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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Έχουμε  την  πεποίθηση  ότι  δεν  είναι  μόνο  οι  μαθήτριες  και  οι  μαθητές,  που σε
συνεργασία  με  τους  καθηγητές  δημιουργούν  ένα  κλίμα  ευνοϊκό  για  την  πρόοδό  τους,  αλλά
είναι και οι γονείς, που κατά κύριο λόγο υποστηρίζουν με το ενδιαφέρον τους την πορεία των
παιδιών τους στο σχολείο και επομένως στέκονται με εποικοδομητική κριτική στο πλευρό της
διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών.

Ο στόχος για ένα πολύ καλό σχολείο μπορεί να επιτευχθεί όταν όλοι οι παράγοντες που το
απαρτίζουν συνεργάζονται μέσω ενός συνεχούς διαλόγου. Είναι επομένως, αναγκαία η συνεργασία
μαθητών,  γονέων, καθηγητών. Όσο πιο συχνή είναι η επικοινωνία και συνεργασία αυτών των
παραγόντων, τόσο πιο θετικά είναι τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επίσκεψή σας λοιπόν στο σχολείο, η συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και η αμοιβαία
ενημέρωση για τους μαθητές, δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την
πρόοδο των παιδιών.

Για  το  λόγο  αυτό  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι καθηγητές θα δέχονται τους
γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση σε σχολικά και παιδαγωγικά θέματα κάθε:

ΤΕΤΑΡΤΗ, από 10  παρά  πέντε μέχρι 12  παρά  δέκα (09: 55’ – 11: 50’)
Ωστόσο μπορείτε  να  συμβουλεύεστε  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  των  παιδιών  σας για τους

καθηγητές που θέλετε να δείτε, χωρίς να αποκλείεται και οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα
λειτουργίας του σχολείου, εφόσον οι καθηγητές που ζητάτε βρίσκονται στο σχολείο.
ΩΡΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ:

Επιπλέον, σας  ενημερώνουμε  και  για  ορισμένα  θέματα,  που  αφορούν  στη  λειτουργία  του
σχολείου και είναι  απαραίτητο  να  γνωρίζετε.

1) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Πραγματοποιούνται με την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου, εκτός
από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος, π.χ. παιδιά δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών ή παιδιά
εξωτερικού.
2) ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Σχετικά με τη φοίτηση σας πληροφορούμε ότι αυτή χαρακτηρίζεται επαρκής, όταν ο
μαθητής σημειώσει μέχρι 114 απουσίες (τουλάχιστον 50 δικαιολογημένες και μέχρι 64
αδικαιολόγητες).

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να
επαναλάβουν την ίδια τάξη. (Π.Δ. 80/2003).

Η δικαιολόγηση   των απουσιών πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
επιστροφής του μαθητή στο σχολείο. Οι  γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν οι ίδιοι
χωρίς γνωμάτευση γιατρού μέχρι δέκα ημέρες αθροιστικά, αλλά μόνο δύο συνεχόμενες ημέρες
κάθε  φορά.

1ο)  09:00’-09:10’ 2ο)  09:55’-10:05’ 3ο)  10:50’-11:00’
4ο)  11:40’-11:50’ 5ο)  12:30’-12:40’ 6ο)  13:20’-13:25’



Στους γονείς  και κηδεμόνες αποστέλλονται ενημερωτικά σημειώματα για τις απουσίες των
μαθητών, (το πρώτο με τη συμπλήρωση 30 απουσιών), τα οποία πρέπει να επιστρέφουν
αυτοπροσώπως οι γονείς (όχι οι μαθητές), υπογεγραμμένα, αφού λάβουν γνώση αυτών.
Αυτοπροσώπως, επίσης, από τους γονείς και κηδεμόνες πρέπει να γίνεται η αίτηση για
δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των δέκα ημερών
από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Οι μαθητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιολογούνται με την προφορική
τους επίδοση και με γραπτά διαγωνίσματα ή τέστ. Για τους μαθητές με  μαθησιακές  δυσκολίες
προβλέπεται ειδική αξιολόγηση.

4) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: 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, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το
σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.
Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Επομένως, όταν η συμπεριφορά των μαθητών γίνεται παραβατική, επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από  το  νόμο κυρώσεις.

5) ΚΙΝΗΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας απαγορεύεται η κατοχή
και χρήση κινητών τηλεφώνων γενικά στο σχολικό χώρο. Οι παραβάτες αντιμετωπίζονται όπως
και στην προηγούμενη παράγραφο.

6) ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Απαγορεύεται αυστηρά σ’ όλους τους χώρους του σχολείου.

7) Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρό το χώρο του σχολείου, αποφεύγοντας να πετούν
σκουπίδια, να γράφουν και να λερώνουν τους τοίχους. Εννοείται  ότι  δεν  πρέπει  σε  καμία
περίπτωση  να  προκαλούν  φθορές  στο  σχολείο. Στο θέμα αυτό είναι απαραίτητη η συμβολή –
συμβουλή των γονέων ώστε οι μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

 Για κάθε πρόβλημα του παιδιού σας που μπορεί να είναι μαθησιακό ή υγείας, παρακαλώ να
μου το  αναφέρετε  και να είστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, κατανόηση
και αγάπη για το καλό του παιδιού σας.

Επειδή σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τους αυριανούς πολίτες  με εφόδια τέτοια,
ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής,  επιθυμούμε μια συνεχή
συνεργασία – επικοινωνία μαζί σας.

Φιλιππιάδα 10 Οκτωβρίου  2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΓΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Όταν το παιδί απουσιάζει από το σχολείο είναι πολύ χρήσιμο να ενημερώνετε (τηλεφωνικά)
το διευθυντή του σχολείου το πρωί της ίδιας ημέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολύ σύντομα θα σας καλέσουμε στο σχολείο για να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του
σχολείου μετά τις αλλαγές που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα. Επιπλέον θα ενημερωθείτε από τους
εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο, τους στόχους, τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία της αξιολόγησης
σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.


