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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018 μαζί με τις ευχές μας για καλή και δημιουργική χρονιά, υγεία
και πρόοδο, θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του
σχολείου και διευκολύνουν το έργο όλων μας.
1.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 08:10 και τελειώνουν στις 13:20 και στις 14:05.
Η είσοδος του σχολείου είναι επί της οδού Μυλάσσων. Το ωράριο του σχολείου είναι:
ΩΡΑ

1η

2η

3η

4η

5η

6η

7η

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 08:10-08:55 09:00-09:45 09:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:20 13:25-14:05

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Σύντομα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα σας ενημερώσουμε για τις ώρες που θα μπορείτε
να προσέρχεστε στο σχολείο και να ενημερώνεστε από τους καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών
σας. Η τακτική επικοινωνία των κηδεμόνων των μαθητών με το σχολείο και η συμμετοχή στις
ενημερωτικές συναντήσεις είναι προϋπόθεση για την προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας και τη
σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η τήρηση σχετικών νόμων και η εφαρμογή
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, καθώς και ο Κανονισμός του σχολείου, ο οποίος θα σας δοθεί.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη
συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του
σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο
υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός
λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο
παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.
Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου και στις σχολικές εκδηλώσεις.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε το σχολείο, για κάθε πρόβλημα υγείας ή μάθησης που αντιμετωπίζει το
παιδί σας.
Η Διεύθυνση του σχολείου είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών όλες τις μέρες
και ώρες λειτουργίας του σχολείου.
Απαλλαγές δίνονται στο μάθημα της φυσικής αγωγής και των θρησκευτικών με την κατάθεση των
απαραίτητων δικαιολογητικών και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το νόμο.
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α.1. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε ειδική συνεδρίαση, ο σύλλογος των καθηγητών αποφασίζει για
το αν η φοίτηση του κάθε μαθητή είναι επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής. Αν η φοίτηση
χαρακτηριστεί επαρκής, ο μαθητής συμμετέχει στις προαγωγικές ή τις απολυτήριες εξετάσεις. Αν
χαρακτηριστεί ελλιπής, ο μαθητής παραπέμπεται σε ολική επανεξέταση τον Ιούνιο. Αν
χαρακτηριστεί ανεπαρκής, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.
Α.2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ο μαθητής δεν έχει κάνει παραπάνω από 64 απουσίες, δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες
μαζί.
β. Ο μαθητής δεν έχει κάνει παραπάνω από 114 απουσίες, από τις οποίες οι 50 πρέπει να είναι
οπωσδήποτε δικαιολογημένες, δηλαδή δεν έχει κάνει πάνω από 64 αδικαιολόγητες απουσίες.

γ. Κατ’ εξαίρεση, ο μαθητής έχει κάνει μέχρι 164 απουσίες από τις οποίες οι 100 θα πρέπει να
είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επίσης η επίδοση του
μαθητή να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, δηλαδή ο γενικός μέσος όρος της προφορικής
βαθμολογίας του να είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή του κοσμιότατη.
Α.3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ο μαθητής σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν
εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64)
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η
φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια
των διατάξεων της Α.2.
β. Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει
ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι
περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις
εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά
τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης της
περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
Α.4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Β.1. Αν ένας μαθητής απουσιάσει μία ή δύο ημέρες επειδή αρρώστησε ή εξαιτίας σοβαρών
οικογενειακών λόγων, ο κηδεμόνας του μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες των ημερών αυτών
συμπληρώνοντας και υπογράφοντας ο ίδιος στο σχολείο το σχετικό έντυπο που θα του δοθεί στο
γραφείο, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον
τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών σε
ολόκληρο το διδακτικό έτος. Απουσίες δέκα ημερών σημαίνει απουσίες που σημειώθηκαν σε
δέκα συγκεκριμένες ημέρες και όχι απουσίες που έγιναν σε περισσότερες ημέρες αλλά το σύνολό
τους ισούται με τις απουσίες που θα έκανε κάποιος αν έλλειπε δέκα ολόκληρες ημέρες.
Διευκρίνιση: Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή
δύο ημερών, μόνο όταν αυτός απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος
λειτουργίας του σχολείου. Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερήσιου
προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν
πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή.
Β.2. Αν ο μαθητής απουσιάσει για περισσότερες από δύο ημέρες λόγω ασθενείας, ο κηδεμόνας είναι
υποχρεωμένος το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο να
προσκομίσει αυτοπροσώπως σχετική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή σχολιατρικής υπηρεσίας
ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας.
Β.3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω δε δεσμεύουν το σύλλογο των
καθηγητών, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία, τους πραγματικούς λόγους
απουσίας του μαθητή.
Β.4. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας
του. Το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή από 1 έως 5 κάθε μήνα, όταν
ο μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.
Σημείωση: Η φοίτηση συνδέεται άμεσα με την επίδοση του μαθητή. Τυχόν μονόωρες απουσίες που
οφείλονται σε αποχή από το μάθημα, σε προσέλευση χωρίς φόρμα στο μάθημα της Γυμναστικής, σε
ωριαία αποβολή, σε καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο το πρωί είναι ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ και ο
μαθητής οφείλει να ενημερώνει τον κηδεμόνα του.
Από το 3o Γυμνάσιο Νίκαιας
Ο Διευθύντρια
Παπαθεοδώρου Καλ.
Καλλιτεχνικών

