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Σεπτέμβριος 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019 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 για τους μαθητές είναι επί της οδού Μυλάσσων και για τους γονείς επί της
οδού Αρμενίων Προσκόπων. 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
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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

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.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του
σχολικού χώρου. 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, της Μουσικής 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 ή ανεπαρκής. Αν η φοίτηση χαρακτηριστεί
επαρκής, ο μαθητής συμμετέχει στις προαγωγικές ή τις απολυτήριες εξετάσεις. Αν χαρακτηριστεί
ανεπαρκής, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.
Α.2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν
υπερβαίνει τις 114 απουσίες.
Α.4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή που σημείωσε πάνω από 114 απουσίες.

Β. ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Β.1. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
Β.2. Δεν υπάρχει πια διαχωρισμός μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών αλλά το
γενικό σύνολο απουσιών (114 απουσίες) που χαρακτηρίζουν τη φοίτηση του μαθητή. Επομένως ο
κηδεμόνας δεν προσέρχεται στο σχολείο να δικαιολογήσει π.χ. απουσία λόγω επίσκεψης σε
γιατρό ή παραμονής στο σπίτι λόγω απλής γρίπης κτλ.
Β.3. Σύμφωνα όμως με το ΦΕΚ 120/τΒ’/23-1-2018 στο οποίο έχει δημοσιευτεί η Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-12018 στο άρθρο 24 αναφέρονται «περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για το
χαρακτηρισμό φοίτησης» όπως π.χ. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα
νοσηλεία σε Νοσοκομείο, θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις
που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε
νοσοκομείο, συμμετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας, σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή
αγωνιστικές με την εκάστοτε εθνική ομάδα κ.α. με την προσκόμιση φυσικά των απαραίτητων
δικαιολογητικών που θα σας υποδείξουμε. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας είναι
διαθέσιμο για την ενημέρωση όλων των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπει η παραπάνω
απόφαση.
Β.4. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι
κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να
γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με ένα από τους τρόπους επικοινωνίας
που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του σε αυτό.
Β.5. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος θα ενημερώνει και επικοινωνεί με τον κηδεμόνα με ένα
από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του σε αυτό.

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, χωρίς
υλικά στο μάθημα των Εικαστικών και της Τεχνολογίας, χωρίς βιβλία και τετράδια στα υπόλοιπα
μαθήματα, σε ωριαία αποβολή, σε καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο το πρωί, προσμετρώνται
κανονικά και ο μαθητής οφείλει να ενημερώνει τον κηδεμόνα του.
Από το 3o Γυμνάσιο Νίκαιας
Ο Διευθύντρια
Παπαθεοδώρου Καλ.
Εικαστικός

