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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017 - 2018

Προσέλευση, Απουσίες Μαθητών
και Κανονισμοί Φοίτησης (1/9/2017)
1. Προσέλευση Μαθητών
Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο ώστε στις 7.30 π.μ. να βρίσκονται στην τάξη τους. Συστηματική
αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αντιμετωπίζεται
σύμφωνα με τους Κανονισμούς με διάφορα παιδαγωγικά μέτρα:
Αριθμός Καθυστερήσεων
Δύο (2)
Τρεις (3)
Τέσσερις (4)
Πέντε (5)

→
→
→
→

Παιδαγωγικό Μέτρο
Παρατήρηση
Δύο (2) περίοδοι Αποβολή
Τέσσερις (4) περίοδοι Αποβολή
Εννέα (9) περίοδοι Αποβολή

Εάν ο μαθητής συνεχίσει να μη συμμορφώνεται, παρά τα πιο πάνω παιδαγωγικά μέτρα, τότε για κάθε τρεις (3)
καθυστερήσεις θα αποβάλλεται με εννέα (9) περιόδους.

2. Απουσία από μάθημα
Η απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο συνεπάγεται
Αποβολή δύο (2) περιόδων.
Μη συμμόρφωση, στην τρίτη (3) απουσία από μάθημα ή σχολική
περιόδους.

εκδήλωση, ο μαθητής αποβάλλεται εννέα (9)

Για όλα τα πιο πάνω παραπτώματα και τα Παιδαγωγικά μέτρα ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Υπενθύμιση


Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικά για τις απουσίες μαθητή εντός 5 ημερών από την
επάνοδό του στο σχολείο (για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, εντός 2 ημερών). Παράλειψη δικαιολόγησης απουσιών
από μαθητή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.



Για καλύτερη ενημέρωση για τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, που
ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μπορείτε να ανατρέξετε:
α) στο Τρίπτυχο του Υ.Π.Π. και
β) στο Ημερολόγιο Γυμνασίου 2017 – 2018, τα οποία έχουν δοθεί στους μαθητές/τριες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (από 1 Σεπτεμβρίου 2017)
Μαθητής/τρια παραπέμπεται σε Ανεξέταση τον Ιούνιο:
(α) αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς συνολικά σημείωσε απουσίες από 120 – 134
(των αριθμών αυτών συμπεριλαμβανομένων)
(β) αν σημείωσε σε ένα ή περισσότερα μαθήματα απουσίες μεγαλύτερου αριθμού
από το επταπλάσιο των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας
(γ) αν στο β΄ Τετράμηνο σημείωσε 60 – 67 απουσίες
Μαθητής/τρια παραμένει Στάσιμος:
(α) αν σημείωσε αριθμό απουσιών ˃134
(β) αν στο β΄ Τετράμηνο σημείωσε πάνω από 68 απουσίες

Λευκωσία, 2 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

