Αγαπητοί Γονείς,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 120/Β/23-01-2018), έχουν
επέλθει σημαντικές αλλαγές σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μερικές από αυτές επηρεάζουν τη φοίτηση, το είδος των απουσιών καθώς και τις εγγραφές – μετεγγραφές των παιδιών σας.
Συγκεκριμένα

Φοίτηση-Απουσίες
 Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Πλέον οι
χαρακτηρισμοί φοίτησης είναι δύο. Επαρκής και ανεπαρκής
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση κάθε μαθητή που το σύνολο των απουσιών του δεν
υπερβαίνει τις 114.
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που το σύνολο των απουσιών του υπερβαίνει τις 114. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του
στην ίδια τάξη.
Σημείωση: Προβλέπονται εξαιρέσεις σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας και άλλων ειδικών
καταστάσεων, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

 Σχετικά με τις ημερήσιες απουσίες των μαθητών μας αυτό, που εμείς με δική μας πρωτοβουλία
κάναμε έως τώρα, επισημοποιείται και για κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση, θα πρέπει να
υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία του σχολείου με εσάς ( θα πρέπει να γνωστοποιείτε στο
σχολείο τον λόγο της απουσίας του μαθητή), ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβασή μας,
στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Για κάθε απουσία του παιδιού σας και εντός της εβδομάδας που αυτές σημειώθηκαν,
θα σας ενημερώνουμε με email.
Επίσης σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει 3 συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει 30
συνολικά απουσίες, θα υπάρχει άμεση επικοινωνία του υπευθύνου καθηγητή του τμήματος με
εσάς.
Από τα παραπάνω είναι προφανές πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει δικό σας ενεργό e-mail
μέσω του οποίου θα σας ενημερώνουμε για τη φοίτηση των παιδιών σας, καθώς και για άλλα
θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να
ενημερώνετε άμεσα το σχολείο για κάθε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση
κατοικίας, σταθερά & κινητά τηλέφωνα, e-mail).
 Τέλος- σε σχέση με τις απουσίες- θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα ακόλουθα:
α) Απουσία μαθητή από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος ή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις ή από
περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου, θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
β) οι μαθητές που φέρνουν αρνητική δήλωση συμμετοχής σε εκδρομές/μετακινήσεις, παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται μέχρι την επιστροφή των υπολοίπων μαθητών. Σε
περίπτωση δε που δεν έλθουν στο σχολείο λαμβάνουν κανονικά τις απουσίες της ημέρας.
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Εγγραφές
Μέσα στον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς, επομένως και της φετινής, καλείστε να δηλώσετε
ενυπόγραφα ότι είστε οι νόμιμοι κηδεμόνες και συγχρόνως να κάνετε αίτηση ανανέωσης εγγραφής
του παιδιού σας στην επόμενη τάξη. (Έως τώρα αυτό γίνονταν τον Σεπτέμβριο ή κατά την παράδοση των
ελέγχων του Α’ τετραμήνου)

Η εγγραφή ολοκληρώνεται από το σχολείο, τον Ιούνιο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Για τους (νέους) μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, από την επόμενη σχολική
χρονιά, η εγγραφή τους πραγματοποιείται τον Ιούνιο όταν παραλάβουμε τα απολυτήριά τους από τα
Δημοτικά σχολεία που αποφοιτούν.
Κλείνοντας θέλω να σας υπενθυμίσω, να μη διστάζετε να επικοινωνείτε– δια ζώσης ή τηλεφωνικάτόσο με τους συναδέλφους μου καθηγητές όσο και μαζί μου, για οποιοδήποτε θέμα κρίνετε εσείς
απαραίτητο και αφορά το παιδί σας.
Έχουμε, εμείς ως σχολείο κι εσείς ως οικογένεια σημείο τομής και κοινό μας ενδιαφέρον τον μαθητή.
Η εξωτερική πόρτα του σχολείου μας ανοίγει κι από τις δύο πλευρές.
Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής
Γεώργιος Βλάχος
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