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  Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου   

Τηλέφωνο: 2310699639    FAX: 2310699639 

e-mail: mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://3gym-oraiok.thess.sch.gr   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οι γονείς πρέπει να είναι σύμμαχοι στη «μάχη» της εκπαίδευσης. Η επικοινωνία και η πληροφόρηση 

του γονέα από τον καθηγητή για την επίδοση αλλά και την εικόνα του παιδιού του στο σχολείο δεν 

είναι πάντα εύκολη. Κατά συνέπεια οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών έχουν καθήκον να 

προσέρχονται στο σχολείο, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, για να ενημερώνονται για τη φοίτηση 

αλλά και την επίδοση των μαθητών. Για καλύτερη εξυπηρέτηση η προσέλευση να γίνεται τις ημέρες 

που οι καθηγητές έχουν κενά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του 

σχολείου για το ωρολόγιο πρόγραμμα και για άλλα ζητήματα που αφορούν την κοινότητα του 

σχολείου. 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ 

Για να χαρακτηριστεί επαρκής η φοίτηση των μαθητών: 

α) το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις ( 64 ) σε 

όλο το διδακτικό έτος.  

β)το σύνολο των απουσιών του μαθητή (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες) δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις ( 114 ) από τις οποίες οι πάνω από τις 64 και μέχρι 50 είναι 

δικαιολογημένες. 

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση 

μαθητή που σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις    (114 ) απουσίες έως 164 υπό την 

προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις ( 64 ) είναι δικαιολογημένες και η 

επίδοσή του είναι ικανοποιητική (τουλάχιστον δεκαπέντε)και η διαγωγή κοσμιότατη. 

Μαθητής που σημειώνει περισσότερες από εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες απουσίες, 

ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, υποχρεώνεται να επαναλάβει την τάξη.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

 

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μίας έως δύο συνεχόμενων ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων 

σοβαρών οικογενειακών λόγων , αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται στο 

σχολείο  από τον ίδιο μέσα στις επόμενες δέκα εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο 

σχολείο.  

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μπορείτε να αποστέλλετε και mail. 

Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το διδακτικό 

έτος. 
Για τη δικαιολόγηση απουσιών περισσότερων των δύο συνεχόμενων ημερών ο κηδεμόνας είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε 

ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. 

 

 

 



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα . 

 Να δείτε το πρόγραμμα του σχολείου και να προγραμματίσετε τις επισκέψεις σας για 

ενημέρωση στα κενά των εκπαιδευτικών. 

 Μπορείτε να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας. 

 Να βρείτε σημειώσεις, θέματα εξετάσεων  για πολλά μαθήματα. 

 Να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς που μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές. 

 Να δείτε τις δράσεις μας, μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο μας. 

 Καθημερινές ανακοινώσεις (Εκδρομές, πρόγραμμα,εκδηλώσεις) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2105-16 

1. Διαμεσολάβηση –Στηρίζομαι στα πόδια μου  

Υπεύθυνοι καθηγητές :Παπαδοπούλου-Χατζηϊορδάνου 

Τάξεις :Ολες 

2. Εθελοντισμός  

Υπεύθυνοι καθηγητές : Γερασίμου-Χατζηϊορδάνου 

Τάξεις :Ολες 

3. Ηλεκτρονική Εφημερίδα: 

Υπεύθυνοι καθηγητές : Εμμανουηλίδου-Λαζαρίδου 

Τάξεις :Β και Γ 

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Let’s talk about Europe 

Υπεύθυνοι καθηγητές : Λαζαρίδου-Μουζούρη 

Τάξεις : Γ 

5. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Υπεύθυνοι καθηγητές : Μπίσκα-Νταμπαλής 

Τάξεις :Β και Γ 

6. Θέατρο στο σχολείο  

Υπεύθυνοι καθηγητές :Αναγνωστάκη-Καλομοίρη-Γεωργιάδου 

7. Ταινία  μικρού μήκους με θέμα το bullying 

Υπεύθυνοι καθηγητές :Μπίσκα-Γεωργιάδου 

8. Πολιτιστικό Χορωδία 

Υπεύθυνοι καθηγητές :Αναγνωστάκη-Μπίσκα 

 

Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς αδικαιολόγητες απουσίες είναι η βασική 

προϋπόθεση για την πρόοδο των μαθητών στη μάθηση, την προετοιμασία για τις επόμενες βαθμίδες 

της εκπαίδευσης και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Ιδιαίτερα πρέπει να σας προβληματίζουν 

και να σας ανησυχούν, για ευνόητους λόγους, οι αδικαιολόγητες απουσίες των παιδιών σας.  

 

Το σχολείο σας ενημερώνει για κάθε απουσία μαθητή σε πρώτες ή τελευταίες ώρες. 

Η είσοδος στο σχολείο μετά τις 8:20 γίνεται με υπηρεσιακό σημείωμα που δίνεται από το γραφείο με 

ταυτόχρονη ενημέρωση του κηδεμόνα για την είσοδο του μαθητή. 

Με την ιδία διαδικασία γίνεται και η αποχώρηση εντός του ωραρίου. 

Το υπηρεσιακό σημείωμα δεν δικαιολογεί τις απουσίες θα πρέπει να τις δικαιολογήσετε όπως 

περιγράφεται παραπάνω.  

 

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος των Καθηγητών προσβλέπουν στη συνεργασία σας για 

όλα τα θέματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. 

Το γραφείο του διευθυντή και των καθηγητών θα είναι πάντα ανοικτό για οτιδήποτε προκύψει. 

 

O Δ/ΝΤΗΣ 

 

 

Νικόλαος Γ. Νταμπαλής 


