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Θέµα: Μη εγκεκριµένες εκδηλώσεις

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
µαθητικές εκδροµές είναι αυτές
Κανονισµούς Λειτουργίας των ∆ηµόσιων
Κύπρου.  
 
Το Υ.Π.Π., εν όψει του γεγονότος
διοργανώνουν από µόνα τους διήµερες
Σαββατοκύριακα ή κατά τις διακοπές
καµιά περίπτωση τη διοργάνωση
ευθύνη για ό,τι δυσάρεστο συµβεί
 
Τα Υ.Π.Π. εφιστά την προσοχή
έµµεσα, εµπλεκοµένου στην όλη
απρόβλεπτες και απερίσκεπτες
δραστηριότητες και απαιτεί επίδειξη
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που
τους για συµµετοχή των παιδιών
πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις
 

     
 
 
 
 
Κοιν.: Επαρχιακούς ΠΛΕ 
 Παγκύπρια Συνοµοσπονδία
 Επαρχιακές Οµοσπονδίες

 

εκδηλώσεις µαθητών ή/και  Κεντρικών Μαθητικών Συµβούλιων Γυµνασίων
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εκδηλώσεις µαθητών ή/και Κεντρικών Μαθητικών Συµβούλιων
Γυµνασίων και Λυκείων 

και Πολιτισµού (Υ.Π.Π.) υπενθυµίζει ότι οι µόνες εγκεκριµένες
αυτές που οργανώνονται και διενεργούνται σύµφωνα
των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης είτε εντός

γεγονότος ότι Κεντρικά Μαθητικά Συµβούλια Γυµνασίων
τους διήµερες ή και τριήµερες εκδροµές σε διάφορα
διακοπές των Χριστουγέννων, ανακοινώνει ότι δεν

διοργάνωση τέτοιων εκδροµών, και ως εκ τούτου δεν
συµβεί στους µαθητές που συµµετέχουν. 

προσοχή των µαθητών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
στην όλη διοργάνωση, σε τυχόν ανεπιθύµητες συνέπειες

απερίσκεπτες ενέργειες µαθητών ή/και άλλων προσώπων
επίδειξη σοβαρότητας και υπευθυνότητας εκ µέρους όλων

ρίπτωση που οι γονείς/κηδεµόνες δώσουν γραπτώς τη συγκατάθεσή
παιδιών τους στις εκδροµές αυτές θα έχουν οι ίδιοι την

καταστάσεις. 

       

∆ρ Κυπριανός ∆. Λούης
∆ιευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

Συνοµοσπονδία Οµοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης
Οµοσπονδίες Συνδέσµων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης 

Γυµνασίων και Λυκείων 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

∆εκεµβρίου 2015 

Μαθητικών Συµβούλιων 

µόνες εγκεκριµένες 
σύµφωνα µε τους 
είτε εντός είτε εκτός 

Γυµνασίων και Λυκείων 
διάφορα ξενοδοχεία 
ότι δεν εγκρίνει σε 

ν φέρει καµιά 

άλλου, άµεσα ή 
ανεπιθύµητες συνέπειες από 

προσώπων σε τέτοιες 
µέρους όλων. 

γραπτώς τη συγκατάθεσή 
ίδιοι την ευθύνη για 

 

Λούης 
Εκπαίδευσης 

Μέσης Εκπαίδευσης 


