ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
1. Για την τακτική παρακολούθηση των µαθητών ευθύνονται αποκλειστικά οι γονείς και οι
κηδεµόνες, που οφείλουν να προσέρχονται για ενηµέρωση σύµφωνα µε το πρόγραµµα
επισκέψεων, το οποίο ανακοινώνεται µετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου
προγράµµατος.
2. Μετά τη συµπλήρωση 24 αδικαιολόγητων απουσιών θα ειδοποιούνται οι κηδεµόνες από
τον υπεύθυνο του τµήµατος ταχυδροµικά.
3. Οι κηδεµόνες προσκοµίζουν στη γραµµατεία οι ίδιοι τα δικαιολογητικά απουσιών µέσα σε
10 εργάσιµες ηµέρες από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, υποβάλλοντας αίτηση
που παραλαµβάνουν από το ∆ιευθυντή. Μετά την προθεσµία αυτή κανένα δικαιολογητικό
δε γίνεται δεκτό.
4. Απουσίες 1-2 ηµερών για ασθένεια ή σοβαρό αιτιολογηµένο οικογενειακό λόγο
δικαιολογούνται µε βεβαίωση γιατρού ή κηδεµόνα. Απουσίες πάνω από 2 ηµέρες
δικαιολογούνται µόνο µε αίτηση κηδεµόνα και βεβαίωση γιατρού.
5. Οι κηδεµόνες δεν µπορούν να δικαιολογήσουν περισσότερες των 10 ηµερών αθροιστικά
για όλο το έτος.
6. Τα δικαιολογητικά εγκρίνονται από το σύλλογο, ο οποίος δε δεσµεύεται όταν οι ίδιος
γνωρίζει τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του µαθητή.
7. ∆ε δικαιολογούνται απουσίες που πραγµατοποιούνται την πρώτη, την τελευταία ή τις
ενδιάµεσες ώρες, παρά µόνο µε βεβαίωση γιατρού. ∆ε δικαιολογούνται επίσης οι απουσίες
που οφείλονται σε οµαδική αποµάκρυνση των µαθητών από το σχολείο, η οποία µπορεί να
προκαλέσει και διακοπή των µαθηµάτων.
8. Σε εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου διαγωνίζονται γραπτά όσοι σηµείωσαν:
Α) Από 1 µέχρι 50 απουσίες ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.
Β) Από 1 µέχρι 114 απουσίες εφόσον δικαιολογούνται τουλάχιστον οι πάνω από τις 50.
Στις ειδικές περιπτώσεις από 115 έως 164 απουσίες η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής
από το σύλλογο, εφόσον οι πάνω από τις 50 τουλάχιστον είναι δικαιολογηµένες και
οφείλονται σε ασθένεια , η επίδοση κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. τουλάχιστον
15 πλήρες και διαγωγή κοσµιοτάτη) και υπάρχει σύµφωνη γνώµη του συλλόγου των
καθηγητών.
9. Απορρίπτονται µε ανεπαρκή φοίτηση και δεν µετέχουν στις εξετάσεις όσοι µαθητές
σηµείωσαν περισσότερες από 50 απουσίες και δεν δικαιολογούνται οι πάνω από τις 50.

