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Αγαπθτοί γονείσ,  
 
    Και αυτι τθ ςχολικι χρονιά - μετά τθν τοποκζτθςθ ςχεδόν όλων των εκπαιδευτικϊν 
ςτο Σχολείο μασ - κα κζλαμε να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ και να ςασ ενθμερϊςουμε 
για διάφορα κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου. Η ςυνεργαςία ςασ  μαηί 
μασ είναι απαραίτθτθ, ϊςτε να πετφχουμε ςτθν κοινι προςπάκειά μασ, θ οποία ζχει ωσ 
ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ μορφωτικι και παιδαγωγικι λειτουργία του Σχολείου 
μασ. 
   Η ςυχνι επικοινωνία ςασ με το ςχολείο κα εξαςφαλίςει ςε ςασ πλθρζςτερθ εικόνα 
για τα παιδιά ςασ, για τθ ςχολικι τουσ ηωι, θ οποία δεν είναι αυτόνομθ, ανεξάρτθτθ 
από τθν υπόλοιπθ οικογενειακι και κοινωνικι ηωι.   
   Οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου μασ με μεγάλθ προκυμία κα ςυνεργαςτοφν μαηί ςασ 
ςτενά, κα ςασ ενθμερϊνουν επακριβϊσ για όλα τα κζματα που αφοροφν τα παιδιά ςασ, 
τθν επίδοςι τουσ ςτα μακιματα, τθ διαγωγι τουσ, τθν παρακολοφκθςθ των 
μακθμάτων, τθ ςυμμετοχι τουσ γενικότερα ςτθ ςχολικι διαδικαςία. 
  Σασ επιςυνάπτουμε τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ κατά τισ οποίεσ μπορείτε να προςζρχεςτε 
ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνεςτε για τθν επίδοςθ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν. 
Μπορείτε όμωσ να επικοινωνείτε μαηί μασ κι όλθ τθ μζρα, ακόμα και τθλεφωνικά, για 
οποιοδιποτε ηιτθμα αφορά τα παιδιά ςασ. 
   Οριςμζνεσ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ: 

1) Απουςίεσ: Το ςφνολο των απουςιϊν των μακθτϊν, ςφμφωνα με το νόμο, δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τισ 114 ετθςίωσ, από τισ οποίεσ μόνο μζχρι 50 μπορεί να 
είναι αδικαιολόγθτεσ. Ο γονζασ (ι κθδεμόνασ) του μακθτι που απουςίαηε για 
λόγουσ υγείασ ι για άλλουσ ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ οφείλει να 
προςκομίςει ο ίδιοσ μζςα ςε 10 μζρεσ από τθν επιςτροφι του μακθτι 
ενυπόγραφο ςθμείωμα ι γνωμάτευςθ του γιατροφ για το είδοσ και τθ διάρκεια 
τθσ αςκζνειασ. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν γίνονται 
δεκτά. Ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ του μακθτι μπορεί να δικαιολογιςει ζωσ δφο 
ςυνεχόμενεσ θμζρεσ και ςυνολικά δζκα θμζρεσ για όλο το διδακτικό ζτοσ. 
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςυνεχόμενων θμερϊν απουςίασ απαιτεί δικαιολογθτικό 
γιατροφ ι νοςοκομείου. Για τισ μονόωρεσ ι δίωρεσ απουςίεσ των μακθτϊν ςτθ 
διάρκεια του θμεριςιου προγράμματοσ κα προςπακιςουμε να ςασ 
ενθμερϊνουμε, αλλά χρειαηόμαςτε και τθ δικι ςασ ςυνεργαςία, τισ αυςτθρζσ ςασ 
ςυςτάςεισ προσ τα παιδιά για τθν αποφυγι φαινόμενων αδικαιολόγθτων 
απουςιϊν.   
 Σασ παρακαλοφμε επίςθσ, ςε περίπτωςθ αςκζνειασ του παιδιοφ    ςασ ι 
προγραμματιςμζνθσ απουςίασ του για ιατρικζσ εξετάςεισ, να μασ ενθμερϊνετε ωσ 
τισ 09:00 π.μ. ςτα τθλζφωνα 2254025560 ι 2254024553. Το ςχολείο κα ςασ 
πλθροφορεί για το ςφνολο των απουςιϊν των παιδιϊν ςασ, ςφμφωνα με το νόμο, 
αλλά οφείλετε κι εςείσ να προςζρχεςτε ςτο ςχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε 
μήνα, προκειμζνου να ενθμερωκείτε για τισ απουςίεσ των παιδιϊν ςασ.  
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2) Κινθτά τθλζφωνα: Σασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 
απαγορεφεται ςτουσ μαθητζσ η κατοχή και χρήςη κινητών τηλεφώνων κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια του ςχολικοφ προγράμματοσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα 
αναγκαςτοφμε να τιμωριςουμε το μακθτι με αποβολι τουλάχιςτον για τισ 
υπόλοιπεσ ϊρεσ του προγράμματοσ και με κράτθςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου και 
παράλλθλα κα ενθμερϊςουμε τον κθδεμόνα ςχετικά. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ 
θ ποινι κα είναι αυςτθρότερθ. 

3) Κάπνιςμα: Σο κάπνιςμα απαγορεφεται ςε όλουσ τουσ χώρουσ και τισ εκδηλώςεισ 
του ςχολείου. Σε περίπτωςθ που μακθτισ γίνει αντιλθπτόσ να καπνίηει, κα 
αναγκαςτοφμε να του επιβάλλουμε τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ και 
κα ενθμερϊςουμε ςχετικά τον κθδεμόνα του. 

4) Ώρα προςζλευςθσ: Οι μαθητζσ οφείλουν να βρίςκονται ςτο χώρο του ςχολείου 
ςτισ 8.15, ϊρα κατά τθν οποία χτυπάει το κουδοφνι, προκειμζνου να 
παρευρεκοφν ςτθν πρωινι προςευχι και να ακοφςουν τισ ανακοινϊςεισ που 
γίνονται από τθ Διευκφντρια και από το Σφλλογο Διδαςκόντων του Σχολείου. 
Κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ (μετά το χτφπθμα του κουδουνιοφ) επιφζρει τθν 
ποινι τθσ απουςίασ κατά τθν 1θ ϊρα.  

5) Διάφορα άλλα κζματα: Ζθτοφμε τθ βοικεια και τθν προςωπικι ςασ υποςτιριξθ 
για να αντιμετωπίςουμε από κοινοφ κζματα που αφοροφν τθν πεικαρχία και τθν 
πρζπουςα ςυμπεριφορά των παιδιϊν ςασ, τθ χριςθ τροχοφόρων, κακϊσ και τθν 
ενδυμαςία των μακθτϊν. 

6) Εγγραφζσ: Όςοι γονείσ ι κθδεμόνεσ δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν εγγραφι των 
παιδιϊν τουσ ι δεν ζχουν κατακζςει τα δελτία υγείασ παρακαλοφνται να το 
κάνουν άμεςα. 
 
Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυνεργαςία ςασ και είμαςτε πάντα ςτθ 
διάκεςι ςασ για να ςασ ακοφςουμε και για να επιλφςουμε από κοινοφ κζματα 
που αφοροφν τουσ μακθτζσ και το ςχολείο μασ γενικότερα.  
                                                         
        Η Διευκφντρια του ΓΕΛ Μφρινασ 
                                                                                                                                                                                  
            Βαςιλικι Τηαννι 


