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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Γενικού Λυκείου Νέων Μουδανιών 

Σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ. Β’ 120/23.01.2018), που προβλέπει και ρυθμίζει θέματα 

φοίτησης μαθητών, σας γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν από αυτή, σε ότι αφορά τις απουσίες 

των μαθητών-τριών. 

Φοίτηση - Όρια απουσιών 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. 

2. Από το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, οπότε 

δεν απαιτείται από εδώ και στο εξής δικαιολόγηση απουσιών από τους γονείς-κηδεμόνες. 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν 

δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να 

επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη. 

4. Για το όριο των παραπάνω απουσιών δεν προσμετρούνται απουσίες για πολύ σοβαρές ασθένειες (έως 24 ημέρες), έκτακτες 

εισαγωγές σε νοσοκομείο και χειρουργικές επεμβάσεις (έως 20 ημέρες), συμμετοχές μαθητών-τριών σε Πανελλήνιους ή 

Καλλιτεχνικούς Αγώνες διεθνούς ή πανελλήνιας εμβέλειας (έως 2 εβδομάδες) κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται η 

προσκόμιση των ανάλογων επίσημων δικαιολογητικών. (Άρθρο 24) 

5. Τέλος, ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που 

πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α) για τις απουσίες παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,  

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο 

τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε (15) πλήρες και 

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που αναφέρονται στο παραπάνω σημείο 4. (άρθρο 24 παρ. 2 

και 3).  

Ενημέρωση Σχολείου - Γονέων - Κηδεμόνων 

6. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε 

απουσία του/της μαθητή/τριας. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την 

εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της 

διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που 

αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Για τους λόγους αυτούς: 

 Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της 

απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο.  

  οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα 

σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων 

(SMS), επιστολή), και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση 

πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.  

 Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά 

απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και 

ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.  

7. Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για ενημέρωση, εφόσον το επιθυμούν, κάθε ημέρα κατά το διάστημα του 

μεγάλου διαλείμματος 10:30 – 11:00, οπότε μπορούν να βρουν όλους τους καθηγητές και καθηγήτριες. Επίσης, μπορούν να 

ενημερώνονται από τους/τις καθηγητές-τριες σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών συνεργασιών που έχει διανεμηθεί στους/στις 

μαθητές/τριες και δημοσιευθεί στον ιστότοπο του σχολείου. 

Νέα Μουδανιά, 05/02/2018 

 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ. 
 Η σχολική πράξη αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. 

 Οι μαθητές που έρχονται μετά από το χτύπημα του κουδουνιού στις 08:15 δεν γίνονται δεκτοί την πρώτη διδακτική 
ώρα. Για να γίνουν δεκτοί τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες, παίρνουν την άδεια από τη Διευθύντρια ή τους 
Υποδιευθυντές. 

 Στη διάρκεια της έπαρσης της σημαίας η οποία πραγματοποιείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, της 
πρωινής προσευχής και της ενημέρωσης από τη Διεύθυνση του Σχολείου, όλοι οι μαθητές οφείλουν να 
επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά, χωρίς να μιλούν, να γελούν ή να ενοχλούν τους άλλους. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας τους πριν από την είσοδο του καθηγητή σε αυτήν.  
 Οι μαθητές οφείλουν να επιτρέπουν στους συμμαθητές τους να επωφελούνται από το μάθημα και να συμμετέχουν σε 

αυτό. 
 Αν κάποιος μαθητής σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα εμποδίζει την καλή διεξαγωγή του μαθήματος, αρχικά 

προειδοποιείται και αν δε συμμορφωθεί, τότε απομακρύνεται από το μάθημα με ωριαία αποβολή και η ποινή 
σημειώνεται στο Βιβλίο επιβολής Κυρώσεων. Αν ο μαθητής δεν υπακούσει αμέσως στην εντολή αλλά με τις 
διαμαρτυρίες του βλάπτει περισσότερο το μάθημα, τότε ο καθηγητής έχει δικαίωμα να εισηγηθεί στη Διευθύντρια για 
ημερήσια αποβολή. 

 Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την 
ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΩΝ 
 Αν στη διάρκεια του μαθήματος ή του διαλείμματος γίνει αντιληπτό από τον καθηγητή ή την καθηγήτρια κινητό 

μαθητή, ακολουθούνται τα παρακάτω παιδαγωγικά βήματα: 

 1
η
 φορά- ωριαία αποβολή. 

 2
η
 φορά Μία ημέρα αποβολή. 

 3
η
 φορά Μέχρι δύο ημέρες αποβολή. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης 
ηλεκτρονικής συσκευής, το παράπτωμα κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό και θα παραπέμπεται στην κρίση του Συλλόγου 
των καθηγητών, ο οποίος έχει δικαίωμα να επιβάλλει αποβολή από το σχολείο μέχρι και δύο ημέρες ή ακόμη και 
αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων έχουμε κάθε φορά που φωτογραφίζουμε, ηχογραφούμε ή βιντεοσκοπούμε 
οποιονδήποτε ή ο,τιδήποτε μέσα στο σχολικό χώρο χωρίς άδεια. Ακόμα και αν αυτό γίνεται χωρίς κακή πρόθεση, το 
υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον κακόβουλο. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 Οι μαθητές, όταν κτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα και αφού ο/η καθηγητής/τρια δηλώσει τη λήξη της διδακτικής 

ώρας, βγαίνουν από την αίθουσα, εκτός από τους επιμελητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της 
αίθουσας σε καλή κατάσταση. 

 Στη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές δεν προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή 
αυτή των συμμαθητών τους. 

 Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να μην προκαλούν υλικές ζημιές και να διατηρούν το σχολείο καθαρό. Επίσης, θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μαθητικές τουαλέτες. 

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, απαγορεύεται οι μαθητές να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου, εκτός αν 
συντρέχει σημαντικός λόγος, οπότε και ζητούν άδεια από το Γραφείο της Διεύθυνσης. 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
 Η αδικαιολόγητη απουσία μαθητών από κάποια μαθήματα θεωρείται παράπτωμα. 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 
 Η κατοχή ή η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και το κάπνισμα απαγορεύονται στο χώρο του σχολείου. Σε 

περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου εκπαιδευτικού η χρήση κάποιας από τις παραπάνω απαγορευμένες 
ουσίες, το παράπτωμα τίθεται στην κρίση του Συλλόγου των καθηγητών.  
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