
 

 

 

 

 

Αγaπητοί γονείς, 

Με αφορμή την έναρξη του β΄ τετραμήνου της φετινής 

σχολικής χρονιάς 2017-2018, η Διεύθυνση και το διδακτικό 

προσωπικό του σχολείου απευθύνουν σε όλους τους μαθητές 

και τους γονείς τους τις θερμότερές τους ευχές για κάθε 

καλό στο νέο έτος 2018. 

Έχοντας διανύσει κατά το ήμισυ μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά 

που συνοδεύεται από πολλές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές 

στην καθημερινότητα της σχολικής μας μονάδας, με κορυφαία 

εκείνη της εφαρμογής των νέων κανονισμών, το Σχολείο 

προσηλωμένο στην αποστολή του συνεχίζει να δίνει τον 

αγώνα του για την πρόοδο και την προκοπή των μαθητών 

του.  Σε αυτό το πλαίσιο η προτεραιότητα που έχουμε θέσει 

για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής κοινότητας μάθησης 

προϋποθέτει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Ως εκ τούτου, θεωρούμε πολύ σημαντική συνθήκη την από 

όλους τους εμπλεκομένους κατανόηση, αποδοχή και συνεπή 

τήρηση των εσωτερικών κανονισμών του Σχολείου οι οποίοι 

σημειωτέον είναι αποτέλεσμα διαλόγου και συμφωνίας 

μεταξύ των εκπροσώπων των γονέων και των μαθητών με 

το Σχολείο. Η υπογραφή τους συνιστά δέσμευση όλων για την 

εφαρμογή τους με συνέπεια και σταθερότητα χωρίς 

εκπτώσεις και παρεκκλίσεις.  

Οι εσωτερικοί κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα του Σχολείου (lyk-dasoupoli-lef.schools.ac.cy/) 

Καλούνται όλοι οι γονείς και μαθητές να τους μελετήσουν με 

προσοχή, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη θέματα φοίτησης, 

απουσιών πειθαρχικών παραπτωμάτων - και αποβολών.  

(Σε περίπτωση μη πρόσβασης στο διαδίκτυο οι κανονισμοί θα 

δοθούν σε έντυπη μορφή σε όσους επικοινωνήσουν και το 

ζητήσουν από τη Γραμματεία του  Σχολείου). 

Πιο κάτω ενδεικτικά σημειώνονται σημαντικά σημεία των 

κανονισμών που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής προς αποφυγή 

αχρείαστης αναστάτωσης, ανεπιθύμητων παρεξηγήσεων και 

δυσαρέσκειας. 

 Η συστηματική καθυστέρηση εισόδου στην τάξη 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  

 Καθυστέρηση προσέλευσης θεωρείται η αργοπορία 

εισόδου στην αίθουσα διδασκαλίας μετά από την είσοδο 

του εκπαιδευτικού  

 Μαθητής που καθυστερεί την 1η περίοδο γίνεται δεκτός 

στην τάξη από τον καθηγητή και ενημερώνεται ο 

εφημερεύων Β.Δ. 

 Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των γονέων.  

 Οι γονείς ενημερώνονται από τον εφημερεύοντα Β.Δ. 

για την πρωινή καθυστέρηση προσέλευσης του μαθητή 

στην τάξη (το αργότερο μέχρι τις 9:00 π.μ.). 

 Καθυστέρηση που υπερβαίνει τα 25 λεπτά, 

καταχωρίζεται ως απουσία.  

 Όλες οι απουσίες πρέπει να δικαιολογούνται 

εμπρόθεσμα, το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

(εντός 2 ημερών κατά τους μήνες Μάιο Ιούνιο). Όλα τα 

δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, 

πρέπει να υπογράφονται από τους γονείς/κηδεμόνες. 

 Η αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από το Σχολείο 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ως τέτοιο 

τιμωρείται. 

 Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει για 

περισσότερο από μία ημέρα οι γονείς/κηδεμόνες 

οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα το Σχολείο. 

 Οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται ανάλογα. 

π.χ. α) το κάπνισμα εντός του σχολικού χώρου. 

              β) η προμήθεια και η παράδοση αγαθών από   

                  προμηθευτές εκτός Σχολείου κατά τη διάρκεια  

                  της λειτουργίας του. 

                 γ) η αντιγραφή και η απόπειρα αντιγραφής  

αντιγρα       κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος. 

              δ) Η εγκατάλειψη του Σχολείου κατά τον χρόνο  

                  λειτουργίας του (σκασιαρχείο). 

              ε) Η μη συμμόρφωση στο θέμα της στολής και           

                  εμφάνισης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι αθλητικές φόρμες δεν αποτελούν μέρος της 

καθημερινής μαθητικής στολής Κατ’ εξαίρεση, οι 

φόρμες, είναι δυνατό να επιτραπούν μόνο σε 

περιόδους μεγάλου ψύχους και πάντα κατόπιν 

συζήτησης και συνεννόησης μεταξύ Διεύθυνσης και 

Κ.Μ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή το Σχολείο 

ενημερώνει τους γονείς για τις λεπτομέρειες της 

συμφωνίας. Μη τήρηση της συμφωνίας από μαθητή 

συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα  

 

Επικοινωνία και Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας 

Αγαπητοί γονείς,  

καθημερινή και επίπονη προσπάθεια της Διεύθυνσης και των 

καθηγητών του Σχολείου είναι να ανταποκριθούν στην 

αποστολή που η κοινωνία και η πολιτεία τους έχει 

εμπιστευθεί. Με επίκεντρο τους μαθητές μας η επικοινωνία, 

ο ειλικρινής διάλογος και η συνεργασία μαζί σας, πάντα με 

αλληλοσεβασμό και κατανόηση των ξεχωριστών μας ρόλων, 

του γονιού και του εκπαιδευτικού,  είναι επιθυμητή. 

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα επισκέψεων καθηγητών και 

συζητήστε πρώτα και απευθείας με τους καθηγητές των 

παιδιών σας πιθανά προβλήματα που έχουν προκύψει. Σε 

περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και 

επιθυμείτε συνάντηση με τη Διευθύντρια  παρακαλώ, για 

πρακτικούς λόγους, να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία 

στο τηλέφωνο 22441360 για να καθοριστεί  μέρα και ώρα 

συνάντησης.    

         Δρ Μαρία Γεωργίου 

      Διευθύντρια 

 
 

Λύκε ιο  Αρχ .  Μακαρίου  Γ ’  
Δασούπολη  
 
Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος 
Τηλ.: 22 441360 – 22 441361    
 Φαξ: 22 316163 
 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy 
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