
 

1 
 

11ο ΓΤΜΝΑΙΟ  ΛΑΡΙΑ                                                                        ΣΗΛ . ΧΟΛΕΙΟΤ   2410237153 

e-mail: mail@11gym-laris.lar.sch.gr                                                                                        Διευκυντισ    ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ /ΣΩΝ    

Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ ,  

Με το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ  για τθν οποία ευχόμαςτε    και προςπακοφμε  κακθμερινά να είναι 
δθμιουργικι και ωφζλιμθ για τθν πρόοδο των παιδιϊν μασ, κεωροφμε  απαραίτθτο να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ,  
για κζματα που αφοροφν τθν καλι λειτουργία του ςχολείου. 

Από τθ περςινι χρονιά ζχουν αλλάξει αρκετά πράγματα ςχετικά με  τισ απουςίεσ και  το τρόπο ενθμζρωςθσ και 
επικοινωνίασ του ςχολείου με ςασ. 

Το ςχολείο  οργάνωςε μια ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ  ϊςτε να ενθμερωκοφν για τα ηθτιματα λειτουργίασ του. 

Στθν επιςτολι αυτι αναφζρονται τα κυριότερα από αυτά που ςυηθτικθκαν για να τα ζχετε και γραπτά αλλά 
και για να ενθμερωκοφν  αυτοί που δεν μπόρεςαν να ζρκουν. 

1. Το ςφνολο των απουςιϊν που μπορεί να κάνει ζνασ/μια  μακθτισ/τρια  είναι 114 . Όποιοσ/α κάνει 

παραπάνω  απουςίεσ  χάνει τθ χρονιά και επαναλαμβάνει τθν τάξθ. Οι απουςίεσ αρικμοφνται ανά μία για 

κάκε διδακτικι ϊρα. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι περίπου είναι 18 θμζρεσ που δικαιοφνται να 

απουςιάςουν  για όλθ τθ ςχολικι χρονιά. 

2. Υπάρχουν   και κάποιεσ περιπτϊςεισ  όπου δεν υπολογίηονται οι απουςίεσ με απόφαςθ  του  Συλλόγου 

Διδαςκόντων: 

 Ζωσ 20 θμζρεσ, αν αυτζσ οφείλονται ςε αςκζνεια και τα παιδιά ζχουν  νοςθλευτεί  ςε νοςοκομείο, ι και 

απαιτείται μεγάλο χρονικό διάςτθμα ανάρρωςθσ ςτο ςπίτι  προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά.  

 Ζωσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν ςε περιόδουσ ζξαρςθσ εποχικϊν επιδθμιϊν, ςφμφωνα με ςχετικι 

ανακοίνωςθ επίςθμου φορζα του Υπουργείου Υγείασ και του Υ.ΠΑΙ.Θ. προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά.   

 Παιδιά  τα οποία  ωσ ακλθτζσ/τριεσ μζλθ των ελλθνικϊν εκνικϊν ομάδων ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ 

υποχρεϊςεισ προετοιμαςίασ ι ςυμμετοχισ ςε ολυμπιακοφσ, παγκόςμιουσ, ευρωπαϊκοφσ, βαλκανικοφσ, 

μεςογειακοφσ αγϊνεσ ι άλλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ με τισ εκνικζσ ομάδεσ, ςτισ οποίεσ είναι μζλθ, 

μποροφν να κάνουν  (140) επιπλζον απουςίεσ. 

 Παιδιά  τα οποία  ωσ ακλθτζσ/τριεσ μζλθ των ελλθνικϊν εκνικϊν ομάδων ςυμμετζχουν ςε πανελλινιουσ 

ακλθτικοφσ αγϊνεσ ι διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ που ζχουν εγκρικεί από τθν οικεία ακλθτικι 

ομοςπονδία, αναγνωριςμζνθ από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ μποροφν να κάνουν  (70) 

επιπλζον απουςίεσ 

3. Για τθν ενθμζρωςι ςασ για τον  αρικμό των απουςιϊν των παιδιϊν πρζπει να μασ δθλϊςετε με    Υπεφκυνθ 

Διλωςθ ενθμζρωςθσ απουςιϊν   ( αν δεν το ζχει κάνει με τθν εγγραφι ) το τρόπο με τον οποίο επικυμείτε 

να ενθμερϊνεςτε. ( Επιςτολι ι ενθμζρωςθ με θλεκτρονικι αλλθλογραφία e-mail ι sms ςε κινθτό 

τθλζφωνο.)  

4. Η ενθμζρωςθ ξεκινά μετά τισ 30 απουςίεσ  και επαναλαμβανεται κάκε αρχι του μινα. 

5. Το ςχολείο ζχει αρχίςει να αποςτζλλει μθνφματα sms  Όςοι ζχετε επιλζξει τθν ενθμζρωςθ μζςω sms  κα 

λαμβάνετε μθνφματα όπωσ το παρακάτω αρκεί να ζχετε δθλϊςει το ςωςτό αρικμό κινθτοφ, και το παιδί 

ςασ  να ζχει πάνω από 30 απουςίεσ 
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6. Όςοι ζχετε επιλζξει τθν 

ενθμζρωςθ με 

θλεκτρονικι αλλθλο-

γραφία e-mail   κα 

λάβετε μια ειδοποίθςθ 

(βλζπε δίπλα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι τθν πρϊτθ ϊρα  με τα αργοπορθμζνα παιδιά. Πρζπει να φροντίςετε ϊςτε 

τα παιδιά ςασ να βρίςκονται ςτθν αυλι του ςχολείου ςτισ 8.15. Τα αργοπορθμζνα παιδιά  χρεϊνονται με 

απουςίεσ ςτθν αρχι τθσ κάκε ϊρασ . 

8. Εάν κάποιο παιδί μασ δθλϊςει ότι δεν αιςκάνεται καλά και επικυμεί να πάει ςτο ςπίτι του  ( παίρνοντασ 

απουςίεσ για τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ ) τότε κα επικοινωνιςουμε μαηί ςασ για να ςασ ενθμερϊςουμε και να 

ςυνεννοθκοφμε. 

9. Εάν το παιδί ςασ  απουςιάςει  από το ςχολείο  ζςτω και τθν πρϊτθ ϊρα και το γνωρίηετε πρζπει να 

ενθμερϊςετε το ςχολείο. Εάν δεν μασ ενθμερϊςετε κα κεωριςουμε ότι το παιδί ςασ απουςιάηει χωρίσ να 

το γνωρίηετε και κα πρζπει να ςασ ενθμερϊςουμε εμείσ . 

 

 

Α……………………..  Β………………….. 
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10. Μινυμα ςτο κινθτό ςασ  για  1 ι περιςςότερεσ  απουςίεσ τθν ίδια μζρα αποςτολισ ςθμαίνει ότι δεν 

παρουςιάςτθκε ςτο ςχολείο τθν ίδια μζρα 

 

 

 

 

 

 

 

11. Αντίςτοιχο μινυμα κα ζρκει και με θλεκτρονικι αλλθλογραφία e-mail   

12. Στισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου τα παιδιά ςασ απαγορεφεται να βγουν ζξω από τθν αυλι του ςχολείου 

χωρίσ τθν άδεια του ςχολείου. Εάν κάποιο παιδί φεφγει από το ςχολείο χωρίσ άδεια κα ζχει και τισ 

ανάλογεσ επιπτϊςεισ . Ειδικά για το κζμα του κολατςιοφ αν κάποιο παιδί δεν επικυμεί να το προμθκευτεί 

από το κυλικείο του ςχολείου να το  ζχει μαηί του από το ςπίτι του ι να το αγοράςει πριν ζρκει ςτο 

ςχολείο. 

13. Δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ να φζρνουν κινθτά τθλζφωνα μαηί τουσ ςτο ςχολείο, και γενικά οποιαδιποτε 

άλλθ ςυςκευι καταγραφισ ιχου και εικόνασ. Η βιντεοςκόπθςθ ι θ μαγνθτοςκόπθςθ ςτο  χϊρο του 

ςχολείου παραβιάηει το νόμο περί προςωπικϊν δεδομζνων και για τουσ μακθτζσ που είναι ανιλικοι τθν 

ευκφνθ τθν ζχουν οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ. 

14. Πρζπει να μεριμνιςετε ζτςι ϊςτε να φζρετε ςτο ςχολείο ςυμπλθρωμζνο από γιατρό το δελτίο υγείασ  για 

να μποροφν να κάνουν γυμναςτικι ι να ακλοφνται κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου.  

15. Θα ςασ δοκεί πρόγραμμα ενθμζρωςθσ γονζων από τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου.  

16. Το ωράριο λειτουργίασ του ςχολείου  και τθσ υποχρεωτικισ παρουςίασ των παιδιϊν είναι  

 Δευτζρα          8.15 ζωσ  13.50   7 ϊρεσ 

 Τρίτθ                8.15 ζωσ  13.50   7 ϊρεσ 

 Τετάρτθ           8.15  ζωσ  13.15   6 ϊρεσ 

 Πζμπτθ            8.15 ζωσ  13.15   6 ϊρεσ 

 Παραςκευι    8.15 ζωσ  13.15    6 ϊρεσ 

17. Εάν απουςιάηει κάποιοσ εκπαιδευτικόσ τα παιδιά δεν κα ςχολάνε νωρίτερα αλλά κα γίνεται αναπλιρωςθ 

και απαςχόλθςθ από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. 

18. Μόνο ςτουσ περιπάτουσ που κα ςασ ειδοποιοφν τα παιδιά ςασ  από τθν προθγοφμενθ και ςτισ ςχολικζσ 

γιορτζσ τα παιδιά κα ςχολάνε νωρίτερα. 

19. Στο ςχολείο ζχουμε δθμιουργιςει ζναν ιςτότοπο (https://blogs.sch.gr/11gymlar/) και μια ςελίδα ςτο 

facebook (11 Γυμνάςιο Λάριςασ ) όπου αναρτοφμε ενθμερϊςεισ και δραςτθριότθτεσ του ςχολείου μασ . 

Εκεί υπάρχουν και φωτογραφίεσ που μπορεί να εμφανίηονται και οι μακθτζσ/τριεσ . Θα κζλαμε όποιοσ δεν 

ζχει αντίρρθςθ  να εμφανίηονται οι φωτογραφίεσ του παιδιοφ του να το δθλϊςει με   υπεφκυνθ διλωςθ ( 

αν δεν το ζχει κάνει με τθν εγγραφι). 

20. Στο ςχολείο δεν υπάρχει Σφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων  και χρειάηεται θ ςυμμετοχι ςασ για να 

λειτουργιςει ξανά.  

21. Για τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ  και εκδρομζσ ( εκτόσ των περιπάτων ) χρειάηεται θ ζγγραφθ ςυναίνεςι 

ςασ  με υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία πρζπει να υπογραφεί παρουςία του  διευκυντι του ςχολείου ι ςε 

κάποιο ΚΕΠ. 

Α……………………..  Β………………….. Α……………………..  Β………………….. 

https://blogs.sch.gr/11gymlar/
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22. Η ίδια ςυναίνεςθ χρειάηεται και για εκδθλϊςεισ,  ομιλίεσ από ειδικοφσ ι προβολι ταινιϊν ςτο ςχολείο. 

23. Κακθμερινά τα παιδιά ςασ πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τα βιβλία και τα τετράδια  για το κάκε μάκθμα   τθσ 

θμζρασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των κακθγθτϊν. Καλό είναι να ελζγχετε από το προθγοφμενο βράδυ αν 

υπάρχουν τα  βιβλία και τα τετράδια , τα  όποια μπορεί να ξεχάςτθκαν είτε από αφθρθμάδα είτε από δόλο. 

24. Για να προαχκοφν ςτθν επόμενθ τάξθ εκτόσ από τθν προχπόκεςθ να μθν ζχουν απορριφκεί λόγω 

απουςιϊν πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον 10 ετιςιο βακμό ςε όλα τα μακιματα ι ςτουσ Μ.Ο.  των κλάδων 

που ςυμψθφίηονται, ι  Γενικό Μζςο Όρο  ετιςιων μακθμάτων και κλάδων βακμό τουλάχιςτον 13 . Αν 

δεν τθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ  οι μακθτζσ/τριεσ παραπζμπονται   ςε επαναλθπτικζσ εξετάςεισ 

ςτα μακιματα  που δεν ζχουν τθν βάςθ τον Ιοφνιο  μετά από πρόγραμμα υποςτθρικτικισ διδαςκαλίασ για 

κάκε μάκθμα. 

25. Μόνο 4  μακιματα εξετάηονται γραπτά:  Νεοελλθνικι Γλϊςςα & Γραμματεία  ( Γλωςςικι Διδαςκαλία  - 
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία ), Μακθματικά , Φυςικι και  Ιςτορία ενϊ ςτα υπόλοιπα ο βακμόσ  προκφπτει 
από τα προφορικά. 

26. Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα που υπάρχει ςτα περιςςότερα ςχολεία είναι το κζμα τθσ ςχολικισ βίασ και του 

ςχολικοφ εκφοβιςμοφ που το περςινό  καλοκαίρι  (2018)   ιρκε ςτο προςκινιο με το πιο τραγικό τρόπο  ( 

αυτοκτονία μακθτι ). Εάν υπάρχει θ παραμικρι υποψία ότι το παιδί ςασ εκφοβίηεται, καταπιζηεται ι του 

αςκείται  βία ςωματικι ι ψυχολογικι να μασ ενθμερϊςετε άμεςα για να το ερευνιςουμε και να πάρουμε 

τα κατάλλθλα μζτρα .  

27. Γενικότερα κα κζλαμε να προτρζπετε τα παιδιά ςασ να μασ αναφζρουν οποιοδιποτε πρόβλθμα ζχουν και 

εμείσ κα το ακοφςουμε με  προςοχι, κα αξιολογιςουμε τθ ςοβαρότθτα  του και κα προςπακιςουμε να 

δϊςουμε λφςθ. 

28. Είναι πολφ ςθμαντικό και κα μασ βοθκοφςε πολφ ειδικά για τουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ Α τάξθσ να τουσ 

υπενκυμίηετε ότι ςτο γυμνάςιο πρζπει να ζχουν ςυμπεριφορά διαφορετικι από το δθμοτικό όπου τα 

πράγματα ιταν πιο χαλαρά. Πιο αναλυτικά: 

 Ζγκαιρθ προςζλευςθ ςτο μάκθμα για να μθν χρεϊνονται απουςίεσ.  

 Σεβαςμόσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ ςυμμακθτζσ /τριεσ τουσ. 

 Να φζρνουν τα βιβλία και τετράδια για κάκε μάκθμα ςυμφϊνα με το πρόγραμμά τουσ. 

 Να μθν διακόπτουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο μάκθμα χωρίσ τθν άδεια τουσ. 

 Να μθν ςθκϊνονται όρκιοι χωρίσ τθν άδεια των εκπαιδευτικϊν. 

 Εάν κάποιο παιδί κάνει φαςαρία και δθμιουργεί πρόβλθμα τα άλλα παιδιά να μθν 

ςυμπαραςφρονται από αυτό αλλά με τον τρόπο τουσ να το  κάνουν να καταλάβει το λάκοσ του.  

 Να μθν απαιτοφν  από τουσ εκπαιδευτικοφσ  να φφγουν από τθν τάξθ τθν ϊρα του μακιματοσ 

χρθςιμοποιϊντασ οποιαδιποτε δικαιολογία. 

 Γενικά να ακοφνε τισ ςυμβουλζσ και τισ οδθγίεσ των εκπαιδευτικϊν και να βοθκάνε ςτθν ομαλι 

διεξαγωγι του μακιματοσ. 

29. Στο τζλοσ κα κζλαμε να μασ ενθμερϊςετε αν το παιδί ςασ ζχει κάποιο μόνιμο ι παροδικό πρόβλθμα 

υγείασ, ι  μακθςιακζσ δυςκολίεσ για να γνωρίηουμε τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων.  

 

  Ο  Διευκυντισ 

 

 

 

 

 


