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Θζμα: Ενημζρωςη για τη φοίτηςη και τισ απουςίεσ των μαθητών
1. Η φοίτθςθ των μακθτών και μακθτριών χαρακτθρίηεται με πράξθ του ςυλλόγου των εκπαιδευτικών του ςχολείου
τθν θμζρα που λιγουν τα μακιματα ωσ επαρκισ ι ανεπαρκισ, με βάςθ το ςφνολο των απουςιών που
ςθμειώκθκαν κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, ςε ςυνδυαςμό (εφόςον απαιτείται) με τθν προφορικι
επίδοςθ ςε όλα τα μακιματα.

Επαρκήσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ εφόςον






το ςφνολο των απουςιών δεν υπερβαίνει τισ 50 ανεξάρτθτα από το λόγο που ζγιναν.
το ςφνολο των απουςιών δεν υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114), από τισ οποίεσ οι πάνω από τισ 50
είναι δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια.
το ςφνολο των απουςιών υπερβαίνει τισ δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ, αλλά όχι πζρα των εκατόν εξιντα
τεςςάρων (164), με τθν προχπόκεςθ ότι όλεσ οι απουςίεσ οι πάνω από τισ πενιντα (50) είναι
δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια που βεβαιώνεται από δθμόςιο νοςθλευτικό ίδρυμα ι
ςχολιατρικι υπθρεςία ι από οποιοδιποτε ιδιώτθ γιατρό που να πιςτοποιοφν το είδοσ και τθ διάρκεια τθσ
αςκζνειασ, ο μακθτισ/μακιτρια ζχει Γενικό Μζςο Όρο τθσ προφορικισ βακμολογίασ τουλάχιςτο δεκαπζντε
(15) και θ διαγωγι του/τθσ είναι κοςμιότατθ. ’ αυτι τθν περίπτωςθ ο χαρακτθριςμόσ γίνεται με ειδικι
πράξθ του ςυλλόγου.
οι μακθτζσ/τριεσ είναι πρωτακλθτζσ/τριεσ και οι απουςίεσ τουσ (ανεξάρτθτα από τον αρικμό) οφείλονται
ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε διεκνείσ ακλθτικζσ εκδθλώςεισ που πιςτοποιοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ και κεωροφνται ωσ μθ γενόμενεσ.

Οι μακθτζσ με επαρκι φοίτθςθ προςζρχονται κανονικά ςτισ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ Μαΐου –
Ιουνίου.

Ανεπαρκήσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ εφόςον το ςφνολο των απουςιών υπερβαίνει τισ πενιντα (50) και δεν
εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτώςεισ που προαναφζρκθκαν. Οι μακθτζσ, των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται
ανεπαρκισ, είναι υποχρεωμζνοι να επαναλάβουν τθ φοίτθςθ ςτθν ίδια τάξθ.

Η δικαιολόγηςη των απουςιών γίνεται




με βεβαίωςθ του κθδεμόνα και απαραίτθτα εντόσ 10 θμερών από τθν επάνοδο του μακθτι/τριασ. Ζτςι
δικαιολογοφνται απουςίεσ μζχρι 10 θμερών ακροιςτικά για όλο το διδακτικό ζτοσ και μζχρι δυο (2) θμζρεσ
κάκε φορά.
με βεβαίωςθ δθμόςιου νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ ι ςχολιατρικισ υπθρεςίασ ι οποιουδιποτε ιδιώτθ γιατροφ
που να πιςτοποιεί το είδοσ και τθ διάρκεια τθσ αςκζνειασ. Η βεβαίωςθ αυτι υποβάλλεται ςτο ςχολείο από
τον κθδεμόνα.

Κάθε άλλη απουςία, που δεν δικαιολογείται ςφμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτόσ και αν
γίνεται με άδεια τησ Διεφθυνςησ του ςχολείου.
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