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Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος των Καθηγητών
του σχολείου σας ευχόμαστε
Υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας

Σχολικό Έτος 2019-2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες ,
Σύμφωνα με την Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) , ΦΕΚ
1944/ Τεύχος Β’ 120/23-1-2018, και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου και την πρόοδο των μαθητών , σας ενημερώνουμε
γραπτώς για: α) τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των μαθητών και β)
τη λειτουργία του σχολείου .
Α . Φοίτηση
Άρθρο 23
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων,
Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων Γυμνασίων ΕΑΕ,
Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους και από την
τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους.
2. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του
σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το
ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
5. Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του
σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το
ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
6. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού
μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει
το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε
περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου
Διδασκόντων , η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν
εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται
υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις
οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν παραμένουν στο
σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο
ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση(Β'
681), καταχωρίζονται απουσίες.

Άρθρα 27, 28, 29:
Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι αυτονόητο ότι τόσο
το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται
να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.
Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων
τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει
την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής
επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την
αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι
εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν
να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες
(τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των
γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29,
και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των
μαθητών/τριών.
Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας
εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που
μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους
γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη
Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τις απουσίες ενημερώνεται
ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο
βιβλίο φοίτησης(myschool).
Επισημαίνεται επίσης, ότι επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση
μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η
μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή
του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).
Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο)
αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι
(20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα
περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης,
εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως : α. έκτακτα

και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική
επέμβαση β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν
άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο γ. θεραπείες αρχικές ή
συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν
συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες
επισκέψεις σε νοσοκομείο.
Σις
ανωτέρω
περιπτώσεις
οι
κηδεμόνες
των
μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ ες ,θα πρέπει:Να
προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου
φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο
από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από
Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού
Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη
Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού
Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής
Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της
μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας
του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του
Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.
Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 3699/2008 (Α' 199), για τους μαθητές/τριες με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται
επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το
τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ζωγραφική σε τοίχο των :
Καλπίδου Γεωρ.(απόφοιτος 2017-18)) & Μουτάφη Νάγιας (απόφοιτος 2018-19))

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Όσοι αδυνατούν να εκφράσουν τις γνώσεις τους γραπτά λόγω
υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας (δυσλεξία ,άλλες μαθησιακές
δυσκολίες ή κινητική αδυναμία άνω άκρων κλπ), και εμπίπτουν
στις διατάξεις για προφορική μόνο εξέταση, , τους παρέχεται η
σχετική δυνατότητα να εξετασθούν προφορικά. Κατά τα λοιπά η
εξέταση τους δεν διαφέρει από την εξέταση των μαθητών που
εξετάζονται γραπτά. Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο
πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης .
Η υπαγωγή στις ανωτέρω περιπτώσεις πιστοποιείται με
γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή του οικείου
ΚΕΔΔΥ
Για διευθύνσεις , τηλέφωνα κλπ των κέντρων αυτών καθώς
και κέντρων ψυχολογικής στήριξης των μαθητών και των
οικογενειών τους παρακαλείσθε όπως απευθύνεσθε στην
Διεύθυνση του σχολείου.
Για σοβαρά προβλήματα υγείας των παιδιών , ή άλλα
οικογενειακά προβλήματα που τυχόν επηρεάζουν την πρόοδό τους
παρακαλούνται οι κηδεμόνες όπως ενημερώνουν τους διδάσκοντες
και την διεύθυνση του σχολείου , ώστε με διακριτικότητα να
βοηθούν έγκαιρα στην θετική αντιμετώπιση του προβλήματος

Ζωγραφική σε τοίχο των : Αυγουστόγλου Ερμιόνη(Γ΄) & Καλπίδου Γωργ. (απόφοιτος 2017-18΄)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Το ημερήσιο πρόγραμμα ξεκινά στις 8:15(πρώτο κουδούνι) με
την πρωινή συγκέντρωση / ενημέρωση / προσευχή . Κάθε
μαθητής οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα (5-10 λεπτά
ενωρίτερα) , και να παρακολουθεί τα μαθήματά του ανελλιπώς
.
Σε περίπτωση αργοπορίας , οι μαθητές οφείλουν να
προσέρχονται στο γραφείο και να ενημερώνουν . Εάν το
φαινόμενο επαναλαμβάνεται τακτικά , ενημερώνονται οι
γονείς και ο μαθητής ελέγχεται αναλόγως .
Εάν ο μαθητής αρρωστήσει κατά την διάρκεια των μαθημάτων
, ειδοποιείται ο κηδεμόνας του , ο οποίος έρχεται και τον
παραλαμβάνει από το σχολείο
Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη τους
μετά την λήξη του διαλείμματος.
Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να περιφέρονται άσκοπα στο
προαύλιο ή τους διαδρόμους κατά την διάρκεια των μαθημάτων
.
Μέσα στη τάξη οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν το
μάθημα με ησυχία και σεβασμό προς τον καθηγητή. Όταν
ενοχλούν , τους γίνεται σχετική σύσταση-παρατήρηση και εάν
δεν υπάρξει συμμόρφωση , ελέγχονται παιδαγωγικά βάσει της
κείμενης νομοθεσίας
Προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς ,
πρέπει να επιλύονται σε συνεργασία με τους καθηγητές ή με
τον Δ/ντή .
Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο του
τμήματος την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εάν οι
συνθήκες λειτουργίας του σχολείου το επιτρέπουν , τότε αυτές
πραγματοποιούνται .
Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στην πραγματοποίηση
των εορτών και των εκδηλώσεων του σχολείου .
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να διαπληκτίζονται και να
βωμολοχούν
Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το χώρο του σχολείου χωρίς
σχετική άδεια από τον Δ/ντή .
Μαθητές που συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό μονόωρων
απουσιών ή ωριαίων αποβολών , ελέγχονται αναλόγως .
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Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται στο σχολείο με ευπρεπές και
όχι εξεζητημένο ντύσιμο .
Στο μάθημα της γυμναστικής οφείλουν να φέρουν αθλητική
περιβολή , διαφορετικά παίρνουν απουσία .
Βάσει της εγκυκλίου Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ Οι
μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός
από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική
συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας
εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
Στους μαθητές του σχολείου μας έχει παραχωρηθεί για
προσωπική χρήση ένα ντουλαπάκι με ένα κλειδί του λουκέτου,
προς φύλαξη της σχολικής τσάντας ή των βιβλίων/τετραδίων.
Μετά το πέρας της φοίτησής του ο κάθε μαθητής/τρια οφείλει
να παραδώσει το κλειδί και το ντουλαπάκι στην κατάσταση που
το παρέλαβε.
Για οιαδήποτε εξωσχολική εκδήλωση μαθητών ουδεμία ευθύνη
φέρει το σχολείο, πλην αν υπάρχει σχετική έγκριση και συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων και της δ/νσης του σχολείου
Υ.Α 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120)
http://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/32699-24-01-18-epikairopoiisitou-thesmikoy-plaisiou-gia-tin-organosi-kai-ti- leitourgia-tis-defterovathmiasekpaidefsis-4
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A5%CE%9374653%CE%A0%CE%A3%CE%93%CE%9E5?inline=true

ΦΕΚ 1944/ Τεύχος Β’ 120/23-1-2018
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CF%85%CE%B1_%CF%86%C
E%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_24_01_18.pdf

Ζωγραφική σε τοίχο των: Θεοδώρας Θεολόγου(B) & Σοφίας Καλλιμίντζου (B΄)

