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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής,
Μέσης Τεχνικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Μέτρα πειθαρχίας στα σχολεία
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υ. Π. Π. εμφαντικά τονίζει τα ακόλουθα:
Το θέμα της πειθαρχίας στα δημόσια σχολεία ρυθμίζεται:
1. για μεν τα δημοτικά σχολεία: α) από τους «Περί Δημόσιων Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2008 - 2009», β) από την
εγκύκλιο του Υ.Π.Π. 380/68/Α, ημ. 05.08.1998 και γ) από την αρχική
εγκύκλιο κάθε έτους, στην οποία υπάρχει σχετική αναφορά,
2. για δε τα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης από
τους «Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως
Κανονισμούς του 1990- Κ.Δ.Π. 310/90.
Η φιλοσοφία που διαποτίζει τους κανονισμούς πειθαρχίας συνίσταται στο ότι η
ενδεδειγμένη συμπεριφορά
των μαθητών στα σχολεία διασφαλίζεται με την
παιδαγωγική πειθώ και την ανάπτυξη σε αυτούς της ικανότητας για ενσυνείδητη
αυτοπειθαρχία.
Ως απόρροια των πιο πάνω κανονισμών και εγκυκλίων, προκύπτει ότι η
άσκηση οποιασδήποτε μορφής μέτρων σωματικής τιμωρίας στα σχολεία
απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Παράλληλα, οι εντεταλμένοι λειτουργοί του
υπουργείου θα προβαίνουν σε πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση περιστατικών που
σχετίζονται με τη σωματική τιμωρία, όταν και εφ΄ όσον παρ΄ ελπίδα παρουσιάζονται
τέτοια, κατά τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τις αρχές της νομιμότητας, της
διαφύλαξης των δικαιωμάτων των μαθητών και του σεβασμού του τεκμηρίου
αθωότητας των εκπαιδευτικών.
Παρακαλούνται οι διευθυντές να θέσουν την εγκύκλιο προς συζήτηση σε μια
από τις συνεδρίες προσωπικού, ως θέμα υψίστης προτεραιότητας, για ενημέρωση των
εκπαιδευτικών και για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την εξεύρεση τρόπων
εξασφάλισης της πειθαρχίας στα σχολεία τους, σύμφωνα με το πνεύμα των πιο πάνω
κανονισμών. Επιπρόσθετα, καλούνται να μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή της
εγκυκλίου, προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων στα σχολεία.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, τονίζεται ότι το Υ.Π.Π. συνεχίζει να πιστεύει
ακράδαντα ότι η εμφάνιση μεμονωμένων περιστατικών άσκησης σωματικής βίας σε
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καμιά περίπτωση δεν ανατρέπει την πεποίθησή του για την ευσυνείδητη επιτέλεση του
λειτουργήματός τους από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, τονίζεται ότι το θέμα της πειθαρχίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων και γι αυτό το Υ.Π.Π. εκδηλώνει
το συνεχές του ενδιαφέρον για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων που, σε συνεργασία με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα συμβάλουν στη βελτίωση της πειθαρχίας στα
σχολεία, προς όφελος των παιδιών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας γενικότερα.
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