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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ                                 Σχολική Χρονιά: 2019 – 2020 
                                                                                                                                                                       Γ2 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
 
Με αφορμή την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2019–2020, εύχομαι ένα καλό και δημιουργικό 
έτος, καθώς επίσης υγεία και ευτυχία σε όλους. 
 
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Διεύθυνση, οι καθηγητές και το 
προσωπικό του Σχολείου θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σχολείο να 
παρέχει ένα φιλικό, φιλόξενο, ασφαλές και υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο να επιτελείται 
απρόσκοπτα η διαδικασία της μάθησης και η καλλιέργεια των αξιών που χαρακτηρίζουν τον 
ενεργό και δημιουργικό πολίτη. 
 
Το Σχολείο προσβλέπει στη στενή και αγαστή συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών μας για την ομαλή λειτουργία του. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας 
ενημερώσω για μερικά θέματα σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών σας, καθώς αποτελεί 
προσωπική μου πεποίθηση, ότι η δική σας βοήθεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πρόοδο των παιδιών σας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου.  
 
Έγκαιρη προσέλευση 
  
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και πριν κτυπήσει το κουδούνι για την πρώτη 
περίοδο. Με το κτύπημα του κουδουνιού στις 7:30 και με κάθε κτύπημα για αλλαγή 
μαθήματος, πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους. Η μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου 
αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
Σχολείου. 
 
Για τους μαθητές που φτάνουν αργοπορημένοι ή που δεν προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη θα 
λαμβάνονται παιδαγωγικά μέτρα. 
 
Στολή - Εμφάνιση  
 
Είναι απαραίτητο οι μαθητές να φορούν την μαθητική τους στολή και να προσέρχονται στο 
σχολείο με εμφάνιση κόσμια που συνάδει με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σχολείου. 
 
Η μη συμμόρφωση στον κανονισμό αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
Απουσίες 

 
Για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά, εφαρμόζεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο των νέων σχολικών 
κανονισμών. Σύμφωνα λοιπόν με τον  εξορθολογισμό των απουσιών των μαθητών, καταργείται  
ο χαρακτηρισμός των αδικαιολόγητων απουσιών. Σας αποστέλλεται σχετικό φυλλάδιο 
κανονισμών Φοίτησης – Απουσίες, που παρακαλώ να διαβαστεί με ιδιαίτερη προσοχή. 
 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υ.Π.Π.Α.Ν.(Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας) η φοίτηση πρέπει να είναι τακτική. Ενδιάμεσες απουσίες από μαθήματα 
(σκασιαρχείο) αποχώρηση από το σχολείο χωρίς άδεια για  
οποιοδήποτε λόγο, απουσία από εκδηλώσεις και απουσία χωρίς λόγο από προειδοποιημένο 
διαγώνισμα συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 
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Μαθητής που αρνείται αδικαιολόγητα να λάβει μέρος σε διαγώνισμα ή βρίσκεται στο σχολείο 
και δεν προσέρχεται στην τάξη κατά την ώρα του διαγωνίσματος βαθμολογείται με μονάδα (1).  
 
Συμπεριφορά 
 
Η συμπεριφορά των παιδιών σας, τόσο προς τους καθηγητές όσο και προς τους συμμαθητές 
τους, πρέπει να είναι άψογη. 
 
Η πρόκληση ζημιών, η λεκτική και σωματική βία, η εκφοβιστική συμπεριφορά αποτελούν 
σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα. 
 
Κινητά τηλέφωνα και άλλα προσωπικά αντικείμενα 
 
Η κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στην τάξη, έστω και απενεργοποιημένου, αποτελεί σοβαρό 
πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
Η χρήση κινητού ή άλλου μέσου για καταγραφή ήχου ή βίντεο με σκοπό την παρενόχληση 
μπορεί να επισύρει  μέχρι την ποινή της αποπομπής του μαθητή από το Σχολείο. 
 
Το σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια ή κλοπή οποιασδήποτε συσκευής ή άλλου 
αντικειμένου που δεν αποτελεί σχολικό εξοπλισμό. 
 
Κάπνισμα 
 
Το κάπνισμα εντός του περιφραγμένου χώρου του Σχολείου απαγορεύεται αυστηρά και 
αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα. Παρακαλώ όπως συμβουλεύσετε τα παιδιά σας 
να μην καπνίζουν και εξηγήστε τους πόσο βλαβερό είναι το κάπνισμα για την υγεία. 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
 
Το σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στην προσφορά γνώσεων, αλλά επιδιώκει και την ανάπτυξη 
ψυχοπνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση των μαθητών και την 
καλλιέργεια αξιών. Οι σχολικοί κανονισμοί που αναφέρονται στις απουσίες, στη στολή, στην 
εμφάνιση και στην όλη συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά  μέσο για 
καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, συμπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτής, πειθαρχίας και 
υπευθυνότητας. 
 
Για να πετύχουμε τους στόχους μας, είναι απαραίτητη και η δική σας βοήθεια, κατανόηση και 
συμπαράσταση. 
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν να γίνετε κι εσείς αρωγοί στην προσπάθειά μας για ένα καλύτερο 
σχολείο που θα επικεντρώνεται στη μάθηση και στην καλλιέργεια αξιών, παρά στην 
αστυνόμευση, στην αυστηρή επιτήρηση και στην επιβολή ποινών. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε. 
 
 
Βούλα Μόρμορη                                                                      6 Σεπτεμβρίου 2019 
Διευθύντρια 


