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Αγαπητοί γονείς, 
Με την έναρξη του σχολικού έτους, αισθάνομαι την ανάγκη ως διευθύντρια του σχολείου να               

επικοινωνήσω μαζί σας και να ευχηθώ σε σας και τα παιδιά σας υγεία, προκοπή και όρεξη για όνειρα                  
και στόχους. Η μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία μαζί σας οφείλεται στο ότι περιμέναμε να              
συμπληρωθούν κάποια κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Εκ μέρους του Συλλόγου των καθηγητών του σχολείου μας θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια                
θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και πρέπει να τα έχετε                
υπόψη σας. 

1. Αν το παιδί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που νομίζετε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί το σχολείο,               
μην διστάσετε να ενημερώσετε την διεύθυνση του σχολείου η τον, την υπεύθυνο καθηγητή,τρια του              
σχολείου μας, για έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματος. 

2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρωινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο. Το             
κουδούνι θα χτυπά στις 8.10 για συγκέντρωση και προσευχή. Η είσοδος του σχολείου κλειδώνει στις               
8.20. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών.  

3. Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο σχολείο για την εγγραφή και την ανανέωση εγγραφής η οποία               
είναι υποχρεωτική για όλες τις τάξεις (έως 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) υπογράφοντας στο Ατομικό Δελτίο             
του μαθητή, δηλώνοντας την ακριβή Διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, αλλά και καθ’ όλη              
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να προσέρχεστε για την ενημέρωση της προόδου των παιδιών σας               
(Οι ημέρες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από το Σύλλογο Διδασκόντων του Λυκείου). 

4. Στους μαθητές της Α΄ τάξης έχουν δοθεί Ατομικά Δελτία Υγείας και παρακαλούμε να τα              
επιστρέψετε συμπληρωμένα άμεσα. 

5. Οι γονείς των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας θα πρέπει να             
ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου, καθώς για τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν            
οποιοδήποτε μαθησιακό πρόβλημα (δυσλεξία, κλπ). Η διαδικασία κατάθεσης των ανάλογων          
δικαιολογητικών στο σχολείο λήγει 31 Ιανουαρίου 2017 για το τρέχον σχολικό έτος. 

6. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη              
συσκευή η παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. ( Υ.Α.             
Γ2/100553/04/09/2012) Επίσης δεν επιτρέπεται το κάπνισμα ( συμπεριλαμβάνεται και το          
ηλεκτρονικό) σε κανένας από τους χώρους του σχολείου.(Υ.Α. 88202/25-6-2009 και κεφ.Ζ του            
Ν.3868/2010). 
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7. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ( Σύμφωνα με το Π.Δ. 60/06)  

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών θα πρέπει να γνωρίζετε ότι :  
α) Ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες απουσίας και μέχρι                
10 ημέρες συνολικά για όλο το έτος.  
β) Αν ο μαθητής απουσιάσει περισσότερες από δύο συνεχόμενες ημέρες, οι απουσίες δικαιολογούνται             
μόνο με βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου την οποία προσκομίζει ο γονέας μαζί με αίτησή του. 
γ) Σε κάθε περίπτωση η δικαιολόγηση πρέπει να γίνει εντός 10 εργασίμων ημερών από την επιστροφή                
του μαθητή στο σχολείο.  
Μεμονωμένες απουσίες εντός της ημέρας δικαιολογούνται μόνο μετά από άδεια του Δ/ντή και την              
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Η απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο δεν επιτρέπεται χωρίς             
την άδεια του Δ/ντή.  
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία: 
α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν               
υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους. 
β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες                
οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται,              
«σύμφωνα   με   το   άρθρο   3   του   Π.Δ.   485/83   (ΦΕΚ184   Α   ́)   ενημέρωση   γονέων-δικαιολόγηση   απουσιών».  
Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως              
επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις              
(115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι               
δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η             
επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη 
περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.),              
όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο              
με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή              
του κοσμιότατη. 
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980: « Δι'                   
αποφάσεως του ΥΠΕΠΘ δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτηση μαθητών ανεξαρτήτως            
αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές τυγχάνουν πρωταθλητές αι δε απουσίες των οφείλονται στην             
συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένας υπό της Γενικής Γραμματείας           
Αθλητισμού». 
Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές            
και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. 
Ανεπαρκής  
χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε               
καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. 
 
Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα του Λυκείου μας http://lyk-gaziou.ira.sch.gr καθώς και την            
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/lykgazio για να ενημερώνεστε για τα νέα της           
σχολικής μας μονάδας. 
Σας περιμένουμε την Δευτέρα  23/10/2017 και ώρα 6.00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου 

μας για ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην πρόοδο και ανάπτυξη των παιδιών μας. 

Κοντά μας θα είναι και η Μαρία Παναγιωτάκη Ψυχολόγος  του ΣΣΝ με  θέμα: «Οι γονείς και οι 

έφηβοι σε πορεία Συναισθηματικής ωρίμανσης» 

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν και οι εκλογές του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου 

μας. 

Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. 

Η Διευθύντρια 

Λεμονή Ζαφειρούλα 
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