ΦΟΙΤΗΣΗ -ΑΠΟΥΣΙΕΣ


Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες
μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο
μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ισάριθμες
απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις
του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κ.λπ.).



Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή
νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη
δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει
μέχρι 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά. Δεν μπορεί
να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται είτε από γιατρό είτε
από τον Διευθυντή του Σχολείου εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι.



Η αναχώρηση του μαθητή την τελευταία ώρα ή εν γένει πριν το τέλος των μαθημάτων δεν
δικαιολογείται και ελέγχεται πειθαρχικά. Μόνο αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος και έχει προηγηθεί
επικοινωνία του σχολείου με τον κηδεμόνα του μαθητή, ο μαθητής αποχωρεί με άδεια της
Διεύθυνσης.



Όταν μαθητής συμπληρώσει 24 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ο υπεύθυνος
καθηγητής της τάξης ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή η οποία στέλνεται από 1-5
κάθε μήνα για αυτόν που προηγήθηκε και 15-20 Μαΐου για το 1ο 15νθήμερο του Μαΐου (Π.Δ.
60/2006 άρθρο 35, §7).



Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το
σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:
1) επαρκή (ο μαθητής γίνεται δεκτός στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του ΜαΐουΙουνίου)
2) ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:
i.

το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 50 ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο
οφείλονται

ii.

το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 50
θα είναι όλες δικαιολογημένες και θα οφείλονται σε ασθένεια

iii.

το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση
ότι όλες οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.485/83(ΦΕΚ184Α’), η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και ο
γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των δυο τετραμήνων είναι τουλάχιστον 15 (ο
χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

iv.

ανεξάρτητα αριθμού απουσιών εφ’ όσον ο μαθητής είναι πρωταθλητής και οι απουσίες
οφείλονται στη συμμετοχή του σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιούμενη από τη
Γραμματεία Αθλητισμού (Π.Δ. 294/1980, άρθρο 1 §6)

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν:
σημείωσε πάνω από 50 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
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