ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018 – 2019
Μ1
Γ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Χρήση κινητών τηλεφώνων
Η Διεύθυνση του Σχολείου κρίνει αναγκαίο να σας υπενθυμίσει τους Κανονισμούς που
αφορούν στη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές/τριες στο Σχολείο και να
διευκρινίσει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση κινητού τηλεφώνου εκτός ώρας διαλείμματος. Ως εκ
τούτου όσοι/ες μαθητές/τριες φέρουν στο Σχολείο κινητό τηλέφωνο, θα το τοποθετούν
απενεργοποιημένο σε κουτί στην έδρα της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και θα
το παίρνουν μαζί τους φεύγοντας από την τάξη. Κατά τη διάρκεια κοινών συγκεντρώσεων
ή ενδοσχολικών εκδηλώσεων τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών/τριών πρέπει να είναι
απενεργοποιημένα στις τσάντες τους.
Τονίζεται, επίσης, ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου για φωτογράφιση, ηχογράφηση ή
οπτικογράφηση οποιουδήποτε προσώπου μέσα στον χώρο του Σχολείου και η ανάρτηση
του υλικού αυτού στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, αποτελεί σοβαρό
παράπτωμα το οποίο θα τιμωρείται αυστηρά, καθώς συνιστά παραβίαση προσωπικών
δεδομένων των προσώπων που εμφανίζονται εν αγνοία τους και χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεσή τους.
Η Διεύθυνση του Σχολείου θεωρεί ότι η μεταφορά κινητού τηλεφώνου από μαθητές/τριες
στο Σχολείο δεν είναι αναγκαία, εφόσον οποιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ
μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους μπορεί να ικανοποιηθεί χρησιμοποιώντας
τα τηλέφωνα του Σχολείου. Εν τούτοις, αν οι μαθητές/τριες φέρουν κινητά τηλέφωνα στο
Σχολείο, οφείλουν να υπακούουν στις πιο πάνω οδηγίες. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σε
περίπτωση κλοπής ή οποιασδήποτε φθοράς των κινητών τηλεφώνων μαθητών/τριών, το
Σχολείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.
Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι το Σχολείο θα επαγρυπνά όσον αφορά στο θέμα αυτό και,
όποτε χρειαστεί, θα ενεργεί ανάλογα, σύμφωνα πάντα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας
των Σχολείων και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σχολείου μας.
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Από τη Διεύθυνση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018 - 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ


ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
(ΤΑΞΗ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ)
-



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΩΡΑΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

1 μέρα αποβολή
1 μέρα αποβολή
2 μέρες αποβολή
Μέχρι 2 μέρες αποβολή κάθε φορά

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (ΤΑΞΗ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ)
-



1η φορά:
2η φορά:
3η φορά:
Συνέχιση παραπτώματος:

ΩΡΑΣ

Παρατήρηση
3 περίοδοι αποβολή με αναστολή
1 μέρα αποβολή
Μέχρι 1 μέρα αποβολή κάθε φορά

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
(ΤΑΞΗ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ)
-



1η φορά:
2η φορά:
3η φορά:
Συνέχιση παραπτώματος:

ΕΚΤΟΣ

1η φορά:
2η φορά:
3η φορά:
Συνέχιση παραπτώματος:

1 μέρα αποβολή
1 μέρα αποβολή
2 μέρες αποβολή
Μέχρι 3 μέρες αποβολή κάθε φορά

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Ανάλογα με την κάθε περίπτωση το παράπτωμα θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
του Σχολείου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει από 1-6 ημέρες αποβολή ή και να
παραπέμψει το παράπτωμα στον Καθηγητικό Σύλλογο, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίσει
μέχρι και αποβολή από το Σχολείο που φοιτά ο μαθητής/τρια για πάντα, με δικαίωμα
εγγραφής σε άλλο Σχολείο.
Σημειώνεται ότι το τηλέφωνο φυλάσσεται από την Διευθύντρια και το παραλαμβάνει ο
γονιός ή κηδεμόνας από το γραφείο του Διευθυντή.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

