Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του
2008 έως 2012 (Κ.Δ.Π. 225/2008, Κ.Δ.Π. 276/2009, Κ.Δ.Π. 345/2011, Κ.Δ.Π. 253/2012)
Ομαλή λειτουργία
των σχολείων και
παιδαγωγικά
μέτρα
πειθαρχίας.

14.

_

(1)

H πειθαρχία, αν και είναι αποτέλεσμα της παιδείας, αποτελεί
προϋπόθεση για την προαγωγή του σχολικού έργου και της
ενδεδειγμένης συμπεριφοράς των παιδιών και επιδιώκεται με την
παιδαγωγική πειθώ. Βασικός μακροπρόθεσμος στόχος είναι η
ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας για ενσυνείδητη
αυτοπειθαρχία.

(2)

Tο Υπουργείο ετοιμάζει και αποστέλλει στα σχολεία πλαίσιο γενικού
κώδικα καλής συμπεριφοράς. Στην προετοιμασία του κώδικα
λαμβάνουν μέρος παιδαγωγοί, ειδικοί επιστήμονες και η Υπηρεσία
Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων του Υπουργείου.

(3)

(α) O διδασκαλικός σύλλογος διαμορφώνει κώδικα καλής
συμπεριφοράς του σχολείου, σύμφωνα και μέσα στα πλαίσια
που έχει καθορίσει το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη και τις
ιδιαιτερότητες του σχολείου.
(β) O κώδικας καλής συμπεριφοράς του σχολείου κοινοποιείται
στους γονείς και στους κηδεμόνες των μαθητών και αποτελεί
αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας μέσα στην τάξη, ώστε
να γίνει κατανοητός από όλα τα παιδιά. H συζήτηση και
επεξεργασία του κώδικα επαναλαμβάνεται συχνά, ιδιαίτερα όταν
παρατηρείται παραβίασή του. Επαναλαμβάνεται, επίσης, στις
αρχές κάθε τριμήνου. Αποτελεί, επίσης, αντικείμενο συνεχούς
παρακολούθησης και αξιολόγησης του διδασκαλικού συλλόγου.

(4)

Κάθε τάξη του σχολείου αποφασίζει για τον ειδικό κώδικα καλής
συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Oι πρόνοιες του κώδικα αυτού είναι
μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν ο γενικός κώδικας και ο κώδικας
του σχολείου και διαμορφώνονται από τους μαθητές της τάξης υπό
την καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης. Αναρτώνται
σε ειδική πινακίδα στην τάξη για σεβασμό από όλους τους μαθητές.

(5)

(α) Όταν το παιδί παραβιάζει έναν από τους κανόνες του κώδικα
καλής συμπεριφοράς, ο δάσκαλος, αφού εξαντλήσει όλα τα μέσα
που στηρίζονται στην πειθώ, μπορεί να χρησιμοποιήσει
πειθαρχικά μέτρα και κυρώσεις, ανάλογα με τις επιπτώσεις της
συμπεριφοράς του παιδιού. Tα πειθαρχικά μέτρα είναι:
(i) Παρατήρηση
(ii) Επίπληξη, η οποία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ή ενώπιον του
κηδεμόνα:
Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου παρά τη λήψη των πιο πάνω
μέτρων το παιδί συνεχίζει την παραβίαση κανόνα ή κανόνων
του κώδικα καλής συμπεριφοράς παραπέμπεται στη διεύθυνση
του σχολείου.
(β) Όπου παρά τη λήψη των πιο πάνω μέτρων το παιδί συνεχίζει να
παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά, ο διδασκαλικός σύλλογος
αναλαμβάνει την εξέταση της περίπτωσης. O διδασκαλικός
σύλλογος, ανάλογα με τα πορίσματα της εξέτασης, και τη
σοβαρότητα της υπόθεσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα
ακόλουθα πειθαρχικά μέτρα:
(i) Αποζημίωση για την προξενηθείσα υλική ζημιά,
(ii) υποχρεωτική προσφορά κοινωνικής εργασίας μέσα στο
σχολείο, στα πλαίσια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων
που αναλαμβάνουν τα παιδιά,
(iii) στέρηση συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις και
αθλοπαιδιές εντός του σχολείου καθώς και άλλες
ενδοσχολικές δραστηριότητες για μία μόνο περίοδο από μία

μέχρι τριάντα συνεχόμενες ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό
έτος.
(γ) Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπου παρά τη λήψη των πιο
πάνω μέτρων το παιδί εξακολουθεί να παρουσιάζει την ίδια
συμπεριφορά, ο διδασκαλικός σύλλογος συστήνει τριμελή ομάδα
εξέτασης της περίπτωσης υπό την προεδρία του διευθυντή. H
ομάδα αυτή, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού ψυχολόγου ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού
επιστήμονα ή κρατικού λειτουργού κρίνει αναγκαίο. Tα
πορίσματα της εξέτασης παραπέμπονται στο διδασκαλικό
σύλλογο, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει αλλαγή τμήματος του
παιδιού ή παραπομπή της υπόθεσης στον υπεύθυνο
επιθεωρητή του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για περαιτέρω
εξέταση. Κατά την εξέταση της υπόθεσης ο επιθεωρητής
συνεργάζεται με εκπαιδευτικό ψυχολόγο της αρμόδιας
υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο επιθεωρητής
ενημερώνει το διευθυντή του σχολείου, καθώς και τον κηδεμόνα
του μαθητή για τα συμπεράσματα και δίνει οδηγίες για την
αντιμετώπιση της περίπτωσης. Ανάμεσα στα μέτρα που
μπορούν να ληφθούν είναι η, με τεκμηριωμένη εισήγηση του
επιθεωρητή προς το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, αλλαγή
σχολείου του μαθητή. Την τελική απόφαση λαμβάνει τριμελής
επιτροπή που συστήνει το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας στην
οποία συμμετέχει Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, ένας επιθεωρητής
και προεδρεύει ο οικείος Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης:
Νοείται ότι σε περίπτωση παιδιού που εμπίπτει στις πρόνοιες
του περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμου, την τελική
απόφαση λαμβάνει η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.

Σύνθεση,
λειτουργία,
αρμοδιότητες
διδασκαλικού
συλλόγου.

Καθήκοντα και
ευθύνες
διευθυντή.

21.

_

(8)

O διδασκαλικός σύλλογος –

(γ)

αποφασίζει για την τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
σε μόνιμη και σταθερή βάση σχετικά με τη φοίτηση, την
επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών·

(δ)

επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες
διατάξεις ποινές·

Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο διευθυντής –

22.

(6)

Ενημερώνει τον οικείο επιθεωρητή έγκαιρα για τις ανάγκες του
σχολείου και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία
του.

(26) Φροντίζει για την εξασφάλιση πειθαρχίας
συμπεριφοράς και εμφάνισης των παιδιών.

Καθήκοντα και
δικαιώματα
δασκάλων.

24.

_

και

ευπρεπούς

(14) Κάθε δάσκαλος –
(β) Μπορεί να οργανώνει συσκέψεις των γονιών και κηδεμόνων των
παιδιών σε συνεννόηση με το διευθυντή, στις οποίες

συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των
παιδιών.
(15) (α) Oι δάσκαλοι εκ περιτροπής αναλαμβάνουν, σύμφωνα με ειδικό
πρόγραμμα που ετοιμάζει ο διευθυντής σε συνεργασία με το
διδασκαλικό σύλλογο, καθήκοντα επίβλεψης κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου. Σκοπός της επίβλεψης είναι η
συναναστροφή των διδασκόντων με τα παιδιά και έξω από την
αίθουσα διδασκαλίας, η ασφάλεια και η τήρηση της τάξης και της
καλής συμπεριφοράς των παιδιών στη σχολική αυλή, τους
διαδρόμους, την καντίνα και άλλους χώρους του σχολείου.
(β) Καθήκοντα επίβλεψης αναλαμβάνουν οι δάσκαλοι και κατά τις
αθλητικές συναντήσεις μεταξύ τμημάτων ή τάξεων του σχολείου
ή του σχολείου με άλλο σχολείο ή και σε άλλες εκδηλώσεις που
γίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

Κηδεμόνες
παιδιών.

25.

_

(2)

Oι κηδεμόνες –
(α) Προσέρχονται μαζί με τα παιδιά για να τα εγγράψουν και
αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το σχολείο που
απορρέουν από την ιδιότητά τους.
(β) Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται
κάτω από την κηδεμονία τους, παρακολουθούν τα παιδιά με το
μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν την
τακτική φοίτησή τους στο σχολείο και την επιμέλεια, τη
συμπεριφορά και το ήθος τους. Οτιδήποτε σχετικό προσέξουν,
το γνωστοποιούν στο διευθυντή, ώστε να επιτυγχάνεται
συνεργασία οικογένειας και σχολείου, με στόχο τη βελτίωση των
παιδιών.
(γ) Ειδοποιούν αμέσως γραπτά ή προφορικά το διευθυντή για την
αιτία τυχόν απουσίας των κηδεμονευομένων τους.
(δ) Όταν κληθούν από το διευθυντή, προσέρχονται στο σχολείο για
ζητήματα που αναφέρονται στους κηδεμονευομένους τους.
Επιβάλλεται πάντως να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με
το σχολείο για την παρακολούθηση του ήθους και της επίδοσης
των παιδιών και να μετέχουν στις συγκαλούμενες από το
διευθυντή ειδικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων.

Εκδρομές και
επισκέψεις.

29.

_

(9)

O αρχηγός της επίσκεψης/εκδρομής και οι συνοδοί δάσκαλοι είναι
υπεύθυνοι για την ευπρέπεια και τη συμπεριφορά των παιδιών και
για τη συνεπή εκτέλεση του προγράμματος. Επίσης είναι υπεύθυνοι
για την ασφάλεια των παιδιών και για την ασφαλή επιστροφή τους
στο σχολείο.

Καλλιτεχνικές
παραστάσεις.

31.

_

(3)

Για θέματα τρόπου μετάβασης, είσπραξης χρηματικού ποσού,
ασφάλειας, ευπρέπειας των παιδιών και μεγιστοποίησης της
εκπαιδευτικής ωφέλειας ισχύουν οι αντίστοιχοι παράγραφοι του
Κανονισμού 29.

