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ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Το νέο σχολικό έτος αρχίζει, το σχολείο μας ανοίγει και πάλι τις πύλες του, για να σας καλοδεχθεί αγαπητά μας παιδιά. Ευχόμαστε σε εσάς αλλά και στους γονείς και κηδεμόνες ένα χρόνο γεμάτο ψυχική ικανοποίηση και προκοπή.
Ακόμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Α) Φοίτηση:

·	Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά.)
Η προσεκτική παρακολούθηση των μαθημάτων και η σωστή προετοιμασία τους πρέπει να είναι ανελλιπής. Δεν απουσιάζουν από το σχολείο παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά την έναρξη των μαθημάτων δεν εξέρχονται από το σχολικό χώρο για κανένα λόγο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.
·	Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται ο κηδεμόνας του. Σας παρακαλούμε να ζητάτε τακτικά ενημέρωση από τον υπεύθυνο καθηγητή για τις απουσίες των παιδιών σας, γιατί υπάρχει η πιθανότητα τα ενημερωτικά σημειώματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά από το σχολείο να μη φτάνουν στον προορισμό τους.
·	Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες. Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή μέχρι 164 απουσίες με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις 50 να οφείλονται σε ασθένεια, η διαγωγή του να είναι Κοσμιωτάτη και ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας να είναι τουλάχιστον 15.
·	Οι απουσίες δικαιολογούνται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, ακόμα και στην περίπτωση που είναι αδέλφια, το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν συνολικά μέχρι 10 ημέρες μέσα στο σχολικό έτος, αλλά όχι πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες. Οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς, εκτός εάν προσκομίσουν δικαιολογητικό γιατρού.
·	Απουσίες πέραν των δύο (2) συνεχόμενων ημερών για λόγους υγείας δικαιολογούνται με ιατρική βεβαίωση, η οποία θα προσκομίζεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
·	Εκπρόθεσμη δικαιολόγηση απουσιών δε γίνεται δεκτή.
·	Η συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό πρόγραμμα των επετείων και των σχολικών περιπάτων είναι υποχρεωτική και όποιος απουσιάζει παίρνει απουσίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.
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Β) Συνεργασία Σχολείου – Γονέων

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η προσπάθεια του σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση των γονέων και γενικά της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτού του πνεύματος οι καθηγητές δέχονται  τους γονείς για κάθε θέμα που προκύπτει καθώς και για την ενημέρωσή τους για τη σχολική επίδοση των μαθητών. 
Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
·	Συναντήσεις γονέων γίνονται κατά τακτά  διαστήματα, μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης του σχολείου με θέματα παιδαγωγικού, γνωστικού  και άλλου περιεχομένου.
·	Συναντήσεις γονέων με τους διδάσκοντες γίνονται μία φορά την εβδομάδα σε ημέρα και ώρα η οποία θα τους ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος. Επίσης, μετά το τέλος του Α΄ και Β΄ διδακτικού τετραμήνου.
·	Γενικά, τους κάνομε γνωστό ότι η παρουσία τους στο σχολείο , μόνο θετικά έχει να αποδώσει για την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στους μαθητές τους.


Δ) Στους χώρους του σχολείου, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα. Επιτρέπονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα απενεργοποιημένα στην τσάντα των μαθητών. 

Ε) Αυτονόητο είναι ότι στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα.


