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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Οι απουσίες λογίζονται μία για κάθε διδακτική περίοδο. Επιπρόσθετα, ως απουσίες λογίζονται και οι περίοδοι που
αφιερώνονται για δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ.
Μαθητής που δικαιολογημένα απουσιάζει -έστω και για μια περίοδο- είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον Υ.Τ.
του εντός 5 ημερών και κατά την περίοδο Μαΐου εντός 2 ημερών:
1) Ιατρικό πιστοποιητικό από τον θεράποντα γιατρό του υπογραμμένο και από τον γονέα/κηδεμόνα ή
2) Υπογραμμένη βεβαίωση από τον γονιό/κηδεμόνα του σε ειδικό έντυπο που εκδίδει το σχολείο ή
3) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό από την υπηρεσία την οποία επισκέφθηκε ή
4) Πιστοποιητικό συμμετοχής σε επίσημες εξωτερικές εξετάσεις ή σε επίσημες αθλητικές δραστηριότητες ή άλλες
διοργανώσεις ή
5) Την άδεια εξόδου που του δόθηκε από τον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ: Αν ο μαθητής δεν προσκομίσει το δικαιολογητικό για την απουσία του εγκαίρως (εντός 5 ή 2 ημερών
ανάλογα), το ηλεκτρονικό σύστημα απουσιών δε θα δικαιολογεί τις απουσίες.
Οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή οφείλουν να ειδοποιήσουν και να ενημερώσουν τη Γραμματεία του σχολείου σε
περίπτωση απουσίας του παιδιού τους.
Σε περίπτωση που ένας μαθητής συμμετέχει σε ειδική σχολική αποστολή με άδεια της Διεύθυνσης στο εξωτερικό ή στο
εσωτερικό ή απασχολείται σε σχολική δραστηριότητα που του ανατέθηκε από τη Διεύθυνση, σημειώνεται το όνομά του
στο παρουσιολόγιο για σκοπούς ελέγχου, αλλά δε λογίζεται ως απουσία. Το ίδιο συμβαίνει σε περίπτωση που
συμμετέχει σε εκπαιδευτικό συνέδριο. Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις υποβάλλεται το αίτημα για έγκριση στο
Υ.Π.Π.
Οι βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των δύο (2) συνεχόμενων
ημερών. Απουσίες πέραν των δύο συνεχόμενων ημερών δικαιολογούνται με ιατρικό πιστοποιητικό. Πλαστογράφηση
της υπογραφής των γονέων/κηδεμόνων ή παραποίηση δικαιολογητικού/βεβαίωσης/πιστοποιητικού αποτελούν
σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
Μαθητής που απουσίασε από το σχολείο πέραν των 2 εργάσιμων ημερών λόγω ασθένειας, αποβολής ή άλλης
τεκμηριωμένης αιτίας, οφείλει να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε κατά τη διάρκεια της απουσίας του με τη
βοήθεια των διδασκόντων του.
Απουσίες που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικό θεωρούνται πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται
πειθαρχικό μέτρο από τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ/ΠΛΗΡΗΣ/ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Μαθητής του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηριστεί ως πλήρης (απουσίες λιγότερες από 24 περιόδους) πριμοδοτείται
με 2 μονάδες στην αξιολόγηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.
ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ/ΕΛΛΙΠΗΣ/ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Ως μη πλήρης χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών που:
Α)
-σημείωσαν αριθμό απουσιών 120-134 των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.
-σημείωσαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα απουσίες συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων
διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα.
-σημείωσαν αριθμό απουσιών 60-67 κατά τη διάρκεια του Β’ τετραμήνου των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.
Οι πιο πάνω μαθητές παραπέμπονται σε ανεξετάσεις στο τέλος του Ιουνίου στα εξεταζόμενα μαθήματα (Νέα
Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσικά και Ιστορία) και σε όσα τυχόν αποφασίσει ο Κ.Σ.
Β)
-σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 135, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.
-σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 68 κατά το Β’ τετράμηνο, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.
Οι πιο πάνω μαθητές παραμένουν στάσιμοι και υποχρεώνονται να επαναλάβουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης στο
ίδιο σχολείο, μόνο για μια συνεχόμενη χρονιά.

