ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τους νόμους και τις εγκυκλίους οι μαθητές και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1.

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μια για κάθε διδακτική ώρα.

2.

Απουσία μαθητή από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του Σχολείου, λογίζεται ως απουσία από τα
διδασκόμενα μαθήματα σε ισάριθμες διδακτικές ώρες. Επίσης η απουσία από ημερήσια
εκδρομή ή περίπατο λογίζεται ως απουσία σε ισάριθμες διδακτικές ώρες όσα και τα
μαθήματα, που δεν διδάχτηκαν τη μέρα αυτή.

3.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο
κηδεμόνας του (άρθρο 3 του ΠΔ 485/1983)

4.

Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με
βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους.

5.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον
διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50)
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις
(114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη
φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 115 έως 164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις
πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω
και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δηλαδή ο Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.)
όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με
τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του
κοσμιωτάτη.
6.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

7.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50)
απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

8.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να
επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

9.

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά
τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του
μαθητή.

10. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από
δυο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη
μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού
ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το
είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών μέχρι δυο ημερών
λόγω ασθενείας αρκεί η δικαιολόγηση από τον κηδεμόνα μέσα στην ίδια προθεσμία. Μετά
την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10)
ημερών για όλο το σχολικό έτος.
Οι απουσίες μερικών ωρών δικαιολογούνται μόνο με αίτηση του κηδεμόνα συνοδευόμενη από ιατρική
βεβαίωση.
11. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών όταν
πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου σε ώρες μεμονωμένες ή
συνεχείς του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου.

