
1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                        Οκτώβριος 2020 

Αγαπητοί γονείς, 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών σας στο 
1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. 

To νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη φοίτηση και τα θέματα οργάνωσης της σχολικής 
ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 79942/ΓΔ4/2019 -ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019.  

Α.  Φοίτηση 

 Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω ΚΥΑ, η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο 
Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική. 
Οι κηδεμόνες ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των 
παιδιών τους. Όταν ο μαθητής/τρια απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο  από το 
σχολείο ο κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της 
απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο 
σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Γι’ αυτόν τον λόγο 
χρειάζεται να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο και να λαμβάνει γνώση 
των ανακοινώσεων και των οδηγιών του σχολείου. 
Παράλληλα το σχολείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους κηδεμόνες με γραπτό 
μήνυμα για οποιαδήποτε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και απομάκρυνση 
μαθητή ή μαθήτριας από το σχολείο χωρίς άδεια (γεγονός που επισύρει και ενέργειες 
και μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα). Επίσης το σχολείο θα ενημερώνει τους γονείς 
για όλες τις περιπτώσεις απουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 29. 

Β. Απουσίες 

Δεδομένης λοιπόν της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του 
Διευθυντή του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες 
των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο 
για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, δεν υφίσταται πλέον η διάκριση 
μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών καθώς και η δικαιολόγηση 
απουσιών από γονέα/κηδεμόνα. 

Η φοίτηση των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το 
γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 

Έτσι επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των 
απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) ενώ ανεπαρκής 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2005%CE%92_31.05.2019.pdf
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χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν 
δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους 
στην ίδια τάξη.( Άρθρο 28). 

Συνεπώς δεν χρειάζεται να μας προσκομίζετε δικαιολογητικά που αφορούν 
μονοήμερες ή ολιγοήμερες απουσίες παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται 
ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης. όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24. 

Γ. Covid-19. 

Στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας οφείλουμε όλοι μας να είμαστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί να τηρούμε όλα τα μέτρα υγιεινής, αποστασιοποίησης και να φοράμε 
μάσκα. 

Ειδικά αυτό το διάστημα, που εμφανίζονται και οι εποχικές ιώσεις και κρυολογήματα 
καλόν είναι να προστατεύουμε εαυτούς και αλλήλους. Έτσι εάν το παιδί σας 
εμφανίζει κάποια ύποπτα η περίεργα συμπτώματα μη το στείλετε στο σχολείο έως 
ότου υποχωρήσουν τελείως για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο και παράλληλα 
ενημερώστε μας. 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας επισυνάπτω  επίσης τα συμβατά 
συμπτώματα με τη λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά:  Πηγή: ΕΟΔΥ,  Αρχές διαχείρισης 
ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές 
μονάδες  της 18ης Σεπτεμβρίου 2020. 

Σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχει κανένας λόγος να πανικοβαλλόμαστε ούτε βεβαίως 
να εφησυχάζουμε. Ψύχραιμα, νηφάλια, προσεκτικά και συνετά θα αντιμετωπίσουμε 
την πανδημία. 

Στο σχολείο των παιδιών σας εφαρμόζουμε με θρησκευτική ευλάβεια όλα τα 
πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και σας διαβεβαιώνουμε ότι το 1ο Γυμνάσιο αποτελεί ένα 
απολύτως  ασφαλές περιβάλλον, από όλες τις απόψεις. 

Οφείλουμε επίσης να σας (επανα)επιστήσουμε την προσοχή να μην ακούτε 
ανυπόστατες φήμες και ψευδείς διαδόσεις που αυτό το διάστημα αφθονούν. Να 
έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο σχολείο και να είστε σίγουροι ότι το 1ο Γυμνάσιο 
Ιωαννίνων και μόνον αυτό, θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε αφορά το σχολείο 
έγκυρα και έγκαιρα. 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-COVID-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_18-09-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-COVID-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_18-09-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-COVID-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_18-09-20.pdf
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Υγιαίνετε απαξάπαντες και απαξάπασες. 

Με εκτίμηση 

Γιώργος Πλεύρης 

 


