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Προς τους γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών/τριών του Γυμνασίου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

( Π.Δ. 485/83 και Π.Δ.39/2014)
Το σύνολο των απουσιών που μπορεί να κάνει ένας μαθητής είναι μέχρι 114, από τις οποίες οι
πάνω από τις 64 πρέπει να είναι δικαιολογημένες, δηλαδή οι αδικαιολόγητες απουσίες μπορεί να είναι
μέχρι 64. Αν ξεπεραστεί το όριο των αδικαιολογήτων απουσιών, ο μαθητής αποκλείεται από τις
εξετάσεις του Ιουνίου.
Οι κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν, χωρίς ιατρική βεβαίωση, χρησιμοποιώντας τις
σελίδες του βιβλιαρίου επικοινωνίας (καρνέ) απουσίες μέχρι 10 ημερών για ολόκληρο το σχολικό έτος
και μέχρι δύο συνεχόμενων ημερών με ξεχωριστή σελίδα για κάθε μέρα. Τα δικαιολογητικά από το
καρνέ τα φέρνει ο ίδιος ο μαθητής την ημέρα της επανόδου του στο σχολείο και με δική του ευθύνη
παραδίδει το καρνέ στον απουσιολόγο.
Από τρεις και πάνω συνεχόμενες ημέρες απαιτείται ιατρική βεβαίωση, την οποία φέρνει στο
σχολείο ο ίδιος ο κηδεμόνας. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να κατατεθεί με αίτηση στη Γραμματεία της
Σχολής, όπου πρωτοκολλείται.
Οι κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται για δικαιολόγηση απουσιών σε 10 το πολύ ημέρες
από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών οι απουσίες
δε δικαιολογούνται.
Οι απουσίες επίσης δε δικαιολογούνται όταν:
• Η απουσία σημειώθηκε για κάποια/ες ώρες και όχι όλη την ημέρα.
• Η απουσία οφείλεται σε αργοπορία κατά την πρώτη ώρα.
• Η απουσία οφείλεται σε ωριαία αποβολή.
• Η απουσία σημειώθηκε επειδή ο μαθητής δε φορούσε φόρμα στο μάθημα της Γυμναστικής.
Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Βώκου ή στον υπεύθυνο
καθηγητή.
 Υπεύθυνη καθηγήτρια Α΄ Γυμνασίου: κ. Φαφαλιού Ελένη
 Υπεύθυνη καθηγήτρια Β΄ Γυμνασίου: κ. Δρακουλάκου Όλγα
 Υπεύθυνη καθηγήτρια Γ΄ Γυμνασίου: κ. Πατέρα Μαρία
Η Ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες, αλλά και για τους βαθμούς των τριμήνων, θα γίνεται
από τον Οκτώβριο και από την ιστοσελίδα του Σχολείου www.ellinogalliki.gr, με την επιλογή: ΑπουσίεςΒαθμοί. Η ενημέρωση θα γίνεται με ατομικό κωδικό, τον οποίο κάθε γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να
παραλάβει ενυπόγραφα από τη reception της Σχολής.
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