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Αγαπητέ γονέα, κηδεμόνα 

    Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό και ευχή 
για οικογενειακή υγεία και ευτυχία.  
    Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και δημιουργική συνεργασία 
εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων για την επίτευξη των στόχων που είναι η αγωγή η υγειής ποικιλότροπη 
ανάπτυξη και η μόρφωση των παιδιών μας. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται από μέρους μου η ενημέρωσή σας για βασικά 
θέματα της λειτουργίας του σχολείου, από την πλευρά σας δε η τακτική επίσκεψη στο χώρο του Γυμνασίου και συζήτηση με 
τον διευθυντή και τους καθηγητές – τριες για τη φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών σας.  Ειδικότερα για τον κάθε 
καθηγητή – τρια θα ενημερωθείτε από τους μαθητές με σημείωμα για τη μέρα και τις ώρες επίσκεψης που έχουν οριστεί. 

1. Εγγραφή μαθητή:  Γίνεται αυτεπάγγελτα. Όμως είναι ολοκληρωμένη μόνο με την υπογραφή του κηδεμόνα στην 
καρτέλα του μαθητή, όπου επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων του. 

2. Λειτουργία του σχολείου: Πρωινή προσέλευση στις 8:00΄. Αποχώρηση στο επτάωρο στις 14:10΄. 
3. Φοίτηση: Είναι υποχρεωτική. Όταν ο μαθητής απουσιάσει από το σχολείο, παίρνει τόσες απουσίες όσες και οι ώρες 

διδασκαλίας του ημερήσιου προγράμματος. Η δικαιολόγηση των απουσιών του γίνεται από τον Κηδεμόνα μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του στο σχολείο. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει συνολικά όλο το 
χρόνο απουσίες δέκα (10) ημερών και μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά. Για περισσότερες των δύο 
(2) συνεχόμενων ημερών χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Στη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές μπορούν να 
φεύγουν από το σχολείο μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή και οι απουσίες τους θα πρέπει να δικαιολογηθούν. 
Μαθητής που συμπληρώνει εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες απουσίες μένει στάσιμος.  
 

4. Αξιολόγηση – Επίδοση:  Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται 
τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη 
περίοδος (2ο 
τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 

 

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα 
παρακάτω κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις 
που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η 
επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει 
εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ., 

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή 
στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, 
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γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες 

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

5. Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών για κάθε τετράμηνο επιδίδονται στους γονείς ή κηδεμόνες τους μετά από 
σχετική πρόσκληση του Σχολείου. 

6. Ποινές – διαγωγή- αμοιβές: 
α) Οι ποινές που επιβάλλονται στους μαθητές από τους καθηγητές ή τον Διευθυντή είναι: Παρατήρηση , επίπληξη, 
ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, αποβολή από τα μαθήματα από μια (1) έως πέντε (5) ημέρες, αλλαγή 
σχολικού περιβάλλοντος. 
β) Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς με βάση τη συμπεριφορά του καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έτους και μπορεί να είναι: 
κοσμιότατη, κοσμία, επίμεμπτη.  
γ) θα προσπαθήσουμε να εφαρμοστεί η χορήγηση τιμητικής Βεβαίωσης σε ένα μαθητή για κάθε τάξη                                       
που θα προτείνεται από το σύλλογο διδασκόντων με αιτιολογημένη πρόταση του και θα              
αφορά το ήθος ή ανδραγάθημα. 

7. Επισημαίνεται η απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου από τους μαθητές, 
για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς και οι κυρώσεις με την Υπουργική Απόφαση 132328/Γ2/7-12-
2006. 

8. Υπογραμμίζεται η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου σύμφωνα με το νόμο 
3730/ΦΕΚ/262/τ.Α΄/23-12-2008 με θέμα: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες 
διατάξεις» και την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1286/Τ-β΄/3-6-2009. 

9. Μάθημα Φυσικής Αγωγής (γυμναστική):  Για τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα αυτό είναι απαραίτητο να έχει 
μαζί του αθλητική φόρμα και να προσκομίσει ατομικό ιατρικό δελτίο εάν φοιτά στην πρώτη (Α) τάξη και ιατρική 
βεβαίωση εάν φοιτά στη (Β) ή στη (Γ) τάξη.  Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει αδικαιολόγητες απουσίες. 

10. Τμήματα ένταξης. Συνεχίζεται και φέτος η λειτουργία τμημάτων ένταξης και στις τρεις τάξεις με δύο καθηγητές 
ειδικής αγωγής, έναν φιλόλογο και έναν φυσικό ή μαθηματικό. 

11. Προγράμματα- δραστηριότητες. 
Θα εφαρμοστούν και για την φετινή σχολική χρονιά: πρόγραμματα καινοτόμων δράσεων Πολιτιστικά  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας και άλλα. Θα επιδιωχθεί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να αυξηθούν και 
οι επισκέψεις από και προς το σχολείο να εμπλουτισθούν. Θα προσπαθήσουμε οι περίπατοι να αντικατασταθούν 
από πολιτιστικές επισκέψεις.  Θα πραγματοποιηθεί τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς. 

12. Εκδηλώσεις: για τις κάθε είδους εκδηλώσεις του Σχολείου θα ενημερώνεστε από τους μαθητές προφορικά ή με 
σχετική πρόσκληση του σχολείου. Tο σχολείο συμμετέχει στον εορτασμό του Μεκεδονικού Αγώνα και  σε 
εκδηλώσεις και εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου, 17ης Νοεμβρίου, Χριστουγέννων και 25ης Μαρτίου. 

13. Οι ειδικότητες καθηγητών  που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη από το υπουργείο και την ΔΔΕ Δυτ. Θες/νίκης είναι των  
Μουσικής, Καλλιτεχνικών, της Οικ. Οικονομίας και αναπληρωτές των τμημάτων ένταξης που συνήθως 
προσλαμβάνονται αργότερα. 

14. Μαθητικές κοινότητες: θα πραγματοποιηθούν  εκλογές μαθητικών συμβουλίων των τάξεων καθώς και 15μελούς 
συμβουλίου του Σχολείου τον Σεπτέμβριο. 

15. Ενημερώσεις: θα επιδιώξουμε και φέτος να πραγματοποιήσουμε ενημερώσεις με ειδικούς επιστήμονες για θέματα 
εφηβείας, συνεργασίας, λειτουργίας ομάδων και συνεργατικής μάθησης, πρόληψης για διάφορα θέματα που 
αφορούν τις ηλικίες των μαθητών γυμνασίου κ.α. Θα ήταν δε καλό σε κάποιες από αυτές να συμμετέχουν και οι 
γονείς και για αυτές θα ενημερωθείτε ιδιαιτέρως. 

 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ. 
 

Θεσσαλονίκη,11 Σεπτεμβρίου 2017 
                                               Ευελπιστούμε  στη συνεργασία σας 
                                                                      Ο Σύλλογος διδασκόντων                         
                                 Ο Διευθυντής 
 
                        ΠΑΠΑΡΔΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                        


