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5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ NEAΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/ (ΦΕΚ 2005, τ. Β’, 31-05-2019) με θέμα: 

«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει βασικά θέματα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών, τα 

πλέον σημαντικά αναφέρονται παρακάτω:  

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια εντός του Ιουνίου.  

Ο κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, προσέρχεται στη Διεύθυνση του 

σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και δηλώνει 

ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας. 

Δικαιολογητικά εγγραφής 

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να 

ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Απολυτήριο Δημοτικού, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία να 

δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή 

της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς 

και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του 

τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης 

της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες 

δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων. 

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του 

Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, 

εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της. 

2. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου πραγματοποιείται μετά από αίτηση του κηδεμόνα 

του/της, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους: 

(α) ο/η μαθητής/τρια μετακόμισε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη 

φοίτηση στο Γυμνάσιο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ή  

(β) την επιμέλεια του/της ανέλαβε πρόσωπο που διαμένει σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή 

εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. 

Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο 

οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα στην οποία επισυνάπτονται 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής. 
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Εφόσον τα σχολεία από και προς τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή ανήκουν στην ίδια 

Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μετά 

από έγκριση των Διευθυντών/ντριών και των δύο σχολείων, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα, στην 

οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους 

μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και 

κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης.  

Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο πραγματοποιείται μετά από 

έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας 

ανήκει το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. 

Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, πραγματοποιούνται από την έναρξη του 

διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α' τετραμήνου. 

3. ΦΟΙΤΗΣΗ 

Άρθρο 23 - Απουσίες 

(α) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του 

σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την 

ημέρα της πραγματοποίησής τους. 

(β) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από 

όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής 

του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 

η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες 

αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. 

Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά δεν 

παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες καταχωρίζονται απουσίες. 

Άρθρο 24 - Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 

α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί, 

β) απουσίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία 

μαθημάτων, αλλά την ώρα πραγματοποίησης της διδασκαλίας παρευρίσκονται στο σχολείο,  

(γ) απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν 

αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο, 

(δ) απουσίες ως δύο (2) ημερών που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) 

για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

1. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως 

είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, για τους/τις μαθητές/τριες που: 

α) υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε 

περιτοναϊκή κάθαρση, 

β) υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, 

γ) πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, 

δ) πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπουργική απόφαση 

2209/1998 (Β' 314), 
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ε) πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε 

ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει: 

α) Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος 

υγείας. 

β) Να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική 

ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείου η οποία φέρει σφραγίδα από 

Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτε- 

λούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 

Διευθυντή/ ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της 

μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά 

από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του/της θεράποντος ιατρού και 

του/της Διοικητικού Διευθυντή/ντριας της ιδιωτικής Κλινικής. 

2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες

μαθητών/τριών . μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος, που οφείλονται σε σοβαρά 

και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της 

Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως: 

α) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση και κατ' οίκον 

νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου  

β) β) έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο και κατ' 

οίκον νοσηλεία κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου 

γ) θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που 

απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις θεραπείες σε 

νοσοκομείο και παραμονή κατ' οίκον κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του 

Νοσοκομείου. 

Για τις απουσίες αυτές, κατατίθενται τα ίδια δικαιολογητικά με τις περιπτώσεις της 

προηγουμένης παραγράφου.  

Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και 

δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες 

προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο 

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο. 

3. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως

πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική

ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται

κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης

βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύμα- τος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί

το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

4. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα

απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον

χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις

χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια

εμβέλεια. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες της
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πρό- σκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης καθώς και 

βεβαίωσης συμμετοχής τους στην εκδήλωση. 

5. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα 

απαιτείται, για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που 

διεξάγονται με έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

6. Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής 

τους σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

7. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων 

συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, 

παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις 

με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο απουσιών, 

θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων 

(114) απουσιών, πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον απουσίες.  

8. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες ως αθλητές/τριες συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς 

αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική 

ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το 

προβλεπόμενο όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου 

των εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομήντα (70) 

επιπλέον απουσίες. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών για όλες τις αγωνιστικές 

υποχρεώσεις των μαθητών/τριών, εκδίδεται εφόσον προσκομίζονται από τους/τις 

ενδιαφερομένους/ες οι προσκλήσεις συμμετοχής από τον επίσημο φορέα διοργάνωσης των 

αγώνων, καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής τους και για τις υποχρεώσεις 

προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, η σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εκάστοτε επίσημη 

Ομοσπονδία του αθλήματος.  

Άρθρο 25 Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα 

Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης του, αν ο/η 

κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, 

συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της 

απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή 

την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση επικαιροποιείται 

σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι 

οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της. 

Άρθρο 28 - Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 

ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της 

δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τρι- 

ας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η 

φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους 

στην ίδια τάξη. 

Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν:  
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Οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν πλέον την υποχρέωση να προσέρχονται στο σχολείο, για να 

υποβάλλουν αιτήσεις δικαιολόγησης απουσιών, παρά μόνο οφείλουν να ενημερώνουν το 

σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν δικαιολογητικά στο σχολείο μόνο σε περιπτώσεις απουσιών 

που δεν συνυπολογίζονται στο τέλος της χρονιάς για την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, 

όπως σε περιπτώσεις σοβαρών επειγόντων περιστατικών που απαιτούν μεγάλο διάστημα 

ανάρρωσης, υποβολής των μαθητών σε μακροχρόνιες θεραπείες κ.α. (βλ. Άρθρο 24 της ΥΑ). 

Αντιστοίχως, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους 

κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων/SMS, επιστολή), όπως ορίζει το 

Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η 

ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.  

Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος 

(συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας),μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την 

άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται 

ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί 

απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό 

κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και 

ενημερώνει το Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες. 

 Άρθρο 31 - Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα: 

Τα «παιδαγωγικά μέτρα» είναι τα εξής: προφορική παρατήρηση, επίπληξη, αποβολή από τα 

μαθήματα μίας ή δύο ημερών, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί 

προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται 

με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από 

τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους 

ενδεδειγμένους χειρισμούς. 

Επιπλέον για τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν τα εξής:  

α) Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της 

παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και δεν 

καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.  

β) Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης 

Εύρυθμης Λειτουργίας.  

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες 

απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της 

Διευθυντή/ντριας του σχολείου. 

Άρθρο 32 - Διαγωγή: 

Οι χαρακτηρισμοί της διαγωγής είναι οι εξής: Εξαιρετική, Καλή, Μεμπτή. 
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Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν 

γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον/τους κηδεμόνα/ες του/της ή σε 

πρόσωπο που έχει οριστεί από τον/τους κηδεμόνα/ες. 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας 

των μαθητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5gymnsm@sch.gr ή τηλεφωνικά.  

(Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου αποκλειστικά 

και μόνο για θέματα απουσιών. Για όλα τα άλλα θέματα ισχύει η γνωστή διεύθυνση 

του σχολείου mail@5gym-n-smyrn.att.sch.gr ). 

Ενημέρωση από τον Ιστότοπο του σχολείου μας:  

http://5gym-n-smyrn.att.sch.gr/autosch/joomla15/  

mailto:5gymnsm@sch.gr
mailto:mail@5gym-n-smyrn.att.sch.gr
http://5gym-n-smyrn.att.sch.gr/autosch/joomla15/

