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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας 

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας και την αποτελεσματική 
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο σας ενημερώνουμε: 

Οι εγγραφές των μαθητών στο Σχολείο καθώς και οι δηλώσεις προτίμησης ομάδας 
προσανατολισμού, μαθήματος επιλογής και ξένης γλώσσας πραγματοποιούνται εντός του 
Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Κατ' εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές 
τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων μόνο για λόγους υγείας ή σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους. 

Τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών της Α΄ τάξης πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο 
μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους (το αργότερο μέχρι 30.09 – έγινε η σχετική 
ενημέρωση έγκαιρα από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου) για τη σωματική 
ασφάλεια των ίδιων των μαθητών. 

Τα όρια των απουσιών και ο τρόπος ενημέρωσης του γονέα/κηδεμόνα: 
Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των 
μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 
79942/ΓΔ4 – ΦΕΚ 2005 Β’ – 31.05.2019), επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το 
σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις 
(114) και ανεπαρκής 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. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ χαρακτηρισμός δικαιολογημένων και αδικαιολογήτων 
απουσιών. 
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το 
σχολείο 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. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους 
κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης (πολύ σοβαροί λόγοι υγείας, συμμετοχή σε 
εθνικές ομάδες κ.ά.). 
Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες 
για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους 
με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του 
σχολείου (πληροφοριακό σύστημα myschool) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – δεδομένου 
ότι οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των 
γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν 
είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την 
αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή 
σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι 
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της 
μαθητή/τριας, πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη 
Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών. 

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών: 
Η τετραμηνιαία βαθμολογία του μαθητή προκύπτει από την προφορική του εξέταση, από 
εργασίες, ασκήσεις και γραπτές δοκιμασίες. Αξιολογούνται ακόμη η επιμέλεια του μαθητή 
και η ενεργητική συμμετοχή του σ’ όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος. 

Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσής του σε κάθε μάθημα που εξετάζεται γραπτώς στις 
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (Ομάδα Α’),προκύπτει από το άθροισμα του Μ.Ο. 
των δύο (2) τετραμηνιαίων προφορικών βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων 
του Ιουνίου διαιρούμενο με το δύο (2). Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις 



προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (Ομάδα Β’), ο βαθμός ετήσιας επίδοσης προκύπτει 
από τον Μ.Ο. των δύο (2) τετραμηνιαίων προφορικών βαθμών. 

Στα μαθήματα όλων των ομάδων διενεργούνται υποχρεωτικά δύο (2) γραπτές ωριαίες 
δοκιμασίες για τους μαθητές όλων των τάξεων. 

Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 
του Σχολείου: 
Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, 
αναγνώριση και αλληλεγγύη. 

Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για  την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι αιθουσών, 
εργαστηρίων, γυμναστηρίων, υγιεινής και η αυλή του σχολείου πρέπει να παραμένουν 
καθαροί και τακτοποιημένοι. 

Μετά το κτύπημα του κουδουνιού δεν επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση των 
μαθητών στην τάξη και η διακοπή του μαθήματος εξαιτίας τους. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας είναι σημαντικό να επικρατεί η τάξη, η ησυχία και ήρεμο κλίμα 
για να παραχθεί το απαιτούμενο εκπαιδευτικό έργο.  

Η αθλητική περιβολή την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική. 
Απαλλαγή από το μάθημα της Φ. Α. κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει μαθητής για 
σοβαρό λόγο. Απαλλαγή για λόγους υγείας, μόνιμου ή παροδικού προβλήματος δίνεται 
μετά από ιατρική βεβαίωση. 

Στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων από τους μαθητές. 

Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει  να είναι κόσμια και ευπρεπής. Αποκλίσεις των μαθητών 
από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο 
σεβασμό στους καθηγητές, στο συμμαθητή, στη σχολική περιουσία, θεωρούνται σχολικά 
παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το Σύλλογο 
Διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η 
κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, 
όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις 
αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 

Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά 
χρήσιμη για τους καθηγητές και τους βοηθά στο έργο τους, γιατί τους επιτρέπει να 
αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των 
μαθητών τους και να κατανοήσουν τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η 
ενημέρωση των καθηγητών πάνω σε θέματα υγείας και σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
(δυσλεξία κ.α.) των μαθητών τους κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα τους επιτρέψει να 
προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και θα τους προφυλάξουν από πιθανά λάθη 
στις σχέσεις τους μαζί τους. 

Η ενημέρωσή σας από τους καθηγητές για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των 
μαθητών μπορεί να γίνεται κατά τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στο σχετικό 
πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης, καθημερινά 
έπειτα από συνεννόηση με τον καθηγητή ή στα διαλλείματα μεταξύ των διδασκαλιών του. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχολείο: 

Διευθυντής: 2351051205 

Υποδιευθύντρια:2351052265 

Γραμματεία: 2351052267 

e-mail: lykkonta@sch.gr - Ιστοσελίδα: www. https://lykkonta.mysch.gr 

Κινητό τηλέφωνο Διευθυντή: 6974055735 
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