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Σκοπός εισαγωγής νέων 
κανονισμών: 
 

Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κανονισμών, 

ώστε μέσα από τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις 

που θα επέλθουν να καλλιεργηθεί στα σχολεία 

της Μέσης Εκπαίδευσης ένα ανθρώπινο και 

δημοκρατικό περιβάλλον, που θα προάγει τον 

αλληλοσεβασμό, την αυτοπειθαρχία και  την 

ενίσχυση της υπευθυνότητας του παιδιού. 



 Στόχοι που αναμένονται να 
επιτευχθούν με την εφαρμογή 

των νέων κανονισμών 

– βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση,  

– βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και 
του σχολικού ήθους,  

– αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας,   

– καλλιέργεια  σχολικού κλίματος που θα επενεργεί θετικά 
στην ψυχολογία των παιδιών, και 

– ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου παροχής 
βοήθειας σε μαθητές με ιδιαιτερότητες. 

– ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότητας του 
παιδιού, ως μέλος μιας  σχολικής κοινότητας που 
λειτουργεί σύμφωνα με βάση συγκεκριμένο παιδαγωγικό 
πλαίσιο κανονισμών.  
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Βασικές  Τροποποιήσεις   

 
 

■ Αρχές που διέπουν την ερμηνεία και εφαρμογή των 

παρόντων κανονισμών 

■ Γενικές Αρχές λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης 

εκπαίδευσης.  

■ Διαμόρφωση νέου πλαισίου εκδηλώσεων σχολείου 

■ Βελτίωση του πλαισίου εγγραφών και μετεγγραφών στα 

Δημόσια Σχολεία  με έμφαση στην ευκολότερη εγγραφή στη 

δημόσια εκπαίδευση μαθητών από ιδιωτικά σχολεία. 

■ Εξετάσεις Α’ και Β’ τετραμήνου  

  (Α+Β Λυκείου + Τ.Σ 2018 -19) 

  (Γ Λυκείου + Τ.Σ  2019 - 20) 

■ Διαχωρισμός των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Εξετάσεις 

Προαγωγής και Απόλυσης (2019-20) 
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■ Μεταφορά Ανεξετάσεων και Κατατακτηρίων 
Εξετάσεων τον Ιούνιο 

■ Εφαρμογή προγράμματος ενισχυτικής-
υποστηρικτικής διδασκαλίας 

■ Αλλαγή από Μαθητή  ( ΟΜΠ, Κατεύθυνσης, 
Μαθήματα επιλογής από Τεχνική σε Λύκειο και 
αντίστροφα 

■ Εφαρμογή της αριθμητικής βαθμολογίας στο 
Γυμνάσιο. 

■ Ετήσια αξιολόγηση μαθητή στη βάση του: 

– 50% Α΄Τετράμηνο (στα εξεταζόμενα 30% 
προφορική αξιολόγηση και 20% γραπτώς) 

–  50% Β΄Τετράμηνο (στα εξεταζόμενα 30% 
προφορική αξιολόγηση και 20% γραπτώς) 
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■ Αναδόμηση του θεσμού «Δημιουργικότητα--Δράση-

Κοινωνική Προσφορά» Δ.Δ.Κ.  

■ Επέκταση του θεσμού Δ.Δ.Κ στον γυμνασιακό κύκλο  

■ Βελτίωση θεσμού ελεύθερων δραστηριοτήτων 

■ Κατάργηση του όρου «αδικαιολόγητες»  απουσίες . 

■ Απλοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης των 

απουσιών των μαθητών. 

■ Έγκαιρη ενημέρωση των γονιών για τις απουσίες των 

παιδιών και αύξηση του βαθμού της γονικής 

εποπτείας στον τομέα αυτό. 
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■ Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης μαθητών με 
ιδιαιτερότητες  που υστερούν στον μαθησιακό τομέα 
ή παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση 

■ Επαναπροσδιορισμός της αποβολής μαθητή. 

■ Επέκταση επιβολής παιδαγωγικού μέτρου σε μαθητή,  
πέραν του εργάσιμου χρόνου υπό προϋποθέσεις.  

■ Επαναπροσδιορισμός του χαρακτηρισμού της 
διαγωγής έτους 

■ Εκσυγχρονισμός του πλαισίου των παιδαγωγικών 
μέτρων. 
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■ Αναβαθμισμένη συμμετοχή Οργανωμένων  

Γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που: 

– Ετοιμασία Εσωτερικών Κανονισμών 

Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων 

– Συμμετοχής τους ως παρατηρητές στο 

Πειθαρχικό Σώμα των Σχολικών 

Μονάδων   
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■ Αναθεώρηση των καθηκόντων όλου του 
εκπαιδευτικού προσωπικού ανεξαρτήτως 
βαθμίδας: 

– Διευθυντή 

– Βοηθού Διευθυντή Α’ (προσθήκη) 

– Βοηθού Διευθυντή 

– Υπεύθυνου Τμήματος 

■ Θεσμοθέτηση της Διευθυντικής Ομάδας του 
σχολείου 
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■ Βελτίωση με έμφαση στην ενίσχυση του  

αδιάβλητου των διαδικασιών 

αναβαθμολόγησης εξεταστικών δοκιμίων 

τελικών γραπτών εξετάσεων (γυμνασιακού 

κύκλου και Α’ και Β’ Λυκειακού κύκλου, 
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■ Βελτίωση του πλαισίου των μαθητικών 
εκλογών: 

– Συμβούλιο Τάξης (ΣΤ) 

– Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (ΚΜΣ) 

– Επαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή 
Μαθητών (ΕΣΕΜ) 

– Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή 
Μαθητών (ΠΣΕΜ) 
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