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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΑΣ 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα! 
 

Αισιοδοξούμε ότι το κοινό μας έργο, η ολόπλευρη ανάπτυξη (πνευματική, ψυχική, σωματική) 
της προσωπικότητας των μαθητών μας, θα ευοδωθεί και φέτος, παρά τις αντιξοότητες, με 
ηρεμία και χαρά. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού εργαζόμαστε με υπευθυνότητα έχοντας 
δεδομένη την αμέριστη συμπαράστασή σας.  
 

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό το 
πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας και να σας υπενθυμίσουμε κάποιες χρήσιμες 
πληροφορίες που αφορούν στα μαθήματα, την αξιολόγηση και τη φοίτηση των μαθητών μας.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
  

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
 

o Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο πριν τις 08.15. Με την είσοδό τους στον 
αύλειο χώρο κατευθύνονται στο σημείο που συγκεντρώνεται το τμήμα στο οποίο ανήκουν 
φροντίζοντας να κρατούν πάντα τις αποστάσεις μεταξύ τους. Στις 08.15 πηγαίνουν ανά 
τμήμα στην αίθουσά τους με την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τις οδηγίες 
των οποίων θα πρέπει να ακολουθούν πιστά. 

o Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών γίνεται από την κεντρική είσοδο του 
σχολείου (επί της οδού Ναυαρίνου).  

o Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα αλλά και κατά τις 
υπόλοιπες διδακτικές ώρες δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
καταχωρίζεται απουσία και οι ίδιοι παραμένουν στον προθάλαμο του γραφείου του 
Διευθυντή. 

o Η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο 
για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και πάντα μετά από 
επικοινωνία με τους γονείς. 

 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 

▪ Τα τμήματα κάνουν διάλειμμα εκ περιτροπής και οι μαθητές προαυλίζονται σε 
συγκεκριμένο χώρο - διαφορετικό για κάθε τμήμα, προκειμένου να αποφεύγεται ο 
συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων μαθητών. 

▪ Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις 
ασφαλείας και να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες – υποδείξεις των εφημερευόντων 
εκπαιδευτικών.  

▪ Η είσοδος στις τουαλέτες του σχολείου επιτρέπεται μόνο σε δύο μαθητές/τριες τη φορά. Σε 
περίπτωση αναμονής οι μαθητές/τριες, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις, 
στέκονται στα σημεία ειδικής σήμανσης. 

▪ Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές, 
στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να υπακούουν.  

▪ Η απομάκρυνση από τον σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης 
ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού δεν επιτρέπεται. 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 
 

✓ Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές 
όλων των τάξεων, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους 
επισκέπτες της σχολικής μονάδας. 
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✓ Πιο συγκεκριμένα, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου και 
β) στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου όταν υπάρχει συνωστισμός (π.χ. 

προσέλευση και αποχώρηση μαθητών, διαλείμματα). 
✓ Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη 

διάρκεια της γυμναστικής / άθλησης. 
✓ Από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας εξαιρούνται οι κατηγορίες μαθητών που ορίζονται 

στην οικεία Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3780/08-09-2020). Οι εν λόγω μαθητές 
προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

✓ Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν είναι συνεπής ως προς την υποχρεωτική χρήση 
μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στη 
σχολική τάξη και θα λαμβάνει απουσία, ενώ θα παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρι την 
παραλαβή του από τους γονείς / κηδεμόνες του. 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

◘ Κατά τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται εντός του χώρου του 
σχολείου. Έξοδος μαθητών από τον χώρο του σχολείου χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό 
πειθαρχικό παράπτωμα.  

◘ Οι πόρτες των αυλών παραμένουν κλειστές  
 για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια 

έξοδός τους από τον αύλειο χώρο, 
 για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του 

σχολείου.  

◘ Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκκένωση του σχολείου σε περίπτωση 
φυσικών καταστροφών (σεισμού κτλ.). 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί 
υποχρέωση όλων των μαθητών. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς 
τους κανόνες αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με 
παιδαγωγικά μέσα.  
 

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε 
ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που 
απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη 
τήρησης των κανόνων.  
 

Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Διευθυντής ή/και 
Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνουν στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:  

α) προφορική παρατήρηση,  
β) επίπληξη,  
γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,  
δ) αποβολή από τα μαθήματα  δύο (2) ημερών,  
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 
 

 Εάν μαθητής/μαθήτρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατό να του/της επιβληθεί 
προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται 
με την ευθύνη του Διευθυντή, λαμβάνοντας απουσία.  

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή 
υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και βασικό στοιχείο της 
μαθητικής ιδιότητας. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές, 
ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση του σχολείου. 
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 Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και 
κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα γίνεται 
δεκτός στο μάθημα και θα καταχωρίζεται απουσία. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

• 2Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται. 
Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα μπορεί να γίνεται 
ελεύθερα μέσω των τηλεφώνων του σχολείου.  

• Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για  βιντεοσκόπηση, 
λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών. 
 

Κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου. 
 

• Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, 
τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό 
στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο 
θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και 
αντιμετωπίζονται ανάλογα.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρείται αναγκαία, αφού 
αυτές αποτελούν συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών και αναπόσπαστο μέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

2. Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια  
δεξιοτήτων ζωής μέσα από διαδικασίες ομαδικής εργασίας, που δίνουν τη δυνατότητα στον 
μαθητή να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και να 
ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, υγείας. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου οι καθηγητές και οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν σε 
ομάδες που συγκροτούνται κάθε χρόνο στο σχολείο μας στο πλαίσιο προγραμμάτων  

• Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

• Αγωγής Υγείας, 

• Πολιτιστικών Θεμάτων, 

• Εθελοντισμού, 

• Θεατρικής Παιδαγωγίας.  
 

*Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 η συμμετοχή των μαθητών σε διδακτικές 
επισκέψεις/περιπάτους, καθώς και σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων θα γίνεται ανά 
τμήμα. 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Τα μαθήματα κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:  
Ομάδα Α' 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία 
Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Ιστορία, 4) Μαθηματικά, 5) Φυσική, 6) Βιολογία, 7) 
Αγγλικά. 
Ομάδα Β΄ 1) Γεωλογία-Γεωγραφία, 2) Χημεία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) 
Θρησκευτικά, 5) Δεύτερη ξένη γλώσσα, 6) Τεχνολογία – Πληροφορική, 7) Οικιακή Οικονομία. 
Ομάδα Γ΄ 1) Μουσική – Καλλιτεχνικά, 2) Φυσική Αγωγή.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή προκύπτει από: 

1. την καθημερινή προφορική εξέταση και τη συνολική συμμετοχή του στη διδακτική-
μαθησιακή διαδικασία, 
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2. τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), 
3. τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες είναι:  

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη 
διδακτική ενότητα, 
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα.  

➢ Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία (1) ωριαία 
γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. 

➢ Κατά το δεύτερο τετράμηνο στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ αντί της διεξαγωγής 
ωριαίας γραπτής δοκιμασίας μπορεί να γίνει ανάθεση μιας συνθετικής 
δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές.  

➢ Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά 
ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση σύνθετης δημιουργικής εργασίας. 

➢ Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία. 
4. τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικές ή ομαδικές, στο 

πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής διαδικασίας, 
5. τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες (διαθεματικές, project), 
6. τις προαγωγικές - απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου στα μαθήματα της Ομάδας Α΄.  

 

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών 
που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν              
υπερβαίνει τις 114. 
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 114 απουσίες. Στην 
περίπτωση αυτή ο μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.   

➢ Σημείωση: Σε περίπτωση που μαθητής ξεπεράσει το όριο των 114 απουσιών λόγω 
σοβαρών προβλημάτων υγείας ο χαρακτηρισμός της φοίτησης θα κριθεί με βάση τα 
οριζόμενα στις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά 
δικαιολογητικά.    

Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών, όπως και για κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση, θα 
πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία σχολείου – κηδεμόνων.  
▪ Οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στο σχολείο τον λόγο της απουσίας του 

παιδιού τους (τηλεφωνικά, την ημέρα της απουσίας και πριν την έναρξη των 
μαθημάτων), ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση του σχολείου στις περιπτώσεις 
που απαιτείται.  

▪ Κάθε κηδεμόνας θα λαμβάνει εβδομαδιαία ενημερωτικό email για τις απουσίες του 
παιδιού του από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.  

▪ Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει 
τριάντα (30) συνολικά απουσίες θα υπάρχει, άμεσα, επιπλέον επικοινωνία - μέσω email - 
του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος με τους γονείς / κηδεμόνες.  

▪ Είναι αναγκαίο το σχολείο να ενημερώνεται άμεσα για κάθε αλλαγή στα στοιχεία 
επικοινωνίας των γονέων / κηδεμόνων (διεύθυνση κατοικίας, σταθερά & κινητά 
τηλέφωνα, email). 

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 

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. 
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β) Οι μαθητές που φέρνουν αρνητική δήλωση συμμετοχής σε εκδρομές με χρήση μεταφορικού 
μέσου παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται μέχρι την επιστροφή των υπόλοιπων 
μαθητών. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν στο σχολείο καταχωρίζονται κανονικά οι 
απουσίες της ημέρας. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
❖ Με τη Διεύθυνση του Σχολείου καθημερινά για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.  

τηλέφωνα: 2106127266, 2108054368 / 6936066043             
email: mail@3gym-amarous.att.sch.gr 

❖ Με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την επίδοση και τη 
φοίτηση των παιδιών σας, για το τρέχον σχολικό έτος προβλέπεται μόνο τηλεφωνική 
επικοινωνία στο 2106147684 (Γραφείο Καθηγητών) σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, 
σύμφωνα με πρόγραμμα που σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά και έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Σχολείου.  
 
 

 

Πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου, το εκπαιδευτικό μας έργο και τις ποικίλες 
δράσεις που υλοποιούμε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας 

www.3gymamarousiou.gr  
 

 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στο έργο της διαπαιδαγώγησης και της 
προετοιμασίας των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική 
κοινωνία, επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχολείου 
και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και εποικοδομητικό διάλογο.  
                             
 

Ο Διευθυντής 
                      
                             

Γεώργιος  Βλάχος 

mailto:mail@3gym-amarous.att.sch.gr
http://www.3gymamarousiou.gr/

