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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΜΑΛΟΥΝΤΑ                                               Μ4                                     
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 
 
 Σύμφωνα με τους Τροποποιητικούς  Κανονισμούς του 2017  θα ισχύσουν τα πιο κάτω 
για την   ΄΄μη πλήρη φοίτηση΄΄ 
 
1. Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα 
αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος: 
α) μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών  από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν 
τριάντα τέσσερις (134), των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων. 
β) Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα 
απουσίες, περισσότερες  του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που 
προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε 
εξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. Ο μαθητής εξετάζεται στην 
εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων. 
 
2. Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ, και στις 
εκδρομές είναι υποχρεωτική και γι΄ αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι 
σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του 
μαθητή. 
 
3. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό  απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε 
(135)  του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου παραμένουν στάσιμοι. 
 
4.  Οι απουσίες λογίζονται μια για κάθε διδακτική περίοδο. 
 
5. Μαθητής που απουσίασε  και για μια (1) έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την 
επάνοδό του  στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι  αργότερα από πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες να φέρει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό 
του θεράποντα γιατρού υπογραμμένο από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους για το 
λόγο της απουσίας του εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του 
Σχολείου.  
Κατά τον μήνα Μάιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι 
αργότερα από δύο (2) εργάσιμες μέρες. 
 
Νοείται ότι στις περιπτώσεις που μαθητής απουσιάζει κατά ή την πρώτη περίοδο από 
το σχολείο γίνεται δεκτός μετά από επικοινωνία με ένα από τους γονείς ή κηδεμόνες 
του.  
 
6. Οι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
7. Όταν ο μαθητής προτίθεται να απουσιάσει από το σχολείο, τότε αυτό ενημερώνεται 
αμέσως και εγγράφως από τους γονείς ή κηδεμόνες του ή από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του. 
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8. Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου και το αργότερο σε έξι (6)  ημέρες 
από αυτή, ο Καθηγητικός Σύλλογος ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που 
προσκομίστηκαν (βεβαιώσεις γονιών, ιατρικά πιστοποιητικά κλπ.) για τις απουσίες 
που σημείωσαν οι μαθητές κατά το τετράμηνο  που έληξε, επικυρώνει το 
χαρακτηρισμό τους και καταχωρίζει τη σχετική απόφασή του στο βιβλίο πράξεών του. 
Μετά τη λήψη της απόφασης από τον καθηγητικό σύλλογο δεν γίνεται αποδεκτό 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται εντός δύο 
(2) ημερών. 

 
9. Σε περιπτώσεις μη τακτικής φοιτήσεως των μαθητών και μεγάλου αριθμού 
απουσιών, ειδοποιείται έγκαιρα ο γονιός ή ο κηδεμόνας. 

 
10. Οι απουσίες των μαθητών καταχωρίζονται σε ειδικά απουσιολόγια και 
αναγράφονται στα δελτία προόδου. 
 

11. Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του 
Υπουργείου στο εξωτερικό ή το εσωτερικό  ή απασχολούνται σε σχολική 
δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δε σημειώνονται απουσίες, 
αφού ο μαθητής ενημερώσει έγκαιρα τη διεύθυνση του σχολείου του.   
 

12. Στα Δελτία Προόδου αναγράφεται ο όρος ΄΄πλήρης φοίτηση΄ αν ο μαθητής έχει 
σημειώσει  όχι περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) απουσίες, του αριθμού αυτού 
συμπεριλαμβανομένου και ο αριθμός των απουσιών του.  
 

13. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων (1) έως (12) μαθητής 
παραπέμπεται για ανεξέταση τον Ιούνιο , αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει 
σημειώσει  από εξήντα (60) μέχρι εξήντα επτά (67) απουσίες, των δύο αριθμών 
συμπεριλαμβανομένων. Παραμένει δε στάσιμος αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει 
σημειώσει περισσότερες από εξήντα οκτώ (68) απουσίες. 
 
14. Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος έχει τη διακριτική εξουσία σε ειδικές 
περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας 
συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας, νοουμένου ότι το πρόβλημα είναι 
τεκμηριωμένο έπειτα από παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, μη 
εξαιρουμένης της παραπομπής σε ιατροσυμβούλιο, να αποφασίζει διαφορετικά από 
ότι προβλέπουν οι πρόνοιες των παραγράφων 1,3 και 13 αν τούτο επιβάλλει το καλώς 
νοούμενο συμφέρον της εκπαίδευσης ή και του μαθητή. 

 

Για την περίοδο αποβολής του μαθητή σημειώνονται απουσίες, μια για κάθε 

περίοδο. 
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07.09.2018                                                                                                        Από τη Διεύθυνση 


