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Πληροφορίες

μαζί πάμε μπροστά …

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες,
Σε ένα σχολείο που θέλει να διακριθεί οι απαιτήσεις πρέπει να είναι
πολλές και οι στόχοι υψηλοί. Βασικές προϋποθέσεις για επίτευξη
υψηλών στόχων είναι η συμμόρφωση στους κανονισμούς και η
δημιουργία κλίματος ασφάλειας, ευημερίας, συνεργασίας και
σεβασμού προς τον άλλο, προϋποθέσεις που σε καμιά περίπτωση δεν
καταπιέζουν την πνευματική και ατομική ελευθερία των μαθητών.
Αντίθετα, αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο
μπορούν να αναπτυχθούν, πέρα από τη γνώση και τις ακαδημαϊκές
δεξιότητες, οι ηθικές αξίες και όλα τα χαρακτηριστικά του ενεργού,
δημοκρατικού και ανθρώπινου πολίτη.
Το σχολείο μας αξίζει για πολύ περισσότερα. Για να γίνει αυτό
πραγματικότητα πρέπει όλοι εμείς που συμμετέχουμε στην
εκπαιδευτική πράξη, η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος, το
προσωπικό, οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι γονείς και κηδεμόνες και η
τοπική κοινωνία, να το βάλουμε ψηλά στην καρδιά και τη συνείδησή
μας.
Ιδιαίτερα εσείς πρέπει να στηρίξετε την προσπάθειά μας και να γίνετε
συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Η συχνή επικοινωνία με το σχολείο
και τους καθηγητές των παιδιών σας, η καλή συνεργασία και ανταλλαγή
απόψεων, αποτελούν τις βασικότερες παραμέτρους για την αποφυγή
αλλά και επίλυση προβλημάτων, εφόσον αυτά προκύψουν.
Διεύθυνση και Καθηγητικός Σύλλογος
Λυκείου Παλουριώτισσας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Το σχολείο θεωρεί πως η συχνή επικοινωνία και η συνεχής ενημέρωσή
σας, σε ότι αφορά στη φοίτηση, στην επίδοση και στη συμπεριφορά των
παιδιών σας αλλά και στις δραστηριότητες του σχολείου, αποτελεί
βασικό παράγοντα αποτελεσματικότητας, ελαχιστοποίησης της σχολικής
αποτυχίας και επίτευξης των στόχων της εκπαίδευσης. Η ενημέρωση
μέσω έντυπου υλικού, προϋποθέτει ψηλό κόστος καθώς και τον κίνδυνο
το υλικό να μη φθάνει στον προορισμό του, αφού μερίδα μαθητών,
σκόπιμα ή όχι, δεν το μεταφέρουν στο σπίτι.
Θεωρούμε πως, αφού η πλειοψηφία των σπιτιών σήμερα διαθέτει
πρόσβαση στο διαδίκτυο, η πιο συμφέρουσα, ασφαλής και λεπτομερής
ενημέρωση μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
σχολείου, http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy/ και μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από τη νέα σχολική χρονιά η ιστοσελίδα
μας, που έχει αναδιοργανωθεί και αναβαθμιστεί, θα ενημερώνεται
συνεχώς, ώστε να διευκολύνεται η άμεση ενημέρωση και η εύκολη
πρόσβαση σε ανακοινώσεις και προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Θα
ολοκληρωθεί επίσης η ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών
και θα έχετε την ευκαιρία μέσω διαδικτύου να ενημερώνεστε για
απουσίες, καθυστερήσεις και άλλες πληροφορίες που αφορούν στα
παιδιά σας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουμε την ετοιμότητά μας, να
διοργανώσουμε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για όσους γονείς
επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, είτε σε εργάσιμο χρόνο του σχολείου, είτε σε
απογευματινό χρόνο (έντυπο για δήλωση ενδιαφέροντος θα δοθεί κατά
τις εγγραφές). Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν επώνυμα
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τοn Διευθυντή του σχολείου για
θέματα που τους αφορούν στη διεύθυνση: lyk-palouriotissa-lef@schools.ac.cy
Θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί η ενημέρωσή σας, μέσω μηνυμάτων SMS
για διάφορα θέματα. Επιπρόσθετα, από τη νέα σχολική χρονιά, θα
μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του
Σχολείου για ημερομηνίες διαγωνισμάτων, για απουσίες, καθυστερήσεις,
ποινές και άλλες πληροφορίες που αφορούν στη φοίτηση και επίδοση
των παιδιών σας.

ΦΟΙΤΗΣΗ
Η μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες για βελτίωση της σχολικής επιτυχίας.
Η προσέλευση στο σχολείο πρέπει να γίνεται έγκαιρα και πριν
κτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη περίοδο. Με το κτύπημα του
κουδουνιού στις 7.30΄και με κάθε κτύπημα για αλλαγή μαθήματος ,
πρέπει όλοι να βρίσκονται στη θέση τους για μάθημα χωρίς
χρονοτριβή.
(α) Μαθητής/τρια που συστηματικά καθυστερεί να μπει στην τάξη, θα
υφίσταται τις συνέπειες των κανονισμών, αφού αυτό αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα.
(β) Ενδιάμεσες απουσίες από μαθήματα (σκασιαρχείο), αποχώρηση
από το σχολείο χωρίς άδεια, απουσία από εκδηλώσεις και
αδικαιολόγητη απουσία από διαγώνισμα, συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα.
(γ) Δικαιολογητικά απουσιών πρέπει να παραδίδονται στον
Υπεύθυνο Τμήματος την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά από παρέλευση πέντε
ημερών ΔΕΝ γίνονται δεκτά. Ο μέγιστος αριθμός δικαιολογητικών
από τους γονείς/κηδεμόνες είναι δώδεκα(12).
Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε και ενημερώνεστε συχνά για τη
φοίτηση των παιδιών σας, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα
δύσκολες καταστάσεις. Η Διεύθυνση του σχολείου θα εφαρμόσει
αυστηρά τους κανονισμούς για τη φοίτηση, που έχουν ως ακολούθως:
Παραπέμπονται σε ανεξετάσεις τον Σεπτέμβριο, όσοι έχουν αριθμό
απουσιών μεταξύ 152‐160 στο σύνολο, ή αριθμό αδικαιολόγητων
απουσιών 42‐50. Ειδικά για το Β’ Τετράμηνο παραπέμπονται όσοι
έχουν αριθμό αδικαιολόγητων μεταξύ 21‐25 ή στο σύνολο 76‐80.
Επίσης παραπέμπονται σε όσα μαθήματα συγκεντρώσουν επταπλάσιο
αριθμό απουσιών από τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Μαθητές
που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό απουσιών, όπως
αναφέρθηκαν παραπάνω, παραμένουν στάσιμοι.
Οι κανονισμοί φοίτησης θα δοθούν αναλυτικότερα με τους Εσωτερικούς
Κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα παιδαγωγικά μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός ούτε επιβάλλονται
αυθαίρετα. Οι κανονισμοί προνοούν μια σειρά από 15 μέτρα τα
οποία μπορούν να επιβληθούν ανάλογα με τη συχνότητα και τη
σοβαρότητα του παραπτώματος με απώτερο σκοπό τη
συμμόρφωση των μαθητών και μαθητριών με τους κανονισμούς.
Το σχολείο είναι υπόχρεο να διαφυλάξει το δικαίωμα των παιδιών
για απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων, την ασφάλειά
τους ψυχική και φυσική εντός και εκτός της τάξης, την κανονική
φοίτησή τους στο σχολείο, την τήρηση των κανονισμών και γενικά
να φροντίζει συνεχώς για την ομαλή λειτουργία του σε ένα
ασφαλές περιβάλλον που να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε
μαθητή. Η απαίτηση για συμμόρφωση σε κανόνες και η
οριοθέτηση συμπεριφορών θα προφυλάξει τα παιδιά από
ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Από αυτή τη σχολική χρονιά (2015-16), το παιδαγωγικό μέτρο της
αποβολής από την τάξη θα εφαρμόζεται με βάση τους
κανονισμούς οι οποίοι προνοούν πως ο μαθητής/τρια παραμένει
εκτός τάξης υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, το
σχολείο θα εφαρμόζει το μέτρο δύο φορές τον μήνα και θα
απασχολεί τους
αποβλημένους μαθητές με διάφορες
δραστηριότητες εκτός τάξης.

Σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα προκύπτουν από:
1.
ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Η παρουσία, η ενεργοποίηση και η χρήση κινητού τηλεφώνου
κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή σε εκδηλώσεις του σχολείου
αποτελούν σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα.
Επιπρόσθετα, σας πληροφορούμε ότι το σχολείο δε φέρει καμία
ευθύνη για απώλεια ηλεκτρονικών ή άλλων συσκευών που
μεταφέρουν οι μαθητές/τριες στο σχολείο.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισμα πέραν του ότι είναι επιβλαβές για την υγεία,
απαγορεύεται αυστηρά στον χώρο του σχολείου. Μαθητές/τριες
που καπνίζουν διαπράττουν πειθαρχικό αλλά και ποινικό αδίκημα.
ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το σχολείο δεν επιτρέπει την οδήγηση δικύκλων ή άλλων
οχημάτων χωρίς άδεια οδηγού, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια και
κράνος. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να μην επιτρέπετε στα

παιδιά σας να παρανομούν. Εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες και
νομοθεσίες και νοουμένου ότι οι μαθητές, μέσω εσάς,
εξασφαλίσουν άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου, οφείλουν να
σταθμεύουν τα δίκυκλά τους στο μοτοροστάσιο το οποίο
κλειδώνει στις 7:45 και ανοίγει στις 12:50. Η στάθμευση εκτός του
μοτοροστασίου και η κυκλοφορία οχημάτων στους χώρους του
σχολείου απαγορεύεται αυστηρά.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – «ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ»
Η έννοια της κενής δεν υφίσταται. Σε περίπτωση απουσίας
καθηγητή οι μαθητές απασχολούνται από αναπληρωτή ή γίνεται
ανταλλαγή μαθημάτων για περιορισμό της απώλειας διδακτικού
χρόνου. Οι μαθητές οφείλουν να παραμένουν στην τάξη τους και
να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Διεύθυνσης. Απουσία
κατά την αναπλήρωση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η στολή αποτελεί παράγοντα συνοχής, πειθαρχίας,
ομαδικού πνεύματος και καταπολέμησης των διακρίσεων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας και τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ισχύουν τα ακόλουθα:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ
Μαθητές: Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μαύρα
παπούτσια. Μαθήτριες: Γκρίζα φούστα με πιέτες, άσπρο πουκάμισο,
μπλε γραβάτα, μαύρα παπούτσια.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ: Γκρίζο παντελόνι/φούστα και λευκό πουκάμισο
ή φανέλα γκρίζου, μπλε ή άσπρου χρώματος. Το τζιν παντελόνι μπορεί
να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή στην καθημερινή στολή
νοουμένου ότι είναι σκούρο μπλε, χωρίς επιγραφές και σκισίματα. Η
φόρμα δεν αποτελεί μέρος της μαθητικής στολής και δεν είναι στην
ευχέρεια του σχολείου να την επιτρέπει ή όχι, εκτός και αν υπάρξει
σχετική εγκύκλιος από το ΥΠ.Π.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Πρέπει να συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα.
Απαγορεύονται τα εξεζητημένα κουρέματα, βαψίματα, νύχια, γένια,
υπογένεια, απεριποίητα μαλλιά κ.α.

Μαθητής/τρια που συστηματικά παρουσιάζεται χωρίς στολή
ή και απρεπή εμφάνιση δεν θα γίνεται δεκτός/ή στο σχολείο
και θα ειδοποιούνται οι γονείς να τον/την παραλάβουν.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
Ο σεβασμός και ο αυτοσεβασμός είναι ηθικοί κανόνες που απορρέουν
μέσα από τη συνείδηση του καθενός. Οι αρχαίοι ονόμαζαν το
σεβασμό «αιδώ» και τον θεωρούσαν απαραίτητο για την ομαλή
λειτουργία του κράτους, την κοινωνική συνοχή και ευταξία. Ο
Δημοκρατικός πολίτης της Αθήνας έπρεπε να σέβεται τους κανόνες
και νόμους της πολιτείας, για να μπορεί να πειθαρχεί.
Κανόνες συμπεριφοράς:
1. Σέβομαι τον εαυτό μου, όταν δεν επιτρέπω με τη δική μου
συμπεριφορά να με χλευάζουν οι άλλοι.
2. Σέβομαι τον εαυτό μου, αν ακολουθώ τα σωστά‐ηθικά πρότυπα.
3. Σέβομαι τον εαυτό μου, αν με τη συμμόρφωσή μου στους
κανονισμούς του Σχολείου δεν αφήνω περιθώρια στους
συμμαθητές μου και στους καθηγητές μου να μου κάνουν
παρατηρήσεις.
4. Σέβομαι τον εαυτό μου, όταν με την ευγένειά μου, τη μελέτη και
την τακτική μου φοίτηση στο Σχολείο γίνομαι πρότυπο μαθητή
για τους άλλους.
5. Σέβομαι τον εαυτό μου, όταν δίνω ευκαιρίες συχνά στους
καθηγητές μου να με επαινούν.
6. Σέβομαι τον εαυτό μου, όταν δεν φεύγω από το Σχολείο. Έτσι
ανταποκρίνομαι και στις προσδοκίες των γονιών μου, που με
θέλουν να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.
Αν σέβομαι τον εαυτό μου, θα σέβομαι και τους άλλους.
7. Σέβομαι τους καθηγητές μου αναγνωρίζοντας τον παιδαγωγικό
αλλά και το γνωστικό ρόλο που διαδραματίζουν.
8. Δεν διακόπτω το μάθημα και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου.
9. Παρακολουθώ το μάθημα, για να ανταποκριθώ στους στόχους
μου.
10. Σέβομαι τους συμμαθητές μου και δεν τους διακόπτω, όταν
μιλούν.
11. Προσέχω να κρατώ τη σειρά μου στην καντίνα, στα γραφεία των
Β.Δ. και όπου αλλού χρειάζεται να ζητήσω κάτι.
12. Έχω αισθητική αγωγή, σέβομαι δηλαδή τον χώρο του Σχολείου
και εργάζομαι, ώστε να διατηρείται καθαρός και μέσα στην τάξη
και εκτός.
13. Σέβομαι τη «διαφορετικότητα» και συνεργάζομαι με τους
συμμαθητές μου.
14 Δεν ανέχομαι την παρενόχληση, οποιασδήποτε μορφής, είτε για
τον εαυτό μου είτε για συμμαθητή μου. Αναφέρω στον Υπεύθυνο
Τμήματος τέτοια περιστατικά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας το γραφείο Σ.Ε.Α. είναι στη
διάθεσή σας καθημερινά για θέματα εκπαιδευτικά, μαθησιακά,
επαγγελματικά, προσωπικά κ.α. που αφορούν τα παιδιά σας.
Είστε ευπρόσδεκτοι να επισκέπτεστε το γραφείο Σ.Ε.Α. για θέματα
που αφορούν τα παιδιά σας. Για δική σας ευκολία και για καλύτερη
λειτουργία του σχολείου, παρακαλείστε να επικοινωνείτε μαζί μας
τηλεφωνικά για διευθέτηση ραντεβού.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015‐16 ευχόμαστε η
συνεργασία μαζί σας να είναι συστηματική, ουσιαστική και
εποικοδομητική, με γνώμονα πάντα την πρόοδο και την ευημερία
των παιδιών σας.
Ευχαριστούμε και αναμένουμε τη συνεργασία σας.
Γραφείο Σ.Ε.Α.
Λύκειο Παλουριώτισσας.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
Χριστάκη Χριστοφίδη,Τ.Θ.29076, 1621 Λευκωσία
τηλ.: 22432271, Φαξ:22348421
e-mail: lyk-palouriotissa-lef@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy

