Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της
φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο
κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να έχουν τακτική
επικοινωνία με το Σχολείο.
Όταν ένας μαθητής / μία μαθήτρια σημειώσει περισσότερες από 30
(τριάντα) απουσίες τότε το σχολείο ειδοποιεί τον κηδεμόνα του, ο
οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Σχολείο μέσα σε 5
(πέντε) ημέρες να ενημερωθεί εγγράφως για τη φοίτηση.

Δικαιολόγηση απουσιών
1. Οι απουσίες μέχρι και δύο (2) συνεχόμενες ημέρες μπορούν να δικαιολογηθούν από
τον κηδεμόνα του μαθητή, ο οποίος οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να προσέλθει στη
γραμματεία του Γυμνασίου και να υπογράψει σχετικό έντυπο εντός δέκα (10) (το πολύ)
εργάσιμων ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.
Προσοχή: O κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και δέκα (10) συνολικά ημέρες
απουσιών του παιδιού καθ ́ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αν καλύψει αυτό το
όριο των 10 ημερών θα δικαιολογεί τις απουσίες μόνο με ιατρική βεβαίωση.
2. Για απουσίες πάνω από δύο (2) ημέρες ο κηδεμόνας οφείλει επιπλέον να
προσκομίσει στη γραμματεία του σχολείου μας ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα
αναφέρεται η ασθένεια του μαθητή και οι συγκεκριμένες ημέρες που δεν προσήλθε στο
σχολείο. H δικαιολόγηση των απουσιών για λόγους υγείας γίνεται πάλι εντός δέκα (10)
ημέρες, το αργότερο, από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Δεν γίνονται δεκτά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Ας σημειωθεί ότι ο Σύλλογος των
καθηγητών δε δεσμεύεται να λάβει υπόψη του δικαιολογητικά ασθένειας εάν έχει
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Ποιές απουσίες δεν δικαιολογούνται
α) Απουσία της πρώτης, τελευταίας ή και μιας ενδιάμεσης διδακτικής
ώρας του ημερήσιου προγράμματος παρά μόνο εάν συντρέχει σοβαρός
λόγος.
●

●

●

β) Όσες απουσίες πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του δ/ντή του
σχολείου κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.
γ) Οι απουσίες ομαδικής αποχής των μαθητών για οποιοδήποτε λόγο.
Αν ο μαθητής αρρωστήσει ξαφνικά ή είναι ανάγκη να φύγει από το
σχολείο πριν τελειώσει το πρόγραμμα τότε ο μαθητής ενημερώνει τον
Διευθυντή και αυτός τους γονείς.

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:
α) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64 αδικαιολόγητες
β) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες όμως οι 50 είναι οπωσδήποτε
δικαιολογημένες και οι υπόλοιπες αδικαιολόγητες.
γ) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 164 και παράλληλα, συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
i) Οι 100 απουσίες είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες
ii) O Γεν. Μέσος Όρος επίδοσης του μαθητή είναι τουλάχιστον 15
iii) η διαγωγή του κοσμιότατη (με πράξη Συλλόγου διδασκόντων)
Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση προσέρχονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο.

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση
όταν
α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 164, από τις οποίες οι 100
απουσίες είναι μεν δικαιολογημένες, αλλά δε συντρέχουν οι άλλες δύο
προϋποθέσεις της καλής επίδοσης (Γεν. Μ.Ο τουλάχιστον ”15”) και της
κοσμιότατης διαγωγής.
β) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 164 και μέχρι 214 και
παράλληλα συντρέχουν οι προϋποθέσεις:
i) οι 150 είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες
ii) η επίδοση του μαθητή στα μαθήματα καλή (Γεν. Μ.0 τουλάχιστον
”15”)
iii) η διαγωγή του κοσμιότατη.
Οι μαθητές με ελλιπή φοίτηση παραπέμπονται σε ολική εξέταση το
Σεπτέμβριο.

Αξιολόγηση των μαθητών
Στο 1ο και στο 2ο τρίμηνο οι μαθητές όλων των
τάξεων γράφουν υποχρεωτικά ωριαία επαναληπτικά
διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα σε μία ευρύτερη
ενότητα καθώς και ωριαία προαιρετικά διαγωνίσματα
ή ολιγόλεπτα τεστ στο μάθημα της ημέρας.
Όλα τα διαγωνίσματα είναι χωρίς προειδοποίηση. Για
το λόγο αυτό πρέπει να διαβάζουν καθημερινά.

Τρόπος αξιολόγησης μαθητών
1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική –
μαθησιακή διαδικασία
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), που διενεργούνται στην ύλη του μαθήματος της
ημέρας, χωρίς προειδοποίηση.
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά
μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής
ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής
διδακτικής εργασίας
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες
ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου

Πότε προάγεται ένας μαθητής
1. Ένας μαθητής/τρια προάγεται όταν:
α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό >= 10
β) Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό < 10 και Μέσο όρο όλων των
μαθημάτων >= 10
γ) Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα < ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό < 10 και Μέσο όρο όλων των
<ΒΑΣΙΚΩΝ> μαθημάτων >= 12.5
δ) Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΒΑΣΙΚΑ> και <ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό < 10 και Μέσο
όρο όλων των μαθημάτων >= 10 και Μέσο όρο όλων των <ΒΑΣΙΚΩΝ> μαθημάτων >= 12.5
2. Ένας μαθητής/τρια παραπέμπεται όταν:
Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα βαθμό<10 και δεν πληρούνται οι προηγούμενοι όροι.
3. Ένας μαθητής/τρια απορρίπτεται όταν:
Όταν δεν πληρούνται όλοι οι προηγούμενοι όροι. Δηλαδή όταν έχει σε περισσότερα από
τέσσερα μαθήματα βαθμό < 10

