ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021
Γ2

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Κυρία Διευθύντρια,
Σας αποστέλλω το παρόν δελτίο απουσίας του παιδιού μου από το Σχολείο και παρακαλώ οι απουσίες του να
θεωρηθούν δικαιολογημένες.
Α.: Μαθητής/τρια : …………………………………………………………..………. Τάξη-Τμήμα:………………
Β.: Ημερομηνίες και μέρες απουσίας : ………………………………………………………………..…………….
Γ.: Λόγος απουσίας : ………………………………………………………………………………………………..
Δ.: Επισυναπτόμενο δικαιολογητικό : ……………………………………………………………………………...
Ε.: Τηλέφωνο οικογένειας (Σπίτι): ……………………
Υπογραφή γονιού: ………………………………

Εργασία : …………………………………..
Υπογραφή Β. Διευθυντή/τριας: ………………………

Ολογράφως : …………………………………….
Ημερομηνία : …………………………………….

Ημερομηνία : …………………….....

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πλαστογραφία συνιστά σοβαρό σχολικό παράπτωμα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Γ2
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Κυρία Διευθύντρια
Σας αποστέλλω το παρόν δελτίο απουσίας του παιδιού μου από το Σχολείο και παρακαλώ οι απουσίες του να
θεωρηθούν δικαιολογημένες.
Α.: Μαθητής/τρια : …………………………………………………………..………. Τάξη-Τμήμα:………………
Β.: Ημερομηνίες και μέρες απουσίας : ………………………………………………………………..…………….
Γ.: Λόγος απουσίας : ………………………………………………………………………………………………..
Δ.: Επισυναπτόμενο δικαιολογητικό : ………………………………………………………………………………
Ε.: Τηλέφωνο οικογένειας (Σπίτι): ……………………….
Υπογραφή γονιού: ………………………………..

Εργασία : …………………………………..

Υπογραφή Β. Διευθυντή/τριας: ……………………………

Ολογράφως : ……………………………………..
Ημερομηνία : …………………………………….

Ημερομηνία : …………………….....

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πλαστογραφία συνιστά σοβαρό σχολικό παράπτωμα.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Γ2
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
1. Παραπέμπονται σε Ανεξετάσεις τον Ιούνιο:
(α) οι μαθητές/τριες που σημειώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά αριθμό απουσιών από 120 – 134, των δύο αριθμών
συμπεριλαμβανομένων, όπως και
(β) όσοι/ες σημειώνουν αριθμό απουσιών από 60 – 67 στο β΄ τετράμηνο, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.
Μαθητές/τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, συνολικά περισσότερες του
επταπλασίου των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα
μαθήματα αυτά.
Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοιτησης εξετάζονται μόνο γραπτά, χωρίς να διατηρούν την προφορική
βαθμολογία των τετραμήνων.
2. Παραμένουν στάσιμοι:
(α) μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού
συμπεριλαμβανομένου, όπως και
(β) όσοι/ες σημειώνουν στο β΄ τετράμηνο αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες του Προγράμματος ΔΔΚ (καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις,
ενδοσχολικό συνέδριο, όμιλοι, εκδρομές, εκκλησιασμοί κτλ.) είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό, σε περίπτωση απουσίας τους από
αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών τους.
4. Δικαιολόγηση απουσιών
Μαθητές/τριες που απουσίασαν και για μια έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλουν με την επάνοδό τους στο Σχολείο και εν πάση
περιπτώσει όχι αργότερα από 5 εργάσιμες ημέρες να φέρουν βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους ή πιστοποιητικό του
θεράποντα γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς για τον λόγο της απουσίας τους, εκτός αν τους δόθηκε γραπτή άδεια από τη
διεύθυνση του Σχολείου. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό
όχι αργότερα από δύο εργάσιμες ημέρες. Στις περιπτώσεις που μαθητές/τριες απουσιάζουν κατά ή την πρώτη περίοδο από το
Σχολείο, γίνονται δεκτοί/ές μετά από επικοινωνία με τους γονείς ή τον κηδεμόνά τους. Για αυτό και οφείλουν να προσκομίσουν
στον/στη διδάσκοντα/ουσα άδεια εισόδου, την οποία ζητούν από τον εφημερεύοντα/την εφημερεύουσα Β.Δ.
Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή/ της μαθήτριας από το Σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αφού διερευνηθεί,
τιμωρείται με την επιβολή των σχετικών παιδαγωγικών μέτρων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
1. Παραπέμπονται σε Ανεξετάσεις τον Ιούνιο:
(α) οι μαθητές/τριες που σημειώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά αριθμό απουσιών από 120 – 134, των δύο αριθμών
συμπεριλαμβανομένων, όπως και
(β) όσοι/ες σημειώνουν αριθμό απουσιών από 60 – 67 στο β΄ τετράμηνο, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.
Μαθητές/τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, συνολικά περισσότερες του
επταπλασίου των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα
μαθήματα αυτά.
Οι μαθητές/τριες που παραπέμπονται λόγω μη πλήρους φοιτησης εξετάζονται μόνο γραπτά, χωρίς να διατηρούν την προφορική
βαθμολογία των τετραμήνων.
2. Παραμένουν στάσιμοι:
(α) μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν σε όλη τη σχολική χρονιά αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού
συμπεριλαμβανομένου, όπως και
(β) όσοι/ες σημειώνουν στο β΄ τετράμηνο αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες του Προγράμματος ΔΔΚ (καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις,
ενδοσχολικό συνέδριο, όμιλοι, εκδρομές, εκκλησιασμοί κτλ.) είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό, σε περίπτωση απουσίας τους από
αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών τους.
4. Δικαιολόγηση απουσιών
Μαθητές/τριες που απουσίασαν και για μια έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλουν με την επάνοδό τους στο Σχολείο και εν πάση
περιπτώσει όχι αργότερα από 5 εργάσιμες ημέρες να φέρουν βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα τους ή πιστοποιητικό του
θεράποντα γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς για τον λόγο της απουσίας τους, εκτός αν τους δόθηκε γραπτή άδεια από τη
διεύθυνση του Σχολείου. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό
όχι αργότερα από δύο εργάσιμες ημέρες. Στις περιπτώσεις που μαθητές/τριες απουσιάζουν κατά ή την πρώτη περίοδο από το
Σχολείο, γίνονται δεκτοί/ές μετά από επικοινωνία με τους γονείς ή τον κηδεμόνά τους. Για αυτό και οφείλουν να προσκομίσουν
στον/στη διδάσκοντα/ουσα άδεια εισόδου, την οποία ζητούν από τον εφημερεύοντα/την εφημερεύουσα Β.Δ.
Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή/ της μαθήτριας από το Σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αφού διερευνηθεί,
τιμωρείται με την επιβολή των σχετικών παιδαγωγικών μέτρων.
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