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Σχολικό έτος 2015-16

Προς τους γονείς
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ευχηθούμε υγεία
σε σας και τα παιδιά σας και πρόοδο στις σπουδές τους.
Ελπίζουμε στην καλή αλλά και στενή συνεργασία μεταξύ μας, για να λύσουμε και φέτος τα γενικά
προβλήματα του σχολείου αλλά και τα τυχόν ειδικότερα της συμπεριφοράς των μαθητών μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :
Α. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :
1. Η προθεσμία αλλαγής μαθήματος επιλογής για όλες τις τάξεις λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
2. Η προθεσμία αλλαγής κατεύθυνσης για τη Β΄ λήγει στις 30 και για τη Γ΄ στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.
Προσοχή! Η επιλογή κατεύθυνσης πρέπει να γίνει με κριτήριο τον επαγγελματικό προσανατολισμό του
μαθητή και όχι την επιθυμία να βρεθεί στο ίδιο τμήμα με τους φίλους του. Και αυτό γιατί υπάρχει
αντιστοιχία ανάμεσα στα μαθήματα των κατευθύνσεων και στα μαθήματα που έχει ορίσει το καθένα από τα
πέντε επιστημονικά πεδία ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Άρα, ο μαθητής πρέπει να επιλέξει εκείνη
την κατεύθυνση στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα που έχει ορίσει το επιστημονικό πεδίο στο
οποίο υπάγεται η σχολή που θέλει ν’ ακολουθήσει. Έτσι θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων
για την εισαγωγή του σ’ αυτή τη σχολή.
3. Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ
60/2006, άρθρο 35).
 Το σύνολο των απουσιών που μπορεί να κάνει ένας μαθητής είναι εκατόν δεκατέσσερις (114) Απ'
αυτές μόνο οι πενήντα ( 50 ) μπορεί να είναι αδικαιολόγητες.
 Αν ο μαθητής ξεπεράσει αυτά τα όρια (50 αδικαιολόγητες, 114 συνολικά) απορρίπτεται.
 Κατ’ εξαίρεση, με ειδική πράξη του συλλόγου των καθηγητών δεν απορρίπτεται μαθητής που
σημειώνει από 115 έως 164 απουσίες λόγω σοβαρής ασθένειας , από τις οποίες απουσίες όλες οι
άνω των 50 είναι δικαιολογημένες και ο βαθμός επίδοσής του στα μαθήματα είναι τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) πλήρες .
 Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τους γονείς μέσα σε δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες και
αργίες συνολικά) από την ημέρα απουσίας. Οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να δικαιολογήσουν απουσίες
μέχρι 10 ημερών συνολικά το χρόνο. Αυτές οι ημέρες μπορεί να είναι ή μεμονωμένες ή δύο ( 2 ) το
πολύ συνεχόμενες. Για απουσίες τριών συνεχόμενων ημερών και άνω απαιτείται ιατρική
γνωμάτευση.
Σύμφωνα με το 72496/Γ2/22-06-09 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, όταν ο γονέας παραλάβει ενημερωτικό σημείωμα
απουσιών, πρέπει να προσέρχεται στο σχολείο μέσα σε 10 ημέρες, προκειμένου να ενημερωθεί από τον
υπεύθυνο καθηγητή αναλυτικά για τις απουσίες του παιδιού του και για την πρόοδό του προσκομίζοντας το
ενημερωτικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον γονέα.
Β. Σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου :
1. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει στις 8.10΄. Με το κτύπημα του κουδουνιού η εξώπορτα κλείνει
και δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε κανένα, με αποτέλεσμα όσοι προσέρχονται καθυστερημένα να
χάνουν την 1η ώρα και να παίρνουν απουσία αδικαιολόγητη. Γι’ αυτό παρακαλούμε να φροντίσετε για την
έγκαιρη προσέλευση των παιδιών σας στο σχολείο .
2. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται. Σε περίπτωση που εντοπισθεί μαθητής στο χώρο του σχολείου να
έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση απώλειας (κλοπής) δεν
ευθύνεται το σχολείο Αν υπάρχει ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας μαθητών με τους γονείς, το τηλέφωνο
του σχολείου είναι διαθέσιμο.
3. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου και γι’ αυτό επιβάλλονται κυρώσεις
Γ. 1. Μπορείτε να έρχεστε για ενημέρωση σύμφωνα με το πρόγραμμα των καθηγητών, το οποίο θα σας
αποσταλεί μόλις ολοκληρωθεί και σταθεροποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων .
2. Στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για τους μαθητές και τους γονείς τους.
3. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες.
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