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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  .  

Στις δύσκολες ημέρες που διατρέχουμε  λόγω της πανδημίας του covid ΄19 και 

κυρίως λόγω του εγκλεισμού μας και της απομάκρυνσης από τη σχολική μας ζωή και τα 

δια ζώσης μαθήματα στην τάξη μας, δεν μπορέσαμε φέτος να πραγματοποιήσουμε την 

καθιερωμένη συνάντηση του συλλόγου των καθηγητών/τριών με τους γονείς/κηδεμόνες. 
Αποφασίσαμε να σας ενημερώσουμε με την επιστολή αυτή και να σας παρέχουμε 

ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με όσα ισχύουν για τη φοίτηση του παιδιού 

σας. 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΑΠΟΥΣΙΕΣ:  

 

  Σύμφωνα με το νόμο, που άρχισε να ισχύει από το μέσο της χρονιάς 2018-2019, ο 

μαθητής μπορεί να κάνει μέχρι και 114 ωριαίες απουσίες το χρόνο  οι οποίες είναι 

όλες αδικαιολόγητες.  

 Αν κάποιος μαθητής συμπληρώσει 115  και  περισσότερες απουσίες, απορρίπτεται 

λόγω ανεπαρκούς  φοίτησης και επαναλαμβάνει την τάξη. 

  Όταν ο μαθητής κάνει 3 συνεχόμενες ημέρες απουσία ή συμπληρώσει τις 30 

απουσίες, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τον 

γονέα/κηδεμόνα είτε με e-mail είτε με sms  και ενημερώνει ταυτόχρονα την 

Διευθύντρια. Μετά τη πρώτη ενημέρωση, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 

ενημερώνει τον γονέα/κηδεμόνα τις 5 πρώτες μέρες του μήνα, αν υπάρξει αλλαγή 

στον αριθμό των απουσιών του παιδιού. 

   Ο γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει καθημερινά το σχολείο 

μέχρι τις 09:00 πμ σε περίπτωση που το παιδί του δεν έρθει σχολείο είτε για λόγους 

υγείας είτε για κάθε άλλο λόγο. Αν δεν επικοινωνήσει με το σχολείο, ο υπεύθυνος 

καθηγητής του τμήματος, θα επικοινωνήσει εντός της ημέρας (μέχρι 14:30) για να 

ενημερώσει τον γονέα/κηδεμόνα για την απουσία του παιδιού. 

  Οι απουσίες των μαθητών ενημερώνουν καθημερινά το ΥΠΕΠΘ μέσω του my-

school και έτσι δεν μπορούν να διαγραφούν. 

  Σε μερικές ειδικές περιπτώσεις, ο Σύλλογος Καθηγητών δικαιολογεί απουσίες, 

που οφείλονται σε σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε συμμετοχή σε αγώνες 

πανελλήνιους ή πανευρωπαϊκούς  και αφού υπάρχει ή ιατρική γνωμάτευση 

Νοσοκομείου ή αποδεικτικό συμμετοχής του παιδιού.  

--- Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των ημερών και κυρίως λόγω της εξ΄ 

αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, δημιουργήθηκαν πολλές απουσίες από 

μαθητές/τριες γιατί δεν είχαν internet. Το Υπουργείο δεν μας έχει διευκρινίσει για 

το τι θα γίνει μ΄ αυτές τις απουσίες και μας ενημέρωσε ότι οι διευκρινίσεις του θα 

έρθουν στο τέλος του Β΄ τετραμήνου. Έτσι οι μαθητές/τριές που παρουσιάζουν 

απουσίες πάνω από 114 και οφείλονται στο παραπάνω λόγο, θα συνεχίσουν να 



έρχονται στο σχολείο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου και αναμένονται 

και οι διευκρινίσεις του ΥΠΑΙΘ, που αφορούν και το δικαίωμα συμμετοχής τους 

στις τελικές εξετάσεις.  

  ΚΑΛΟ είναι , αυτοί κυρίως οι μαθητές/τριες να μην κάνουν άλλες απουσίες στη 

«ζωντανή» διδασκαλία. 

 ΑΚΟΜΗ θα παρακαλούσα, λόγω των ιδιαίτερων ημερών, σε περίπτωση που το παιδί 

σας παρουσιάσει συμπτώματα όπως πονοκεφάλου, πυρετού, διάρροιας, βήχα,.. να 

μην το στείλετε στο σχολείο και να επισκεφτείτε τον ιατρό ο οποίος θα σας 

καθοδηγήσει, καθώς και να κάνετε το τεστ covid.  Έτσι το προφυλάσσετε αλλά 

προφυλάσσετε και τα υπόλοιπα παιδιά και τους δικούς ανθρώπους στο οικογενειακό 

σας περιβάλλον!   

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας του παιδιού, μόνιμο ή παροδικό, θα 

πρέπει να ενημερώσετε τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον υπεύθυνο καθηγητή του 

τμήματος, ώστε να μπορέσει να λάβει να αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της 

υγείας του. 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 του. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ  

Η ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας/ μαθητών μας δυστυχώς, φέτος 

θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατόπιν ραντεβού με τη 

διεύθυνση του σχολείου. Θα μπορείτε να καλείτε το σχολείο και να ενημερώνετε ποια 

μέρα και ώρα θέλατε να επικοινωνήσετε με τους καθηγητές που διδάσκουν το παιδί 

σας για να ενημερωθείτε για την πρόοδό του! Ακόμη σε συνεννόηση με τον καθηγητή 

θα μπορούσατε να επισκεφτείτε το σχολείο για ενημέρωση την ώρα και την ημέρα 

που θα συνεννοηθείτε.  

Κάθε καθηγητής διαθέτει δύο ώρες την εβδομάδα για ενημέρωση γονέων.  

Οι ώρες υπάρχουν αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε τμήματος. 

 Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

(τηλεφωνικά) (χωρίς την παρακώληση της λειτουργίας των μαθημάτων) τις ώρες:  

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 (αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, 

νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, φυσική, μαθηματικά, βιολογία 

και αγγλικά). Σε αυτά τα μαθήματα ο τελικός βαθμός προκύπτει από τη 

βαθμολογία των 2 τετραμήνων (προφορικά + διαγώνισμα και τεστ) 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 δημιουργική εργασία) και δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος της 

χρονιάς εκτός των μαθητών με ελλιπή  φοίτηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 Γ΄ΟΜΑΔΑ: μη εξεταζόμενα γραπτά (φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά / 

μουσική). Στα μαθήματα αυτά ο βαθμός προκύπτει από τη προφορική 



βαθμολογία των 2 τετραμήνων και δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος της 

χρονιάς, όπως και τα μαθήματα της Β΄ ομάδας. 

Οι μαθητές προάγονται αν έχουν στο τέλος της χρονιάς βαθμό τουλάχιστον 10 σε 

κάθε μάθημα, ή γενικό βαθμό όλων των μαθημάτων τουλάχιστον 13. Υπάρχει η 

ιδιαιτερότητα για τους μουσουλμάνους μαθητές που η βαθμολογία τους για τα 

φιλολογικά μαθήματα είναι 8 (εκτός της ιστορίας) και για να προαχθούν πρέπει ο 

μέσος όρος της βαθμολογίας τους νάναι 10. 

  Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις!! ΤΟΤΕ ο μαθητής/τρια 

παραπέμπεται στο 1
ο
 δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για επανεξέταση (σαν 

μετεξεταστέος) εφόσον  τα μαθήματα που είναι κάτω από 10 δεν υπερβαίνουν τα 4 !!   

        Αν ο μαθητής/τρια έχει περισσότερα από 4 μαθήματα κάτω από 10 τότε  

επαναλαμβάνει την τάξη!     

Η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου θ΄ αποσταλεί με mail στους γονείς  

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΠΟΙΝΕΣ 
Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς του μαθητή προβλέπονται οι παρακάτω 

ποινές: 

      _    Παρατήρηση 

 Επίπληξη 

 Ωριαία απομάκρυνση 

 Αποβολή από το σχολείο (1 ή 2 ημέρες) με απόφαση της Διευθύντριας ή του 

Συλλόγου Καθηγητών 

 Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος 

 

 1)  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 του Διευθυντή στο τέλος 

της εβδομάδας.  

2)  Ακόμη απαγορεύεται και οποιαδήποτε οπτικοακουστικό μέσο (γουόκμαν, 

φωτογραφική μηχανή….). Τα οποία επίσης αφαιρούνται από τον μαθητή και τα 

φυλάει η Διευθύντρια με την ανάλογη ποινή.   

3)    Επίσης με απόφαση του Υπουργείου Υγείας απαγορεύεται το κάπνισμα στους 

χώρους του σχολείου και στην αυλή. Σε περίπτωση που συλληφθεί μαθητής να 

καπνίζει σε σχολικό χώρο θα τιμωρείται και θα γίνεται άμεση ενημέρωση του 

κηδεμόνα του. 

4)   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. 

5)   Απαγορεύεται ρητά να φεύγουν οι μαθητές από τον το χώρο – αυλή του 

σχολείου εν ώρα μαθήματος ή λειτουργίας του σχολείου, ακόμη και αν έχουν κενό. 

Μαθητής που φύγει, θα τιμωρηθεί με αποβολή και θα γίνει ενημέρωση του 

γονέα/κηδεμόνα. 

6)  Οι μαθητές, λόγω του covid ΄19 πρέπει να φορούν όλοι μάσκα και την ώρα του 

μαθήματος και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων!!!! Η μάσκα αφαιρείται μόνο την 

ώρα που το παιδί θέλει να φάει ή να πιεί, οπότε απομακρύνεται από τους συμμαθητές 

του ( με τους οποίους υπάρχει πάντα μία απόσταση).  

  Σε περίπτωση που μαθητής αρνείται να φορέσει μάσκα τότε ο εφημερεύων 

καθηγητής/τρια ή ο διδάσκων καθηγητής/τρια τον πηγαίνει στο γραφείο της 

Διευθύντριας, όπου και τιμωρείται αυστηρά.   

 



   Θα ήθελα να παρακαλέσω τους γονείς/κηδεμόνες  να βρίσκονται κοντά στα 

παιδιά τους με συμβουλευτικό χαρακτήρα και κυρίως σε θέματα υγιεινής και 

προστασίας, γιατί οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες και επικίνδυνες! Οι 

συμβουλές σας από το σπίτι σε συνδυασμό με τις δικές μας και την συνεχή τους 

ενημέρωση θα μας κρατήσει όλους υγιείς και δυνατούς!!   

 

Κλείνοντας αυτή τη «σύντομη» ενημέρωση θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι θα 

είμαστε πάντα στη διάθεση σας για όποιο θέμα προκύψει και για οποιαδήποτε απορία 

σας.   

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. 

 


