσία από τα μαθήματα 
θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται 
ανάλογα. 

 Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η έξοδος 
του μαθητή από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τη 
Διεύθυνση. Αν ο μαθητής φύγει από το Σχολείο λόγω 
ασθένειας ή άλλου προσωπικού ή οικογενειακού λόγου, 
του παραχωρείται άδεια από τον υπεύθυνο Β.Δ. και μετά 
από τηλεφωνική επικοινωνία του Β.Δ. με τον κηδεμόνα 
του, ο κηδεμόνας παραλαμβάνει το παιδί του από το 
Σχολείο. Την άδεια επιστρέφει στον υπεύθυνο καθηγητή ο 
μαθητής την επομένη ημέρα υπογραμμένη από τον 
γιατρό ή τον κηδεμόνα του. 

 Σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάζει είτε 
μερικές περιόδους ή όλη την ημέρα από το Σχολείο για 
σοβαρούς λόγους για να γίνει δεκτός στην τάξη ζητά 
άδεια του τύπου Υ.Π.Μ.Ε.2 την οποία επιστρέφει εντός 
πέντε ημερών υπογραμμένη από τον κηδεμόνα του στον 
υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του για να 
δικαιολογήσει τις απουσίες του.  

 Βεβαιώσεις του γονιού ή κηδεμόνα δεν μπορούν 
να καλύπτουν απουσία πέραν των 2 συνεχών ημερών και 
που συνολικά δεν ξεπερνούν τις 12 μέρες όλο τον χρόνο. 

 Ο καθηγητικός σύλλογος δε δεσμεύεται από τις 
βεβαιώσεις αυτές.  Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 
δικαιολογεί τις απουσίες ενός μαθητή μόνο από τα 
έντυπα Υ.Π.Ε.Μ.2 ή 7. 

 Σε περίπτωση που ο μαθητής φύγει από το 
Σχολείο με   άδεια του τύπου Υ.Π.Ε.Μ.7 για ιατρική 
εξέταση, ή για άλλους λόγους, αν υπερβεί την ώρα 
επιστροφής, πρέπει να περάσει από τον υπεύθυνο Β.Δ. 
για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση και να διορθωθεί η 
ώρα επιστροφής. 
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 Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την 
άδεια στον υπεύθυνο καθηγητή ή Β.Δ. υπογραμμένη από 
τον κηδεμόνα του εντός δύο ημερών. 

 Μαθητές που απουσιάζουν από μάθημα λόγω 
συμμετοχής τους σε εκδήλωση που οργανώνει το Σχολείο 
ή το Υπουργείο Παιδείας, δε σημειώνονται ως απόντες. 
Τα ονόματα τους σημειώνονται στις παρατηρήσεις με την 
ένδειξη «Σχολική υπηρεσία». 

 Οι καθηγητές πρέπει να ενημερώνονται για τις 
απουσίες του είδους αυτού έγκαιρα. 

 Παραπέμπονται σε εξέταση τον Σεπτέμβριο στα 
εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίσει 
ο Καθηγητικός Σύλλογος ως ακολούθως: 

 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης: 

α)  Μαθητές που σημειώνουν 42 έως 50 
αδικαιολόγητες απουσίες, παραπέμπονται σε 
εξέταση τον Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και 
σε όσα μαθήματα αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος. 
Επίσης όσοι σημειώσουν σύνολο απουσιών, 
δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, μεταξύ 152 και 
160, ή σύνολο απουσιών ΔΔΚ ίσο ή μεγαλύτερο                  
από 24. 

β)  Μαθητές που σημειώνουν αριθμό αδικαιολόγητων 
απουσιών μεγαλύτερο των 50, παραμένουν στάσιμοι. 
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 Στάσιμοι επίσης παραμένουν όσοι σημειώσουν 
σύνολο απουσιών, δικαιολογημένων                   
και αδικαιολόγητων, μεγαλύτερο των 160. 

γ) Μαθητές που σημείωσαν, σε  κάποιο μάθημα ή σε 
περισσότερα από ένα μαθήματα, απουσίες, 
ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, 
συνολικά περισσότερες του επταπλάσιου των 
περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως 
το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, 
παραπέμπονται σε εξέταση τον Σεπτέμβριο                        
στο μάθημα ή τα μαθήματα αυτά. 

δ) Ειδικά το Β΄ Τετράμηνο, όσοι μαθητές σημείωσαν                  
21 με 25 αδικαιολόγητες απουσίες παραπέμπονται 
σε εξέταση τον Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα 
μαθήματα. Όσοι σημείωσαν πάνω από 25 
αδικαιολόγητες  απουσίες παραμένουν στάσιμοι. 
Όσοι σημείωσαν  76 με 80 απουσίες συνολικά 
παραπέμπονται σε εξέταση τον Σεπτέμβριο στα 
εξεταζόμενα μαθήματα ενώ όσοι σημείωσαν πάνω από 
80 απουσίες συνολικά παραμένουν στάσιμοι. 

 

Ο γονιός ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις 
απουσίες συνολικά 12 εργάσιμων ημερών (84 απουσίες) 
και τις απουσίες μόνο μέχρι δύο συνεχόμενων εργάσιμων 
ημερών. 
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3. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

 Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται από υψηλό 
αίσθημα ευθύνης προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
τους. 

 Παρακολουθούν με ενδιαφέρον και προσοχή τις 
παραδόσεις των μαθημάτων και συμμετέχουν ενεργά 
στην όλη διαδικασία διεξαγωγής του μαθήματος. 

 Προπαρασκευάζονται με επιμέλεια, εκτελούν την 
εργασία που τους έχει ανατεθεί για το σπίτι και διατηρούν 
τα βιβλία και τα τετράδια τους καθαρά. 

 Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους 
όλα όσα είναι αναγκαία για την κανονική διεξαγωγή των 
μαθημάτων. Στην περίπτωση των απαραίτητα αναγκαίων 
π.χ. ειδικών βιβλίων, οργάνων κ.λ.π. οι μαθητές που δεν 
τα έχουν παραπέμπονται στον Υ.Β.Δ. 

 

1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Α.   Στην τάξη: 

 Ο μαθητής σέβεται τον εαυτό του, τους συμμαθητές και 
τους καθηγητές του και δεν παρεμποδίζει κατ΄ ουδένα 
τρόπο την κανονική διεξαγωγή του μαθήματος. 
Απαγορεύεται η λεκτική βία, η καταστροφή των 
προσωπικών αντικειμένων των μαθητών καθώς και η 
σωματική βία. 

 Σέβεται και προστατεύει τη σχολική περιουσία και με 
κανένα τρόπο δεν την αλλοιώνει ή την καταστρέφει. 
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 Καταστροφή ή αλλοίωση της σχολικής περιουσίας 
τιμωρείται και ο μαθητής  υποχρεώνεται να πληρώσει 
αποζημίωση για αποκατάσταση της καταστροφής. 

 Συνεργάζεται με τους συμμαθητές του και τους καθηγητές 
του και συμβάλλει θετικά στην προώθηση των βασικών 
στόχων της εκπαίδευσης και των ειδικών στόχων του 
έτους. 

 Υπακούει στις οδηγίες τόσο του Συμβουλίου της τάξης 
όσο και των καθηγητών και της Διεύθυνσης και 
συμμορφώνεται σ’ αυτές. 

 Φροντίζει να είναι πάντοτε καθαρό το θρανίο και το 
κάθισμά του και γενικότερα η τάξη του. 

 Απαγορεύεται η ενεργοποίηση και η χρήση κινητού 
τηλεφώνου στην τάξη και μέσα στον σχολικό χώρο. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση οποιωνδήποτε 
άλλων ουσιών και οινοπνευματωδών ποτών στον 
σχολικό χώρο. 

 

Β. Στις ειδικές αίθουσες:  

Στις ειδικές αίθουσες Μουσικής, Τέχνης, Γλωσσών, 
Ηλεκτρονικών κ.λ.π. οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων των αιθουσών 
γιατί: 

α) Υπάρχουν πολλοί και μεγάλοι κίνδυνοι, όπως 
επικίνδυνα αντιδραστήρια, κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας κ.λ.π 

β) Υπάρχουν ακριβά και ευαίσθητα όργανα ή συσκευές, 
τα οποία μπορούν να καταστραφούν πολύ εύκολα. 
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Γι’ αυτό η όλη συμπεριφορά και κάθε ενέργεια  του 
μαθητή  πρέπει να είναι τέτοια που: 

 Να δείχνει τον απόλυτο σεβασμό στον χώρο 
 Να μη θέτει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή ή αυτή 

των συμμαθητών του 
 Να τηρεί σχολαστικά τους κανονισμούς και τα 

μέτρα ασφαλείας. 
 Να αποφεύγει κάθε  είδους αστείο ή επιπόλαια 

πράξη ή χειρονομία 
 Να εισέρχεται στις ειδικές αίθουσες μόνο μετά από 

τον καθηγητή και να φεύγει πριν από τον 
καθηγητή. 

 

 

Γ. Στον σχολικό χώρο: 

 Να σέβεται τον όλο σχολικό χώρο  και να φροντίζει 
να τον διατηρεί καθαρό. Οτιδήποτε άχρηστο το αφήνει 
στα καλάθια των άχρηστων. 
 
 Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο η άσκοπη 
διακίνηση των μαθητών την ώρα του μαθήματος μπροστά 
από άλλες τάξεις ή τους διαδρόμους. 

 

 
 Προσέρχονται στο κυλικείο για να εξυπηρετηθούν 
με τάξη και σεβασμό στην προτεραιότητα (ουρά). 
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 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή στον σχολικό 
χώρο με άτομο που δεν είναι μέλος της σχολικής 
κοινότητας χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Η πιο πάνω 
ενέργεια θεωρείται παράπτωμα και τιμωρείται. 

 

 Αποφεύγονται γενικά οι άσκοπες φωνές και ο 
υπερβολικός θόρυβος, οι απρεπείς χειρονομίες και 
οποιαδήποτε χυδαιότητα. 
 
 Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

 

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές 
απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές. 

 

 Απαγορεύεται αυστηρά το bulling από μαθητές σε 
μαθητές ή οποιανδήποτε σωματική επαφή επισκοπού.  

 

Δ. Εξωσχολικοί 

«Εξωσχολικοί» χαρακτηρίζονται όλοι όσοι δεν είναι 
εγγεγραμμένοι μαθητές στο Σχολείο και εισέρχονται στον 
χώρο του Σχολείου χωρίς να έχουν ουσιαστική εργασία, 
χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και παρενοχλούν τη 
διεξαγωγή των εργασιών της σχολικής μονάδας. 

Όποιος έχει λόγους να εισέλθει στον χώρο του σχολείου 
μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση του σχολείου για 
σχετική άδεια.   

Σε περίπτωση άρνησης των ατόμων αυτών να 
εγκαταλείψουν τον χώρο, ειδοποιείται η αστυνομία.   
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Συνομιλία μαθητών/τριων με εξωσχολικούς αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

Ε. Στην καντίνα 

Οι μαθητές δεν προσέρχονται στην καντίνα στο 
διάστημα μεταξύ δυο διδακτικών περιόδων, όταν δεν 
υπάρχει διάλειμμα.  

Οι μαθητές ακολουθούν τη σειρά προτεραιότητας,                     
δεν σπρώχνονται και δεν εισέρχονται στην καντίνα.                         
Οι μαθητές δε βγαίνουν από το σχολείο σε ώρα 
λειτουργίας του για αγορά ειδών καντίνας.  

 

ΣΤ. Στις εκδρομές: 

Η συμμετοχή των μαθητών στις εκδρομές είναι 
υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία από την εκδρομή 
συνεπάγεται  τόσες αδικαιολόγητες απουσίες όσες και τα 
μαθήματα της ημέρας της εκδρομής. Καταχωρούνται ως 
ΔΔΚ απουσίες. 

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο μαθητής πρέπει: 

 Να σέβεται, να φέρεται με ευγένεια και να μην είναι 
εριστικός. 

 Να αφήνει τον χώρο που επισκέπτεται καθαρό. 
 Να μην απομακρύνεται  από τον καθορισμένο χώρο 

της εκδρομής για οποιοδήποτε λόγο χωρίς άδεια. 
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 Να σέβεται και να προστατεύει την ξένη περιουσία 
(λεωφορεία- καλλιέργειες, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.) 
  

Απαγορεύονται αυστηρά τα ακόλουθα: 

 Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και το κάπνισμα. 
 Η μετάβαση στον χώρο της εκδρομής με άλλο όχημα 

πλην του σχολικού λεωφορείου. 
 Η χρήση οποιουδήποτε  οχήματος στον χώρο της 

εκδρομής. 
 Η κολύμβηση.  
 Το άναμμα φωτιάς χωρίς την άδεια του υπεύθυνου 

καθηγητή. 
 Οτιδήποτε δεν περιέχεται στις οδηγίες και το 

πρόγραμμα του σχολείου. 

 

Ζ. Κατά τη διακίνηση με λεωφορεία: 

Απαγορεύεται: 

 Η λήψη τροφής.  

 Ζημιές στα λεωφορεία. 

 Η απασχόληση του οδηγού. 

 Η συμπεριφορά με απρέπεια στους συμμαθητές 
και τον οδηγό του λεωφορείου. 
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Η. Αποβολές μαθητών 

Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή πέραν της μιας 
ημέρας αφού ενημερωθούν οι γονείς, παραμένει στο 
σχολείο στην τάξη του. Μπορεί να ανατεθεί σε μαθητή με 
τη συναίνεσή  του, εργασία εκτός προγράμματος μέσα 
στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. 

Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις ο Διευθυντής μπορεί να 
στείλει τον μαθητή/τρια που έχει προκαλέσει σοβαρό 
επεισόδιο  στο σπίτι του αφού ενημερωθούν οι γονείς των 
μαθητών. Πάντα για το καλός νοούμενο συμφέρον των 
μαθητών και του ασφαλούς σχολικού κλίματος. 

 

Θ. Κοινές συγκεντρώσεις και ελεύθερες 
δραστηριότητες: 

 Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να 
παρευρίσκονται στις κοινές συγκεντρώσεις και να 
λαμβάνουν μέρος στις ελεύθερες δραστηριότητες. Οι 
μαθητές κάθονται σε προκαθορισμένες θέσεις με βάση το 
σχεδιάγραμμα της αίθουσας. 
 Οι μαθητές καλούνται σε κοινές συγκεντρώσεις με 
διακεκομμένο κτύπημα του κουδουνιού (3 φορές). 
 Παρακολουθούν με προσοχή την εκδήλωση ή τις 
ανακοινώσεις χωρίς θόρυβο ή συνομιλίες μεταξύ τους, 
εκδηλώνοντας έτσι το σεβασμό τους στον ομιλητή και 
τους συμμαθητές τους. 
 Στις αθλητικές δραστηριότητες οι μαθητές να 
συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και να χειροκροτούν 
οποιαδήποτε θετική ενέργεια των διαγωνιζομένων. 
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Παραπτώματα θεωρούνται: 

  Η διοργάνωση εκδρομών ή άλλων ομαδικών 
εκδηλώσεων από το Κ.Μ.Σ., τα συμβούλια των τάξεων ή 
τους ίδιους τους μαθητές χρησιμοποιώντας το όνομα του 
σχολείου.  Η διεύθυνση και οι καθηγητές σε τέτοια 
περίπτωση δε φέρουν καμία ευθύνη. 
  Η ενεργοποίηση και χρήση κινητών τηλεφώνων 
στην τάξη.  Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να 
τηλεφωνήσουν από το σχολείο σε συνεννόηση με τη 
διεύθυνση του σχολείου. 
  Η πλαστογράφηση της υπογραφής γονιού ή 
κηδεμόνα, η επέμβαση σε απουσιολόγιο ή η αλλοίωση 
του βαθμού σε γραπτό. 
  Η αντιγραφή από σημειώσεις ή δολίευση με 
οποιοδήποτε τρόπο κατά τη γραπτή εξέταση.                              
Αν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο τα τεκμήρια της δολίευσης 
επισυνάπτονται στο γραπτό και ο μαθητής θα υποστεί τις 
συνέπειες. 
  Οι αδικαιολόγητες απουσίες. 
  Η εγκατάλειψη του σχολείου έστω και αν 
απουσιάζει καθηγητής και οι μαθητές έχουν δημιουργική 
απασχόληση (αναπλήρωση). 
  Η συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης των 
μαθητών/τριών στη τάξη. 
  Η σκόπιμη καθυστέρηση μετά από διάλειμμα, 
μετά το μάθημα της Γυμναστικής ή το μάθημα σε ειδικές 
αίθουσες. 
  Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής και 
εμφάνισης. 
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 Η μη τήρηση των εσωτερικών κανονισμών του 
σχολείου μας. 
  Η προσκόμιση αναληθών πιστοποιητικών για 
δικαιολόγηση απουσιών. 
  Η χωρίς γραπτή άδεια  έξοδος από την τάξη ή το 
σχολείο σε ώρες λειτουργίας του. 
  Η απρεπής συμπεριφορά στην τάξη ή στην αυλή 
του σχολείου. 
  Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος. 
  Η πρόσκληση και συνομιλία με εξωσχολικούς. 
  Η απρεπής και μη κόσμια συμπεριφορά σε 
συγκεντρώσεις ή εορτασμούς. 
  Η αντιγραφή κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος 
τιμωρείται με μονάδα στο γραπτό ή/και μείωση διαγωγής. 
  Η μη επιστροφή διαγωνίσματος. 
  Η χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας. 
  Η καταστροφή ή κλοπή ή απόπειρα κλοπής 
σχολικής περιουσίας. 
  Η άρνηση συμμετοχής στις εκδρομές, στους 
ομίλους και σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου. 
 Παρενόχληση μαθητών από μαθητές. 
 Το κάπνισμα. 
  Η επέμβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα του 
σχολείου. 
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2. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται καθημερινά στο 
σχολείο καθαροί, ευπαρουσίαστοι και με τη στολή του 
σχολείου τους. Να αποφεύγουν γενικά οποιαδήποτε 
υπερβολή στην εμφάνισή τους 

Στολή  Σχολείου 

α) Καθημερινή 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ    

 Παντελόνι : Γκρίζο ή Μαύρο.     

 Υποκάμισο: Άσπρο – Εναλλακτικά: φανέλα μπλε, 
μαύρη, άσπρη, γκρίζα. 

 Πουλόβερ: Μπλε βαθύ (καρέ) ή μαύρο. 

 Παπούτσια: Όχι έντονα χρώματα. 

 Αθλητικά: Άσπρα, μαύρα, γκρίζα, μπλε. 

 Σακάκι ή μπουφάν: Μπλε βαθύ, μαύρο, γκρίζο 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 Παντελόνι : Γκρίζο ή Μαύρο. 

 Φούστα: Γκρίζα με πιέτες μπροστά. 

 Υποκάμισο: Άσπρο – Εναλλακτικά: φανέλλα μπλε, 
μαύρη, άσπρη, γκρίζα 

 Πουλόβερ: Μπλε βαθύ ή μαύρο (καρέ). 

 Παπούτσια : Όχι έντονα χρώματα. 

 Αθλητικά: Άσπρα, μαύρα, γκρίζα, μπλε. 

 Σακάκι ή μπουφάν: Μπλε βαθύ, μαύρο, γκρίζο 
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β) Επίσημη 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 Παντελόνι : Γκρίζο.    

 Υποκάμισο: Άσπρο. 

 Πουλόβερ: Μπλε βαθύ  μονόχρωμο. 

 Γραβάτα: Μπλε βαθύ. 

 Παπούτσια: Μαύρα. 

 Ζώνη: Μαύρη. 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: 

 Φούστα: Γκρίζα.  

 Υποκάμισο: Άσπρο. 

 Γραβάτα: Μπλε βαθύ. 

 Πουλόβερ: Μπλε βαθύ. 

 Σακάκι ή μπουφάν: Μπλε βαθύ μονόχρωμο. 

 Κάλτσες: Καλτσόν στο χρώμα του ποδιού. 

 Παπούτσια : Μαύρα χαμηλά. 

 Γάντια: Άσπρα (παρέλαση). 

 

Σημείωση: 

Τον χειμώνα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών οι 
μαθητές/τριες θα μπορούν να φορούν φόρμες 
μονόχρωμες σε χρώμα μπλε σκούρο, μαύρο, γκρίζο 
χωρίς έντονα γράμματα ή σήματα.   
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Η έναρξη και λήξη της χρήσης φορμών γίνεται όταν 
δώσει οδηγία ο Διευθυντής στους μαθητές σε 
συγκέντρωση του σχολείου. 

 

Γ. Για τη Γυμναστική: 

 Παντελονάκι: Μαύρο ή μπλε μέχρι το γόνατο ή κολάν 
του ιδίου χρώματος. 

 Φανέλα: Άσπρη σκέτη 

 Φόρμα: Μπλε ή γκρίζα, απλή χωρίς γράμματα ή 
σχέδια που να προσδιορίζουν συγκεκριμένη φίρμα. 

 Παπούτσια: Αθλητικά χρώματος μαύρου, μπλε, 
άσπρου ή συνδυασμός των πιο πάνω χρωμάτων όχι 
έντονα χρώματα. 

 

Προσοχή 

Αυστηρώς απαγορεύονται τα κολάν, σκουλαρίκια 
στα αγόρια, χρώματα στα μαλλιά, μακιγιάζ, 
επεκτάσεις και βαμμένα νύχια.                                    
Σκουλαρίκια επιτρέπονται στα κορίτσια μόνο στα 
αυτιά. Εξεζητημένες κομμώσεις απαγορεύονται 
γενικώς σε όλους τους μαθητές.  

Τα μαλλιά στα αγόρια επιτρέπονται το μέγιστο 
επιτρεπτό όριο μήκους τα 3-4 εκατοστά. 
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6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

1. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στο 
σχολείο πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Μαθητής 
που καθυστερεί δικαιολογημένα όχι  πέραν των τριάντα 
λεπτών, επιτρέπεται να παρακαθίσει στις εξετάσεις χωρίς 
όμως να του δοθεί παράταση. 

2.  Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να φύγει από την 
τάξη προτού περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη των 
εξετάσεων. 

3. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και διαγωνισμάτων 
απαγορεύεται η κατοχή οποιουδήποτε μέσου και η χρήση 
οποιουδήποτε τρόπου με σκοπό τη δολίευση του 
αποτελέσματος των εξετάσεων. Τέτοια προσπάθεια 
συνεπάγεται σχετική τιμωρία του μαθητή. 

4.  Μαθητής που προσέρχεται στις εξετάσεις χωρίς στολή 
δε γίνεται δεκτός στην τάξη. 

5. Στα καθημερινά διαγωνίσματα μαθητές που 
απουσιάζουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα 
υποχρεώνονται να παρακαθίσουν σε εξέταση σε μέρα 
που θα ορίσει ο καθηγητής. 

6.  Κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων οι μαθητές 
παραμένουν στην τάξη μέχρι να λήξει η περίοδος 
ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει. 
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7. Τα βαθμολογημένα διαγωνίσματα δίνονται στους 
μαθητές εντός μιας εβδομάδας. Οι μαθητές τα 
επιστρέφουν στον καθηγητή σε ημερομηνία που θα 
οριστεί από τον καθηγητή, υπογραμμένα από τον 
κηδεμόνα. Φυλάγονται στο σχολείο μέχρι το τέλος της 
χρονιάς. 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η βαθμολογική κλίμακα κατά τα τετράμηνα είναι: 

 Α= Άριστα (19-20) 
 Β= Πολύ Καλά (16-18) 
 Γ= Καλά (13-15) 
 Δ= Σχεδόν Καλά (10-12) 
 Ε= Αποτυχία (1-9) 

 

Γραπτές τελικές εξετάσεις (1-20), μέσος όρος 18,50 και 
άνω άριστα. 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις τρεις τάξεις του 
Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, η 
Ιστορία και τα Φυσικά. 
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Βαθμολογίες εξεταζομένων και μη εξεταζομένων 
μαθημάτων. 

Βαθμολογία εξεταζόμενων μαθημάτων 

Ο κανονισμός 10 (Παράγραφος 3) ο οποίος αναφέρεται 
στην «Προαγωγή και στις Εξετάσεις Μαθητών 
Γυμνασιακού Κύκλου» έχει τροποποιηθεί ως εξής: 

-«Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα 
στα τετράμηνα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται 
ότι υστερεί αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση 
είναι κάτω από 10» 

-«Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα 
στα τετράμηνα ΔΔ ή ΓΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται 
ότι υστερεί αν ή επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση 
είναι κάτω από 6» 

Βαθμολογία μη εξεταζόμενων μαθημάτων 

Ο κανονισμός 10 (Παράγραφος 4 ) ο οποίος αναφέρεται 
στην «Προαγωγή και τις Εξετάσεις Μαθητών 
Γυμνασιακού Κύκλου» έχει τροποποιηθεί ως εξής: 

«Μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα 
μαθήματα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) στα τετράμηνα, 
υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον 
Ιούνιο και θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση του στη 
γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.» 
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ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Τα δελτία προόδου παραδίνονται στους γονείς και  
κηδεμόνες των μαθητών σε ημερομηνίες που ορίζει η 
Διεύθυνση του σχολείου.  

 

7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

Τα καθήκοντα των Συμβουλίων των τάξεων φαίνονται 
αναλυτικά στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων 
(8-18) ειδικότερα όμως: 

3. Φροντίζουν να διατηρούν την τάξη καθαρή και την 
πινακίδα τακτοποιημένη και ενημερωμένη. 

 
4.  Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει δύο άτομα κάθε 

εβδομάδα που εκτελούν χρέη επιμελητών.  
 

5. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης ενός 
καθηγητή στο μάθημα ο πρόεδρος του τμήματος  είναι 
υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διεύθυνση. 

 

6.  Το προεδρείο κάθε τμήματος έχει το δικαίωμα να 
προβαίνει σε φιλικές συστάσεις και προτροπές στους 
συμμαθητές τους για θέματα που αφορούν την τάξη 
τους.  
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8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

1.Φροντίζουν για την καλή εμφάνιση και καθαριότητα της 
τάξης και για τους χώρους μπροστά από αυτή. 

 

2.Καθαρίζουν τον πίνακα μόλις κτυπήσει το κουδούνι για 
τη διακοπή του μαθήματος. 

 

3.Στα διαλείμματα φροντίζουν ώστε όλοι οι μαθητές να 
βγουν  από  την τάξη και να ανοίγουν τα παράθυρα για 
αερισμό της αίθουσας. 

 

4.Τουλάχιστο ο ένας από τους επιμελητές παραμένει 
κατά τα διαλείμματα στην αίθουσα ώστε να αποφεύγονται 
ζημιές και οποιεσδήποτε άλλες αταξίες. Για οποιαδήποτε 
ζημιά ή αταξία που δεν καταγγέλλεται στη διεύθυνση 
θεωρούνται υπεύθυνοι οι επιμελητές. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 Οι μαθητές/τριες ενημερώνουν το Συμβούλιο του 
τμήματος για το πρόβλημα.  Το Συμβούλιο 
επιλαμβάνεται του θέματος και ενημερώνει τον 
υπεύθυνο καθηγητή. 

 

 Ο Υπεύθυνος Καθηγητής συζητά το θέμα με το 
Συμβούλιο του Τμήματος και από κοινού 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. 

 

 Αν το θέμα απαιτεί και την εμπλοκή της 
Διεύθυνσης, Ο Υπεύθυνος Καθηγητής αναφέρεται 
στον υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ. ο οποίος και 
αναφέρει το θέμα στο Διευθυντή. 

 

 Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μαθητής ή το 
τμήμα έχει σχέση με συγκεκριμένο καθηγητή, 
προτρέπεται ο μαθητής ή το Σ.Τ. να πλησιάσει 
πρώτα τον εν λόγω καθηγητή για επίλυση, προτού 
απευθυνθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

 

 Κάθε μαθητής ατομικά ή μαζί με άλλους μαθητές 
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα ή παράπονα 
προς τις εκπαιδευτικές αρχές. 
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 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 στο Διευθυντή 
Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

 Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε 
γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό ένα 
(μονάδα) και υποχρεούται να αποχωρήσει από την 
τάξη.  Βαθμολογείται επίσης με μονάδα και μαθητής 
που αρνείται αδικαιολόγητα να πάρει μέρος σε 
διαγώνισμα.  Όπου είναι δυνατό τα σχετικά τεκμήρια 
επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο.  Ο 
Επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική 
παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή. 

 

 Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές που 
συνεννοούνται προφορικά ή άλλως πως κατά την ώρα 
της εξέτασης.  Τα παραπτώματα αυτά σε περίπτωση 
επαναλαμβανόμενης διάπραξης τους είναι δυνατό να 
οδηγήσουν, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού 
Συλλόγου, στη λήψη και άλλων παιδαγωγικών 
μέτρων. 
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 Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε 
κυρώσεις που προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί.  Στις 
ίδιες κυρώσεις υπόκειται ο μαθητής και στην 
περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από 
το σχολείο, αν το παράπτωμα έγινε σε εργάσιμο για το 
σχολείο χρόνο. 

 

 Ο καταγγελλόμενος μαθητής έχει δικαίωμα να 
ακουστεί τόσο πριν από τη λήψη απόφασης 
αναφορικά με την ενοχή του, όσο και πριν του 
επιβληθεί η ποινή με σκοπό το μετριασμό της.  Σε 
περίπτωση που το παράπτωμα επισύρει το μέτρο της 
αποβολής ο καταγγελλόμενος μαθητής έχει δικαίωμα 
να ζητήσει όπως παρευρίσκεται στη διαδικασία 
εξέτασης του παραπτώματος και τρίτο πρόσωπο 
μέλος του Μαθητικού Συμβουλίου ή του Καθηγητικού 
Συλλόγου. 
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9. ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Τα  μαθήματα διακόπτονται το πρώτο δεκαήμερο του 
Ιουνίου σε ημερομηνίες που καθορίζονται κάθε χρόνο 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Οι εγγραφές τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο 
γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες  που  καθορίζονται κάθε 
χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Ειδικά για τους μαθητές που εγγράφονται στην Α΄ 
Γυμνασίου, Λυκείου ή στις Τεχνικές Σχολές μαζί με το 
σχετικό πιστοποιητικό και απολυτήριο, απαραίτητα 
πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό γέννησης. 

 Προεγγραφή επίσης είναι υπόχρεοι να κάμουν και οι 
ανεξεταστέοι της Γ΄ Γυμνασίου. 

 Οι τελικές εξετάσεις γίνονται το πρώτο εικοσαήμερο 
του Ιουνίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που 
καταρτίζεται από το σχολείο ή το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού στην περίπτωση των Παγκύπριων. 

 

Σημ: Τα σχολεία μπορούν να διαφοροποιήσουν σε 
κάποια σημεία τους παρόντες Εσωτερικούς Κανονισμούς, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν.     
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Ο Διευθυντής 

Δρ. Γεωργίου Γεώργιος 

…………………… 

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων 

κ. Εμμανουέλλα Ζωνιά 

……………………. 

 

 

Η Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. 

Τζεϊρανίδου Σβετλάνα 

…………………… 


