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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Επικοινωνούμε με χαρά  μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα που έχουν να
κάνουν με την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.

Α. Φοίτηση.

Τα παιδιά πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και ανελλιπώς και να μην εγκαταλείπουν
την τάξη χωρίς λόγο. Η ελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων δημιουργεί μαθησιακό κενό και
παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αδιαφορία και την ασυνέπεια
 Εμείς ασφαλώς και θα σας ενημερώνουμε για τις απουσίες τους και εσείς να φροντίζετε για τη

δικαιολόγηση τους ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Η δικαιολόγηση γίνεται με αίτηση του γονέα – κηδεμόνα μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες μετά

την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο.
 Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μιας ή δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων

οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές δεν μπορούν να είναι αθροιστικά για όλο το σχολικό
έτος πάνω από 10.

 Αν ο μαθητής απουσιάζει πάνω από δύο μέρες συνεχόμενες λόγω ασθένειας, ο κηδεμόνας
προσκομίζει μαζί με την αίτηση και ιατρική γνωμάτευση .

 Οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 50. Μέγιστο όριο
απουσιών(δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες) 114.

 Αν υπερβεί κανείς τις 114 απουσίες ( και μέχρι τις 164) και οι πάνω από πενήντα είναι
δικαιολογημένες, έχει μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο τετράμηνα πάνω από 15 και διαγωγή
Κοσμιότατη, τότε ο σύλλογος των καθηγητών αποφασίζει εάν η φοίτηση του θα χαρακτηρισθεί
επαρκής.

Β. Κάπνισμα - κινητά τηλέφωνα.

Αγαπητοί γονείς,
δυστυχώς μερικοί μαθητές και μαθήτριές μας καπνίζουν. Δίνουμε τη μάχη της απαγόρευσης,
ζητούμε όμως και τη δική σας βοήθεια και συνεργασία.
Η χρήση των κινητών απαγορεύεται.

Γ. Ιδιαίτερες Μαθησιακές Δυσκολίες ή άλλου είδους προβλήματα
Εάν το παιδί σας παρουσιάζει ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες , να μας το αναφέρετε , για να  σας
ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δ. Επικοινωνία Σχολείου - Γονέων .

Το Σχολείο είναι ανοιχτό για σας καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ.
Το Γραφείο (Διευθύντρια, Υποδιευθυντές) θα σας ενημερώνει για ότι ζητήσετε.
Είναι απαραίτητο στις αρχές κάθε μήνα να έρχεστε να ενημερώνεστε για τις απουσίες,
παραλαμβάνοντας ενημερωτικό σημείωμα εφόσον το παιδί σας έχει υπερβεί το όριο των 25
απουσιών.
Σας στέλνουμε έναν πίνακα με το ωράριο λειτουργίας και το πρόγραμμα ενημέρωσης από τους
διδάσκοντες.
Ελπίζοντας σε μια στενή συνεργασία μαζί σας , για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα, για τα παιδιά μας,

Σας ευχόμαστε
Καλή Σχολική Χρόνια με υγεία και χωρίς προβλήματα.
                                                                     Η Διευθύντρια
                                                                                  &

 Ο Σύλλογος των διδασκόντων/ουσών  καθηγητών / τριών



Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων σχολικού Έτους 2015 – 2016

Ονοματεπώνυμο Ειδι/τα Τετάρτη Πέμπτη
Μωραΐτου Δήμητρα Θεολόγος 3η

Ντούλα Όλγα Θεολόγος 3η

Σιδέρη Γεωργία Φιλόλογος 3η

Τζουνάκου Γεωργία Φιλόλογος 2η

Μπαλτά Βαρβάρα Φιλόλογος 3η

Μέρκου Ανδριάνα Φιλόλογος 5η

Κουκουβέτσου Παναγιώτα Φιλόλογος 3η

Πατίστα Άρτεμις Φιλόλογος 5η

Κρουσταλάκης Σπυρίδων Φιλόλογος 3η

Κωλέτη Βακίνα Φιλόλογος 3η

Κορδολαίμης Αθανάσιος Μαθηματικός 2η

Μπουμπουλής Κωνσταντίνος Μαθηματικός 4η

Κονδύλης Αθανάσιος Μαθηματικός 6η

Παπαθανάση Κυριακή Μαθηματικός 4η

Σκορδάκης Γιώργος Φυσικός 5η

Κωστοπούλου Σ. Φυσικός 4η

Βυζιργιαννάκης Εμμ. Χημικός 2η

Καλογερόπουλος Γεώργιος Βιολόγος 4η

Ζυμάλη Άννα Γαλλικών 4η

Βεντούρης Ιωάννης Αγγλικών 4η

Συροπούλου Αναστασία Αγγλικών 4η

Νανου Αναστασία Γερμανικών
Βασιλάκου Μαργαρίτα Καλλιτεχνικών 4η

Πουή Θεοδώρα Οικονομολόγος 3η

Αναγνωστόπουλος Ευθύμιος Οικονομολόγος 4η

Μέκαλη Αριστέα Κοινωνιολόγος 3η

Μπουζέκη Αθανασία Γυμναστής 6η

Γκάρη Θεανώ Γυμναστής
Τσιούγκος Μαρίνος Πληροφορικής 4η

Ωρολόγιο πρόγραμμα
Διδακτική ώρα Έναρξη - Λήξη Διάλειμμα

1η 8:10 – 8:55 5′
2η 9:00 – 9:45 10′
3η 9:55 – 10:40 10′
4η 10:50 – 11:30 15′
5η 11:45 – 12:25 10′
6η 12:35 – 13:15 10′
7η 13:15 – 14:00 --


