ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την αναγκαιότητα συνεργασίας των γονέων
με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ακολουθούν κατ’ εξαίρεση εγγραφές τον Σεπτέμβριο και
μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους μαθητές που αδυνατούσαν να
εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή για λόγους υγείας),
κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κάθε κηδεμόνας μαθητή πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της
έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος
κηδεμόνας του μαθητή ή της μαθήτριας.
Ο κηδεμόνας του μαθητή για την εγγραφή υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής – δήλωση
προτίμησης και προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση για να καταθέσει τα δικαιολογητικά
εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης και την επεξεργασία
τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και
καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο όπου έχουν κατανεμηθεί, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι μετεγγραφές των μαθητών σε σχολείο ίδιου τύπου πραγματοποιούνται από την έναρξη του
διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.
Οι μετεγγραφές μαθητών γενικού λυκείου σε επαγγελματικό λύκειο και αντίστροφα
πραγματοποιούνται ως εξής: α΄) για την Α΄ τάξη από την αρχή του έτους μέχρι τη λήξη του Α΄
τετραμήνου, β΄) για την Β΄ και Γ΄ τάξη από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου.
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται, α΄) απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο
το διδακτικό έτος για τους μαθητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (νεφρική ανεπάρκεια,
θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, νεοπλασίες, σακχαρώδη διαβήτη, μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική αναιμία) β΄) απουσίες μαθητών έως είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε

σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης,
χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία σε Νοσοκομείο.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διεύθυνση
του σχολείου και να προσκομίσουν πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από δημόσιο
νοσοκομείο.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ. έχουν δυνατότητα αντικατάστασης της
γραπτής από προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι σχετικές αιτήσεις και
οι ειδικές γνωματεύσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου εκάστου έτους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών
που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους της
απουσίας των μαθητών, κατά το χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις
(114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι
να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
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 απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει
στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο την περίπτωση που προβλέπεται ο μη
υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.
Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης
της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του
σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται οι ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα
που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη
τήρησης των κανόνων. Η έμπρακτη συμμόρφωση των μαθητών προς τους κανόνες που διέπουν τη
σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωσή τους και κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού
ελέγχου.
Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται 5-10 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων φορώντας μάσκα.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου. Δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή
παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας 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 να
το παραδίδει στη Διεύθυνση του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να καπνίζουν στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωινή συγκέντρωση. Για την ασφάλειά τους δεν
επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Επειδή δεν προβλέπεται
επιλογή παρακολούθησης μαθημάτων, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται μαθητές σε ώρα μαθήματος
έξω από την αίθουσα, χωρίς την άδεια του διδάσκοντος καθηγητή. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
πηγαίνουν στο δυτικό προαύλιο ούτε να κατεβαίνουν στο υπόγειο. Είναι αυτονόητο ότι κανείς
εξωσχολικός δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, ενώ οι μαθητές δεν επιτρέπεται
να καλούν εξωσχολικούς ούτε έξω από το προαύλιο και να συνομιλούν μαζί τους.
Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρά τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία θα επιστραφούν με τη
λήξη του σχολικού έτους και θα διανεμηθούν στους μαθητές που θα τους διαδεχτούν. Εξαιρούνται
μόνο τα σχολικά εγχειρίδια που προορίζονται για χρήση μεγαλύτερη του ενός έτους.
Παιδαγωγικά Μέτρα
Α΄) προφορική παρατήρηση, Β΄) επίπληξη, Γ΄) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, Δ΄)
αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, Ε΄) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας
τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου.
Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική
παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, λαμβάνοντας απουσία. Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων
ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο
διδάσκοντα/διδάσκουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους
ενδεχόμενους χειρισμούς.
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος των Καθηγητών

