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Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
του
1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επικαιροποίηση του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής
Ζωής, το οποίο συντάχθηκε στις 30-11-2018,
βάσει της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου
μετά από διαβούλευση με:
1. Τα μέλη ΤΟΥ 15ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια των
τμημάτων του σχολείου
2. με τα μέλη ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της ανθρώπινης κοινωνίας και για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται την αρμονική
συνεργασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Αποστολή
του σχολείου είναι να προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν
ομαλά στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το σχολείο
πρέπει να έχει τους δικούς του κανόνες, τους οποίους οφείλουν να ακολουθούν και να σέβονται όλα τα μέλη του.

Βασικές θέσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
1. Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους ανεξάρτητα από
το φύλο, το χρώμα την εθνότητα, την κοινωνική προέλευση, τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, την ηλικία, τη
σωματική υγεία και ακεραιότητα.
2. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός· είμαστε όλοι ίσοι, αλλά όχι ίδιοι.
● Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο.
● Προασπιζόμαστε την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του.
3. Η συμπεριφορά μας πρέπει να σηματοδοτεί τον ρόλο και τη
σχέση μας προς τους άλλους, χωρίς να υπαγορεύεται από
αισθήματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας.
4. Αναγνωρίζουμε τις αρμοδιότητες των άλλων και φροντίζουμε ώστε η στάση μας και η συμπεριφορά μας να μην έρχεται
σε σύγκρουση με αυτές.
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5. Επιδιώκουμε να γνωρίσουμε τις απόψεις των άλλων και
υποστηρίζουμε το δικαίωμα έκφρασης.
6. Δεχόμαστε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και σεβόμαστε
το δικαίωμα της μειοψηφίας να εκφράζει τις απόψεις της.
7. Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με τους άλλους και αναζητούμε τρόπους συνεργασίας ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες και αντιρρήσεις.
8. Συμβάλλουμε στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με
όλα τα όντα στη φύση και είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή
καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.
9. Αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα των χώρων και της λειτουργίας τους και φροντίζουμε ώστε η συμπεριφορά μας και
η εμφάνισή μας να είναι ανάλογες.
10. Προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας προς το σύνολο υπερισχύουν του ατομικού μας
συμφέροντος.
11. Τηρούμε πάντοτε τους όρους του Πλαισίου Οργάνωσης
της Σχολικής Ζωής, ακόμη και όταν διαφωνούμε με αυτούς.
Η προσπάθεια για αναθεώρησή τους σε καμία περίπτωση
δεν συνεπάγεται την παράβασή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Λειτουργία
Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:30 π.μ. με
σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες
λειτουργίας του στις 14:10 μ.μ.
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Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται
στη θέση τους στις 8.15 π.μ.Οι μαθητές και οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ης ώρας του ωρολογίου προγράμματος παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο
του σχολείου. Κατά την διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης,
αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, όλοι όμως οι μαθητές πρέπει
να επιδεικνύουν κόσμια στάση και σεβασμό.
Μαθητές, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο προσέρχονται
αργοπορημένοι στο σχολείο, οφείλουν να περνούν πρώτα από το γραφείο του Διευθυντή, ώστε κατόπιν άδειας και
εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, να γίνονται δεκτοί από
τον καθηγητή της πρώτης ώρας. Διαφορετικά, χρεώνονται με
αδικαιολόγητη απουσία και, σε συχνή επανάληψη, γίνονται παρατηρήσεις και ενημερώνονται οι γονείς.
Η ώρα του μαθήματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους.
Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να
ενοχλούνται από άλλους μαθητές, οι οποίοι είτε έχουν κενό,
είτε ασχολούνται με διάφορες εκδηλώσεις.
Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση των μαθητών-τριών. Δεν
είναι δυνατόν να παρατηρούνται επιλεκτικές απουσίες κατά τη
διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, ανάλογα με την επιθυμία των μαθητών. Σε περίπτωση παράβασης ακολουθεί σε
πρώτο στάδιο επίπληξη και σε δεύτερο τιμωρία. Αν υπάρξει
λόγος, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί o Διευθυντής.
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Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ο εφημερεύων καθηγητής δεν επιτρέπει:
1. Την έξοδο μαθητών από το Σχολείο χωρίς άδεια από τη
Διεύθυνση.
2. Την είσοδο και παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα. Αν κάποιος επιθυμεί να
επικοινωνήσει με μαθητή του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί
στη Διεύθυνση και να πάρει τη σχετική άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης
Για οποιοδήποτε πρόβλημα, καλό είναι, οι μαθητές να απευθύνονται αρχικά στον υπεύθυνο του τμήματος εκπαιδευτικό και
στη συνέχεια, κατά την κρίση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, στον
Διευθυντή. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των
καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος ενημερώνει
τον Διευθυντή, ο οποίος εισηγείται το θέμα, ανάλογα με τη σπουδαιότητά του, είτε στο Συμβούλιο του Τμήματος (διδάσκοντες
καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) είτε στον Σύλλογο των Διδασκόντων.
Το 5μελές συμβούλιο τάξης αντιπροσωπεύει τους μαθητές του
τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, καθώς και σε θέματα ενημέρωσης
για τις εκδηλώσεις του τμήματος. Για ζητήματα που αφορούν
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όλο το σχολείο, οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές
συμβούλιο του σχολείου. Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται
μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, όπως ορίζει
ο νόμος. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων καθηγητές ορίζονται από
τον σύλλογο διδασκόντων και ο ρόλος τους είναι αποκλειστικά
συμβουλευτικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Συνεργασία της Σχολικής Κοινότητας
Το Σχολείο θεωρεί πρωταρχικό στόχο του την καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών και γονέων-κηδεμόνων. Στο
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, συγκροτείται το Σχολικό
Συμβούλιο από το σύλλογο των διδασκόντων, το προεδρείο
του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και τον
εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή.
.
Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο (αρχή, μέση και τέλος του σχολικού έτους) και
εκτάκτως όποτε προκύψει ανάγκη.
Χαράζει και κρίνει την ετήσια πορεία του Σχολείου, όπως επίσης εξετάζει και αποφασίζει για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων ή τη διεκδίκηση σοβαρών αιτημάτων. Βασικός κανόνας
για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασμός
της προσωπικότητας, η ελευθερία της γνώμης, η ευπρέπεια και
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ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του
σχολικού χώρου.
Επικοινωνία με γονείς:
Σε όλους τους μαθητές διανέμεται έντυπο, στο οποίο έχουν
σημειωθεί οι ώρες επικοινωνίας με κάθε καθηγητή, καθώς και
η διάρκεια του μεγάλου διαλείμματος
(από τις 10:05 έως τις 10:20).
Όταν υπάρχει επείγουσα ανακοίνωση, αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://1lyk-veroias.ima.sch.gr/

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Καθαριότητα του Σχολικού Χώρου
Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα της καθαρίστριας του
σχολείου. Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται
το τμήμα τους. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και
δεν είναι ευθύνη των μαθητών του τμήματος δηλώνονται στον
καθηγητή της 1ης ώρας από τον πρόεδρο του 5/μελούς, στην
αρχή του ωρολογίου προγράμματος και ο καθηγητής οφείλει
να το αναφέρει στη Διεύθυνση.
Από τα βαρύτερα παραπτώματα είναι η ηθελημένη φθορά των
αντικειμένων και των χώρων του Σχολείου.
Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής προκαλέσει εσκεμμένη
φθορά:
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1. Τιμωρείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Συλλόγου Διδασκόντων.
2. Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση και
3. Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς.
Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι των αιθουσών, του γυμναστηρίου, των τουαλετών
και της αυλής του σχολείου πρέπει να παραμένουν καθαροί.
Ο εφημερεύων καθηγητής οφείλει να αναφέρει στον Διευθυντή οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά αντιληφθεί ή φθορά
των χώρων που εποπτεύει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Καθήκοντα Απουσιολόγων
Οι απουσιολόγοι του τμήματος, (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), ορίζονται από τον αντίστοιχο υπεύθυνο καθηγητή, με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους. Ο απουσιολόγος, με την έναρξη του
ωρολογίου προγράμματος, παραλαμβάνει το απουσιολόγιο,
καταχωρίζει τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην
αρχή κάθε διδακτικής ώρας και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη,
τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου καθώς και για
την παράδοσή του μετά τη λήξη των μαθημάτων. Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον
υπεύθυνο του τμήματος και από τη διεύθυνση του σχολείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συμπεριφορά μαθητών - Έλεγχος
1. Σοβαρότατο παράπτωμα αποτελεί η αυθαίρετη απουσία από
το μάθημα, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.
Η περίπτωση αυτή, εκτός από την καταχώριση των αντίστοιχων απουσιών, συνεπάγεται:
- άμεση ενημέρωση των γονέων
- σε περίπτωση επανάληψης, παραπομπή στο Συμβούλιο
του τμήματος.
2. Από τα βαρύτερα παραπτώματα είναι:
- η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους μαθητές: άσκηση σωματικής, λεκτικής (κοροϊδία, προσβολές, κτλ.) και έμμεσης βίας (διάδοση ψευδών φημών, αποκλεισμός από ομαδικές δραστηριότητες, απομόνωση, κτλ.).
- η αναιδής και προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή/
τρια και προς μέλος του προσωπικού του Σχολείου.
Οι περιπτώσεις αυτές εκφράζουν μορφές βίας, που σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπει το Σχολείο, γι’ αυτό και οι επιπτώσεις
είναι βαρύτερες. Είναι αυτονόητο, ότι ο Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου θα προβεί στις κατάλληλες παιδαγωγικές
ενέργειες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και με
γνώμονα την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.
3. Xρήση ηλεκτρονικών συσκευών
● Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει
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στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη
τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου,
να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Σε
περίπτωση ανάγκης, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν
τα τηλέφωνα που βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυνσης.
Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο
παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται ως εξής: Α) την
πρώτη φορά παρακρατείται το κινητό και παραδίδεται στον
κηδεμόνα την επόμενη ημέρα Β) τη δεύτερη φορά ο μαθητής απομακρύνεται από το Σχολείο, με σύγχρονη ενημέρωση
του κηδεμόνα.
● Οι σταθεροί υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο του ισογείου και στα γραφεία των καθηγητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους/τις μαθητές/τριες μόνο για σχολικές
εργασίες και μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές ή
τον Διευθυντή.
● Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφιση, η μαγνητοφώνηση
και η βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου μέσα στον
χώρο του Σχολείου, χωρίς προηγούμενη άδεια από καθηγητή/τρια ή τη Διεύθυνση. Το παράπτωμα κρίνεται πολύ σοβαρό και επιφέρει την ανάλογη ποινή.
● Οι μαθητές, εκτός από κινητά τηλέφωνα, δεν επιτρέπεται
να έχουν στην κατοχή τους μέσα στον σχολικό χώρο και
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που δια12

θέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Ο ανάλογος
εξοπλισμός που διαθέτει το σχολείο χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του
εκπαιδευτικού (ΥΠΠΕΘ, 137003/Δ1, 25-8-2016).
● Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο
ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να χρησιμοποιούν και τον
δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διδακτικής πράξης, αλλά και στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και
των εκπαιδευτικών (ΥΠΠΕΘ, 137003/Δ1, 25-8-2016, Κανονισμός ΕΕ 2016/679).
4. Το σχολείο έχει χρέος να αντιμετωπίζει αποφασιστικά τα
φαινόμενα καταδολίευσης των εξετάσεων. Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών
κ.λ.π.
5. Το κάπνισμα και γενικά η χρήση προϊόντων καπνού, νέων
προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών
προϊόντων για κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους, σε κάθε
χώρο του σχολείου (εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ, Γ.Π./Δ2β/οικ. 8809/
31-1-2018).
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6. Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες
είναι υποχρεωτική, εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που
συνεκτιμώνται από τον υπεύθυνο καθηγητή και τον διευθυντή για τη σχετική απαλλαγή.
7. 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. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές
συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις των μαθητών/
τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους, ο Σύλλογος
Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία
είναι:
α) προφορική παρατήρηση
β) επίπληξη
γ) αποβολή μίας (1) ημέρας από τα μαθήματα
δ) αποβολή δύο (2) ημερών από τα μαθήματα
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες
της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την
τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της
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Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης
εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο (άρθρο 31, ΦΕΚ
Β΄ 120/23.01.2018).
8. Χαρακτηρισμός ετήσιας διαγωγής
● Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με
οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους (ΦΕΚ Β΄
120/23.01.2018, άρθρο 32).
● Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες
που διέπουν τη σχολική ζωή. Με βάση την τήρηση των κανόνων αυτών, κατά τη λήξη του διδακτικού έτους χαρακτηρίζεται η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας από τον Σύλλογο διδασκόντων του Σχολείου.
● Η διαγωγή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «εξαιρετική»,
«καλή» ή «μεμπτή».
● Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός της διαγωγής έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Επομένως,
κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών δεν αναγράφεται πλέον στους τίτλους σπουδών
οι οποίοι εκδίδονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Φοίτηση μαθητών/τριών - Απουσίες
Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών από το Λύκειο
εξαρτάται, εκτός από την επίδοσή τους, και από την τακτική
τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική
ώρα και καταχωρίζονται όλες στο βιβλίο φοίτησης, το οποίο
τηρείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το
γενικό σύνολο των απουσιών κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους. Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (Υ.Α. 10645/ /23.01.2018,
ΓΔ4 ΦΕΚ Β΄ 120, άρθρο 28).
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον
το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν
δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση
μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις
(114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν
τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη (Υ.Α. 10645/ /23.01.2018, ΓΔ4
ΦΕΚ Β΄ 120, άρθρο 28).
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. 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 κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε
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αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που
προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24, Υ.Α. 10645/
/23.01.2018, ΓΔ4 ΦΕΚ Β΄ 120). Οι μαθητές και οι κηδεμόνες ενημερώνονται αναλυτικά από τον Διευθυντή
και τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων για τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απουσίες καταχωρίζονται, αλλά δεν προσμετρώνται στο τελικό σύνολο.
Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει
να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/
τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους.
Οι τρόποι επικοινωνίας των υπεύθυνων καθηγητών με τους
κηδεμόνες των μαθητών είναι οι ακόλουθοι:
● Τηλεφώνημα
● Επιστολή
● Αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS)
● Αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
από λογαριασμό του σχολείου, εφόσον οι κηδεμόνες έχουν
υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
(ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 29).
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Βέροιας.
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