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Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Η  Διευθύντρια  και  ο  Σύλλογος  των  Καθηγητών  του  Σχολείου  μας,  αρχικά
εύχεται σε όλους υγεία και ειδικά στους μαθητές μας, καλή πρόοδο και εκπλήρωση των
στόχων τους. Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και πάντα δίπλα
στους μαθητές μας σε μια κοινή προσπάθεια για ότι καλύτερο αφορά τα παιδιά μας,
κυρίως στις δύσκολες συγκυρίες της εποχής μας. 

Επειδή η καθιερωμένη συγκέντρωση και ενημέρωση ,την φετινή χρονιά είναι
αδύνατη,  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ηλεκτρονικά.  Θα  βρείτε  ορισμένες
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με όσα ισχύουν για τη φοίτηση του παιδιού σας.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ:  
  Σύμφωνα με το νόμο ο μαθητής μπορεί να κάνει μέχρι και 114 ωριαίες απουσίες το
χρόνο, από τις οποίες καμία δεν είναι δικαιολογημένη.
   Αν ανήκει σε ευπαθή ομάδα COVID ΄19, ή έχει άμεσα συγγενικό πρόσωπο (στο 
σπίτι) που νοσεί από COVID ΄19, τότε οι απουσίες του δεν προσμετρώνται αλλά  η 
διδασκαλία του θα γίνεται με τηλ-εκπαίδευση και ο μαθητής θα παρακολουθεί όλα τα
μαθήματα από το σπίτι με τήρηση απουσιολογίου!! Θα πρέπει ο γονέας/κηδεμόνας να
ενημερώσει το σχολείο  και εκείνο με τη σειρά του  να ενημερώσει τη ΔΔΕ και να 
γίνει η ένταξή του μαθητή/τριας σε τμήμα τηλεκπαίδευσης. 
    
    Η φοίτηση μαθητή/τριας που έχει υπερβεί τις 114 απουσίες κρίνεται ανεπαρκής 
και επαναλαμβάνει την τάξη. 
  
   Κάθε γονέας, όταν το παιδί του είναι άρρωστο και δεν προσέρχεται στο σχολείο, 
είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τη σχολική μονάδα, με τηλέφωνο το πρωί, για να 
ενημερώσει ότι το παιδί παραμένει στο σπίτι και τον λόγο παραμονής στο σπίτι!!! 
  Λόγω των δύσκολων ημερών που βιώνουμε με την πανδημία, ο γονέας υποχρεούται 
να επισκεφτεί ή το κέντρο υγείας ή τον ιδιωτικό του παιδίατρο και να προσκομίσει 
βεβαίωση για την ασθένεια του τέκνου (από τον ιατρό). 
  Αν ο ιατρός κρίνει ότι είναι ύποπτο κρούσμα covid 19, θα πρέπει:  
α) να ενημερώσει το σχολείο    β) να κάνει το τεστ ιχνηλάτησης    γ) να παραμείνει 
στο σπίτι και να ενημερώσει για τ΄ αποτελέσματα του τεστ άμεσα!!! τη σχολική 
μονάδα. 
  Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει το παιδί να παραμείνει στο σπίτι με συχνές 
θερμομετρήσεις και παρακολούθηση!
   Αν το παιδί   το πρωί   δεν αισθάνεται καλά   και έχει 37,5  και πάνω θερμοκρασία, δεν
έρχεται στο σχολείο!!! και ακολουθεί τις ανωτέρω οδηγίες.
  Ακόμη,  οποιαδήποτε  διάγνωση  για  πρόβλημα  υγείας  μαθητή  από  Διαγνωστικά
Κέντρα  ή  Νοσηλευτικά  ιδρύματα  θα  πρέπει  να  προσκομίζονται  στο  σχολείο,  για
ενημέρωση της  Διευθύντριας  και  του Συλλόγου  καθηγητών  και  του φακέλου  του
μαθητή για την σωστή αντιμετώπισή τους.

  



   Ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος τμήματος του/της μαθητή/τριας που
λείπει  από  το  σχολείο,  αν  δεν  λάβει  πρωινή  ενημέρωση  από  τον  γονέα,  θα
επικοινωνήσει εντός της ημέρας με τον γονέα-κηδεμόνα για να ρωτήσει για την
απουσία του παιδιού και ταυτόχρονα να τον ενημερώσει!! ( μήπως το παιδί λείπει από
το σχολείο σε άγνοια του γονέα). Το ίδιο θα συμβεί αν ο μαθητής/τρια φύγει κάποια
ώρα από το σχολείο- μάθημα για αδιευκρίνιστο λόγο( κοπάνα). 
   Ο γονέας- κηδεμόνας ενημερώνεται άμεσα!
  
    Αν  ο  μαθητής/τρια  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  δεν  αισθανθεί  καλά,
προσέρχεται  και  το  ανακοινώνει  στη  Διευθύντρια,  η  οποία  κατόπιν  μαζί  με  τον
υπεύθυνο καθηγητή τμήματος και καθηγητή covid 19,  επικοινωνεί με τον γονέα για
να έλθει να πάρει το παιδί από το σχολείο και να το πάει στον ιατρό για εξετάσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΡΟΟΔΟΥ  
Κάθε καθηγητής διαθέτει δύο ώρες την εβδομάδα για ενημέρωση γονέων.

Οι ώρες θα αναρτηθούν στα ωρολόγια προγράμματα κάθε τμήματος (όταν βγει το
οριστικό πρόγραμμα). 
 Λόγω της πανδημίας,  αν  θέλετε  προσωπική ενημέρωση,  θα  πρέπει  να  κλείσετε
τηλεφωνικό ραντεβού με το σχολείο, τηλεφωνώντας τις ώρες του διαλείμματος, όπως
αναφέρονται  παρακάτω  ή  με  mail  προς  το  σχολείο  για  την  απάντηση  από  τους
καθηγητές που διδάσκουν το παιδί.  
 Οι ώρες διαλειμμάτων είναι οι ακόλουθες:

09:00 - 09:05
09:50 - 10:00
10:45 - 10:55
11:40 – 11:50
12:35 - 12:45
13:25 - 13:30

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
   Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται ανά τετράμηνο.  Η σχολική χρονιά χωρίζεται
σε 2 τετράμηνα.
Τα μαθήματα επίσης χωρίζονται σε: 

 Α΄ΟΜΑΔΑ:  7  εξεταζόμενα  γραπτά  στο  τέλος (νεοελληνική  γλώσσα  και
λογοτεχνία,αρχαία  ελληνική  γλώσσα  &αρχαία  ελληνικά  κείμενα,  ιστορία,
φυσική, μαθηματικά, βιολογία και αγγλικά). Σε αυτά τα μαθήματα ο βαθμός
προαγωγής προκύπτει από τη    βαθμολογία   των 2 τετραμήνων (προφορικά +  
διαγώνισμα) και από τις   γραπτές εξετάσεις   στο τέλος της σχολικής χρονιάς.  

 Β΄ΟΜΑΔΑ: μη εξεταζόμενα γραπτά. Στα μαθήματα αυτά ο βαθμός 
προκύπτει από τη βαθμολογία των 2 τετραμήνων (προφορικά + διαγώνισμα ή 
συνθετική εργασία) και δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος της χρονιάς.

 Γ΄ΟΜΑΔΑ: μη εξεταζόμενα (φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά / μουσική). Στα 
μαθήματα αυτά ο βαθμός προκύπτει από τη βαθμολογία των 2 τετραμήνων 
(προφορικά + διαγώνισμα ή εργασία) και δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος 
της χρονιάς.

Οι μαθητές προάγονται αν έχουν στο τέλος της χρονιάς βαθμό τουλάχιστον 10 σε
κάθε μάθημα ή γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13.

Αν δεν πληρούνται  οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο/η μαθητής/τρια παραπέμπεται
σε επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, μόνο στα μαθήματα που ο βαθμός του
είναι μικρότερος του 10. Αυτά πρέπει  να είναι μέχρι 4 μαθήματα.

Αν το πλήθος των μαθημάτων  που ο μαθητής/τρια έχει βαθμολογία  μικρότερη
του 10 είναι πάνω από 4, επαναλαμβάνει τη τάξη!!!
     Για τους μουσουλμάνους μαθητές η βάση των μαθημάτων για την προαγωγή τους
είναι το 10 εκτός από τα φιλολογικά:  νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία,αρχαία 
ελληνική γλώσσα &αρχαία ελληνικά κείμενα, όπου η βάση είναι το 8. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΟΙΝΕΣ



Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς του μαθητή προβλέπονται οι παρακάτω 
ποινές:

 Επίπληξη
 Ωριαία απομάκρυνση
 Αποβολή από το σχολείο (1 – 3 ημέρες) με απόφαση της Διευθύντριας ή του 

Συλλόγου Καθηγητών
 Αποβολή από το σχολείο (έως 5 ημέρες) με απόφαση του Συλλόγου Καθηγη-

τών
 Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος

   Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει 3 ωριαίες αποβολές, οΣ/Δ αποφασίζει και
δίνει στον μαθητή/τρια μια ημερήσια αποβολή

    Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου από
τους  μαθητές,  σύμφωνα με  την  Υπουργική  Απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006.  Αυτό
γίνεται για την προστασία των ίδιων των μαθητών από παράνομες φωτογραφήσεις
και βιντεοσκοπήσεις. Στην περίπτωση αυτή θα αφαιρείται το κινητό από το μαθητή
και θα το παραλαμβάνει μόνο ο κηδεμόνας από το γραφείο της Διευθύντριας.
   Οτιδήποτε χρειαστεί ένας μαθητής, για τηλεφωνική επικοινωνία με το σπίτι ή τον
γονέα του, απευθύνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και η επικοινωνία
γίνεται  μέσω του τηλεφώνου του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα για τον
γονέα/κηδεμόνα. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι: 2534022316.

 Επίσης  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Υγείας  απαγορεύεται  το  κάπνισμα στους
χώρους του σχολείου. Σε περίπτωση που συλληφθεί μαθητής να καπνίζει σε σχολικό
χώρο θα τιμωρείται και θα γίνεται άμεση ενημέρωση του κηδεμόνα του.

 Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο θέμα των δίκυκλων (μηχανάκια), καθώς
έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί μαθητές τα χρησιμοποιούν για να έρχονται στο σχολείο,
και μάλιστα χωρίς να λαμβάνουν μέτρα ασφάλειας (κράνος, ταχύτητα..). Πρέπει να
γνωρίζετε ότι, πέρα από τους κινδύνους που ενέχει αυτό για τα ίδια τα παιδιά σας,   σε  
περίπτωση  ατυχήματος  οι  κηδεμόνες  έχετε  σοβαρές  νομικές  και  ποινικές
συνέπειες.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ενημέρωση θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι θα είμαστε
πάντα στη διάθεση σας για όποιο θέμα προκύψει. Γιατί για να υπάρξει αποτέλεσμα στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη και η δική σας συνεργασία.

Με εκτίμηση
Εκ μέρους του συλλόγου Καθηγητών

Του Γυμνασίου Ιάσμου

Η Διευθύντρια
Κυριακή Πατήρη.


