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Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ αλαθνηλώλεη ζηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, ζρεηηθά κε 

ηε θνίηεζή ηνπο, ηα αθόινπζα: 

Επαξθήο ζεσξείηαη ε θνίηεζε, όηαλ ν καζεηήο ζεκείσζε ζύλνιν απνπζηώλ πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηηο εθαηόλ δεθαηέζζεξηο (114), από ηηο νπνίεο νη αδηθαηνιόγεηεο λα κελ μεπεξλνύλ ηηο εμήληα 

ηέζζεξηο (64). 

Ο θεδεκόλαο θάζε καζεηή νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα θαηά ηηο 

ώξεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ελεκεξώλεηαη ππεύζπλα γηα ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή 

ιακβάλνληαο ζρεηηθό ελππόγξαθν ζεκείσκα ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή. 

Ο θεδεκόλαο θάζε καζεηή πνπ απνπζίαζε γηα ιόγνπο αζζελείαο από ην ζρνιείν πεξηζζόηεξν 

από δύν εκέξεο ,είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο, αξγόηεξα κέρξη ηε δέθαηε κέξα από ηελ 

επηζηξνθή ηνπ καζεηή  ζην ζρνιείν, ηαηξηθή βεβαίσζε. 

Γηα ηε δηθαηνιόγεζε απνπζηώλ κίαο (1) ή δύν (2) εκεξώλ, ιόγσ αζζελείαο ή άιισλ ζνβαξώλ 

νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ, αξθεί ελππόγξαθν ζεκείσκα ηνπ θεδεκόλα πνπ πξνζθνκίδεηαη από ηνλ ίδην 

απνθιεηζηηθά δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. 

Ο θεδεκόλαο κπνξεί λα ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά γηα απνπζίεο ηνπ καζεηή κίαο (1) ή δύν (2) 

εκεξώλ, κόλν όηαλ απνπζηάδεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη κέξεο απηέο δελ κπνξεί λα είλαη αζξνηζηηθά γηα όιν ην έηνο πεξηζζόηεξεο ησλ δέθα (10).  

 

Οη γνλείο κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν, γηα λα ενημερωθούν από ηοσς καθηγηηές, 

καθημερινά από ηις 10:40 έως ηις 11:40. 

 

Η ζσνδρομή για ηο ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων νξίδεηαη γηα θέηνο ζηα 15 επξώ (γηα έλα 

παηδί) θαη ζηα 20 επξώ (γηα ηα αδέιθηα). Παξαθαιείζζε να είζηε ζσνεπείς κε ηελ θαηαβνιή ηεο 

ζπλδξνκήο πξνο ην Σύιινγν Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ δηόηη κε ηα ρξήκαηα απηά θαιύπηνληαη 

απνθιεηζηηθά αλάγθεο πνπ αθνξνύλ ηνπο καζεηέο, όπσο: 

 Κεξάζκαηα (έλαξμε Σρνιηθήο ρξνληάο, Χξηζηνύγελλα & Πξσηνρξνληά, ενξηή ησλ Τξηώλ 

Ιεξαξρώλ θ.ά.), 

 Δώξα (αλακλεζηηθά, γηα ηηο βαζηιόπηηεο ησλ παηδηώλ θαη γηα ηελ θα Ξέλνπ Μαξία πνπ έθαλε ηε 

γελλαηόδσξε πξνζθνξά γηα ηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ), 

 Καηάζεζε ζηεθαληώλ θαηά ηηο Εζληθέο Επεηείνπο από ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη 

 Σπλδξνκή γηα ηελ Εθπαηδεπηηθή Επίζθεςε ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ (ηξίηεο) ηάμεο. 
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