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ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ:  ΓΕΔΕ Στέλιο Στυλιανού 

  Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού 

  Λευκωσία 

  Τηλεομοιότυπο: 22-800919 

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας 

Σχολείο: 

Επαρχία: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο : 

Φαξ:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Όνομα ατόμου αναφοράς: 

Κινητό τηλέφωνο ατόμου αναφοράς: 

 

2. Περιγραφή Περιστατικού 

Ημερομηνία συμβάντος: ……… / …… / 20…… 

 

2.1 Εμπλεκόμενα άτομα  Αριθμός συμμετεχόντων 

 

Μαθητής /ές Μαθήτρια/τριες …………… 

Γονιός /είς κηδεμόνας /ες …………… 

Εκπαιδευτικός /οί  …………… 

Εξωσχολικός/οί  …………… 

Άλλος/οι  …………………… …………… 

 

2.2 Εμπλεκόμενη υπηρεσία  

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής  � 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  � 

Σχολικός Κοινωνικός λειτουργός   � 

Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας   � 

Υπηρεσίες Ψυχικής  Υγείας                                � 

Άλλη  …………………………………   � 
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2.3 Βαθμός επηρεασμού σχολείου  

Επηρεάζει μικρή ομάδα ατόμων           � 

Επηρεάζει τάξη σχολείου  � 

Επηρεάζει συνολικά το σχολείο  �  

Επηρεάζει τη σχέση σχολείου οικογένειας           � 

Επηρεάζει περισσότερα από ένα σχολεία           � 

 

2.4 Κατηγορία περιστατικού 

Αδικήματα κατά 

προσώπου 

Λεκτική Βία  

 

 

Σωματική Βία 

Με χρήση αντικειμένων  

Χωρίς χρήση αντικειμένων  

Σεξουαλικής φύσεως  

Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά (bullying)  

Αδικήματα κατά 

της περιουσίας 

Εμπρησμός / απόπειρα εμπρησμού  

Κακόβουλη ζημιά κτηρίων  

Αναγραφή συνθημάτων, χυδαιογραφήματα  

Κακόβουλη ζημιά εξοπλισμού  

Κακόβουλη ζημιά περιουσίας  

Κακόβουλη ζημιά οχημάτων  

Κλοπή / απόπειρα χωρίς διάρρηξη  

Κλοπή / απόπειρα με διάρρηξη  

Κλεπταποδοχή  

Ναρκωτικά 

(παράνομα) 
Κατανάλωση / εμπόριο  

Μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων  

Αυτοτραυματισμοί 

και ανάλογες 

πράξεις 

Αυτοκτονία  

Απόπειρα / Αυτοτραυματισμός  

Λαθραία είσοδος ατόμων ξένων προς το σχολείο  

Άλλα   

   

 

2.5 Ιστορικό περιστατικού 

Πρώτη φορά  �                

Περιοδική Επανάληψη                                 �                  

Συχνή επανάληψη: Καθημερινά       �                

 Κάθε εβδομάδα      �      

 Μηνιαία        �                   
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2.6 Περιγραφή περιστατικού (Σε καμία περίπτωση να μη χρησιμοποιείτε όνομα ή ονόματα 

μαθητών) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................................................................. 

 

 

 

3. Προηγούμενες δράσεις αντιμετώπισης που πραγματοποιήθηκαν    

 

3.1 Μέση Εκπαίδευση (Ισχύει για σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης) 

 

1.Παιδαγωγικός διάλογος   Διδάσκων καθηγητής � 

       Υπεύθυνος τμήματος  � 

 Βοηθός διευθυντής               � 

    Διευθυντής       � 

  

2. Παρατήρηση  Διδάσκων καθηγητής � 

 Βοηθός Διευθυντής                     � 

    Διευθυντής                                    � 

  

3. Επίπληξη  Διδάσκων καθηγητής  �      

 Βοηθός Διευθυντής  � 

  Διευθυντής   � 
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4. Κοινή γραπτή συμφωνία Εκπαιδευτικού και μαθητή     �               

5. Επίπληξη μαθητή και ενημέρωση γονιού      � 

6. Σύγκληση Παιδαγωγικής Ομάδας   � 

                                          

7.Επιβολή ποινής/αποβολής από: Καθηγητή / τρια  � 

   Β.Δ.  �   

  Διευθυντή / τρια    �                        

  Πειθαρχικό Συμβούλιο  �         

  Καθηγητικό Σύλλογο   � 
 

7. Εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας   �  

                      

8. Ενημέρωση μαθητή για το δικαίωμα να ακουστεί η άποψη του � 
 

9. Ενημέρωση γονιού για τα δικαίωμα του για:  � 

 -  να ενημερωθεί από τους αρμόδιους ειδικούς (ΥΣΕΑ, ΥΕΨ )για την περίπτωση του 

παιδιού του 

  - να εκφράσει άποψη ενώπιων του Πειθαρχικού συμβουλίου                          

  - να υποβάλει ένσταση κατά  της απόφασης επιβολής ποινής αποβολής στο Υπουργείο 

Παιδείας 

         

 10. Συμμετοχή του μαθητή σε προληπτική δράση του σχολείου � 
  

11. Συμμετοχή του μαθητή στα προγράμματα μαθησιακής στήριξης  �         

      

12. Παραπομπή μαθητή στις Υπηρεσίες   

 Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας   � 

                            Ψυχικής Υγείας    �                           

   Κοινωνικής Ευημερίας  �                 

 

 

 

3.2 Δημοτική Εκπαίδευση (Ισχύει για σχολεία Δημοτικής εκπαίδευσης) 

1.Παιδαγωγικός διάλογος � 

2.Παρατήρηση � 

3. Επίπληξη  ιδιαιτέρως � 
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 ενώπιον κηδεμόνα � 
 

4. Εξέταση περίπτωση από διδασκαλικό σύλλογο και απόφαση για : 

  αποζημίωση   � 

 προσφορά κοινωνικής εργασίας στο σχολείο � 

 στέρηση συμμετοχής σε ενδοσχολικές δραστηριότητες � 
 

5. Εξέταση από τριμελή ομάδα του σχολείου και απόφαση για:  

 αλλαγή τμήματος  � 

 παραπομπή υπόθεσης στον υπεύθυνο επιθεωρητή � 

 

6. Ενημέρωση γονιού/ κηδεμόνα για εξέταση της περίπτωσης του παιδιού του από το επαρχιακό 

Γραφείο � 

7.Συμμετοχή του μαθητή σε προληπτική δράση του σχολείου 

8. Συμμετοχή του μαθητή στα προγράμματα μαθησιακής στήριξης �   

9. Παραπομπή μαθητή στις υπηρεσίες  

 Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας � 

 Ψυχικής Υγείας � 

 Κοινωνικής Ευημερίας � 
 

4. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη  στήριξης από την Ομάδα Έγκαιρης 

παρέμβασης (Απόψεις διδασκαλικού/ καθηγητικού συλλόγου) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....................................................................................... 

 

 

 Υπογραφή Διευθυντή                  …………………………………………………………… 

 

 


