Γυµνάσιο Αλοννήσου
Προς: Γονείς και κηδεµόνες των µαθητών του Γυµνασίου
Ενηµερωτικό σηµείωµα για τις απουσίες των µαθητών του Γυµνασίου
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου
ο κηδεµόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των
µαθητών τµήµατος ή τάξεως, αφού ενηµερώσει τον ∆/ντή του Σχολείου, ότι ο µαθητής
συµπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι
υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον κηδεµόνα µε ταχυδροµική επιστολή, η οποία
στέλνεται µε τη µέριµνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε µήνα που προηγήθηκε και από
15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/θήµερο του ίδιου µήνα.
2. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο
περισσότερο από δύο µέρες, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο ίδιος, το βραδύτερο
µέχρι και τη δεκάτη µέρα από την επιστροφή του µαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση
δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη
γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή
µπορεί να χρησιµεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Για τη
δικαιολόγηση απουσιών µιας (1) ή δύο (2) ηµερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών
οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα που
προσκοµίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα µέρες το πολύ µετά την επάνοδο του
µαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει τις
απουσίες το πολύ δέκα ηµερών (10) αθροιστικά για όλο το έτος.
3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου δε δεσµεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει µε ικανά και επαρκή
στοιχεία τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του µαθητή.
4. Σε καµιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών όταν
πραγµατοποιούνται χωρίς άδεια του ∆/ντή του Σχολείου σε ώρες του ηµερησίου
προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου, µεµονωµένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και
την τελευταία διδακτική ώρα του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου
είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόµενες
σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειµενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες
τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε Σχολείου.
5. Σε περίπτωση όµως που πραγµατοποιούνται µεµονωµένες απουσίες κατά τη διάρκεια
του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου, για λόγους υγείας, µε την
άδεια του ∆ιευθυντή του Σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογηµένες.
6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεµόνας του µαθητή, νοείται ο πατέρας ή η
µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο,
προκειµένου µόνο περί µαθητών που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Οι µαθητές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν
προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Όρια απουσιών µαθητών
Σύνολο απουσιών
∆ικαιολογηµένες
Αδικαιολόγητες

114
50
64

Σας ενηµερώνουµε ότι το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου είναι το παρακάτω:
1
2
3
4

08:15 - 09:00
09:05 - 09:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:35

5
6
7

11:45 - 12:25
12:30 - 13:10
13:15 - 13:50

Πρόγραµµα Ενηµέρωσης Γονέων
∆ευτέρα
ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚOΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΜΑΜΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΛΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη
3η

3η
5η
3η

4η
3η

Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή
5η
2η
4η
3η
5η
3η
5η

5η

2η
4η
4η
4η
4η

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2424065497

Ιστοσελίδα Σχολείου:

http://blogs.sch.gr/gymalonn/

6η
4η
4η
4η

Η ∆ιευθύντρια

Μερόπη Μαχαιρίδου

