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Αγαπητοί  γονείς  και  κηδεμόνες     
 

Με αφορμή την έκδοση πρόσφατα, Υπουργικής Απόφασης, επικοινωνούμε σήμερα 
μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών/τριών στο 
σχολείο και να σας προσκαλέσουμε στο σχολείο για να παραλάβετε τους ελέγχους 
προόδου του 1ου τετραμήνου. 

Φοίτηση μαθητών και μαθητριών 

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική και η προαγωγή και απόλυσή 
τους εξαρτάται, εκτός από την επίδοσή τους, και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του Διευθυντή του 
σχολείου να ενημερώνουν τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της 
υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των 
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες 
δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται πλέον ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 
απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών 
δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερεις (114). 

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν 
δέκα τέσσερεις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση 
μαθητή/τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα 
εξής:  
α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που 
βεβαιώνουν την ασθένεια,  
β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα 
των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των 
διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε (15) πλήρες και  
γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπονται για μαθητές 
και μαθήτριες που πάσχουν από εξαιρετικές περιπτώσεις ασθενειών. 

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε παιδιού 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 μαθητή σε 
αυτό.  
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2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την 
απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με 
κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του 
σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει 
στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση – ή με επιστολή. 

3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή 
πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι 
υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της 
μαθητή/τριας (με τηλεφώνημα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή), 
πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά 
την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις 
πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό 
αριθμό απουσιών. 

4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος 
(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας του), μεμονωμένες ή συνεχείς, 
χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και 
πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται 
απαραίτητες. 

5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον 
χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. 

 

Επίδοση ελέγχων 

 

                                                                                                Φιλιππιάδα, 09 Φεβρουαρίου 2018 
                                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
                                                                                                                   ΤΑΓΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                                                             

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο σχολείο  

τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00’ μέχρι τις 14:00’  

 για να παραλάβετε τους ελέγχους προόδου των μαθητών/τριών  

του 1ου τετράμηνου Σχολικού Έτους 2017-2018 

και να ενημερωθείτε από  τους διδάσκοντες καθηγητές  
για τη φοίτηση, την επίδοση και τη συμπεριφορά τους.  

 

Οι έλεγχοι θα δίδονται στην αίθουσα διδασκαλίας του αντίστοιχου 
τμήματος και αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα του κάθε παιδιού. 

 

 

 

 

 


