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ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ        Γ 4 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 
      

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
για μερικά θέματα που έχουν σχέση με τη φοίτηση των παιδιών σας στο σχολείο, επειδή πιστεύουμε 
ότι, αν τα γνωρίζετε κι εσείς, θα βοηθήσετε στην ομαλή λειτουργία του, που είναι απαραίτητη για την 
πρόοδο των παιδιών σας. 
 
1. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, ώστε με το κτύπημα του κουδουνιού στις 

07:30 π.μ. να είναι έτοιμοι να μπουν στις τάξεις. Οποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεί 
αναστάτωση στο σχολείο και στενοχωρεί τα ίδια τα παιδιά σας. Οι μαθητές που για οποιονδήποτε 
λόγο φτάνουν αργοπορημένοι, θα πηγαίνουν απευθείας στο τμήμα τους αναφέροντας τον λόγο της 
αργοπορίας τους στον διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος θα κρίνει και τη δικαιολόγηση ή μη της 
αργοπορίας. Οι αδικαιολόγητες αργοπορίες εισόδου στην τάξη θα σημειώνονται και θα λαμβάνονται 
παιδαγωγικά μέτρα, γιατί παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

 
2. Είναι απαραίτητο οι μαθητές να φορούν καθημερινά τη μαθητική τους στολή, όπως αυτή 

περιγράφεται στους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχολείου, που έχουν δοθεί. Γενικά η εμφάνισή 
τους πρέπει να είναι κόσμια και να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπερβολή, όπως μακριά ή βαμμένα 
μαλλιά  και τα γένια για τα αγόρια, οι κομμώσεις και το βάψιμο (μακιγιάζ) ή τα βαμμένα  μαλλιά ή  
βαμμένα νύχια για τα κορίτσια, καθώς και τα εξεζητημένα κοσμήματα. Πιστεύουμε ότι η στολή και η 
κόσμια εμφάνιση βοηθούν στην καλλιέργεια της σωστής μαθησιακής συμπεριφοράς. Σας 
παρακαλούμε να ελέγχετε την εμφάνιση των παιδιών σας, πριν αυτά ξεκινήσουν για το Σχολείο.  

 
3. Το κυριότερο καθήκον των μαθητών είναι η μελέτη. Γι’ αυτό, με τον δικό σας  τρόπο, φροντίστε 

ώστε τα παιδιά σας να έρχονται συστηματικά προετοιμασμένα στα καθημερινά τους μαθήματα και 
σε οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική εξέταση. 

 
4. Οι μαθητές πρέπει να φοιτούν τακτικά στο σχολείο και να αποφεύγουν τις απουσίες. Αν το παιδί 

σας απουσίασε έστω για μία (1) 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 για τον λόγο της απουσίας του, εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη 
Διεύθυνση του Σχολείου. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο/η μαθητής/τρια υποχρεούται να 
προσκομίσει το πιστοποιητικό όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 
 

5. Σας πληροφορούμε  επίσης ότι: 
Α. Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα     μαθήματα 
αποφάσισε ο Καθηγητικός Σύλλογος: 
 Μαθητές που σημείωσαν συνολικά αριθμό απουσιών από 120 μέχρι 134, των δύο (2) αριθμών 

συμπεριλαμβανομένων,  
 Μαθητές που σημείωσαν, σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, 

απουσίες συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει 

εβδομαδιαίως το πρόγραμμα το οποίο ισχύει κατά μάθημα. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στην 

εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων, 

 Μαθητές οι οποίοι το δεύτερο τετράμηνο έχουν σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα εφτά 

(67) απουσίες, των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανόμενων.  

 

 

 

 



Β. Παραμένουν στάσιμοι/ες: 

 (α) Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), του 
αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου,  

 (β) Μαθητές οι οποίοι κατά το δεύτερο τετράμηνο έχουν  σημειώσει αριθμό απουσιών 

μεγαλύτερο των εξήντα οκτώ (68), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου. 

Ο Καθηγητικός Σύλλογος ασκεί λελογισμένη επιείκεια σε ειδικές περιπτώσεις μαθητών, δεόντως 
αιτιολογημένες, και αποφασίζει διαφορετικά απ’ ό,τι προβλέπουν οι πιο πάνω κανονισμοί, αν τούτο 
επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του/της μαθητή/τριας. 

 
6. Συμβαίνει κάποτε μερικοί μαθητές, όταν έχουν ή υποπτεύονται διαγώνισμα, να απουσιάζουν όλη 

μέρα από το  Σχολείο για να το αποφύγουν, ενώ άλλοι μένουν στο σπίτι και έρχονται την ώρα του 
διαγωνίσματος. Τέτοιου είδους απουσίες θα διερευνώνται ιδιαιτέρως. Μαθητής/τρια που απουσιάζει 
από διαγώνισμα θα το κάνει άλλη μέρα.  Μαθητής/τρια που αρνείται να κάνει διαγώνισμα 
βαθμολογείται με  μονάδα. 

 
7. Μαθητής/τρια που για κάποιο σοβαρό λόγο θέλει να αποχωρήσει από το Σχολείο πρέπει 

απαραίτητα να εξασφαλίσει άδεια από τον εφημερεύοντα  Βοηθό Διευθυντή, εφόσον πρώτα ο ΒΔ 
επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες, για να τον/την παραλάβουν. Αν φύγει από το Σχολείο ή 
δεν προσέλθει στην τάξη, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, αυτό θεωρείται παράπτωμα 
και γι’ αυτό λαμβάνονται  παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με τους Σχολικούς Κανονισμούς. 

 
8. Οι μαθητές αξιολογούνται για τις δραστηριότητές τους στο εξωδιδακτικό πρόγραμμα «Δράση-

Δημιουργικότητα - Κοινωνική Προσφορά» και αυτή η αξιολόγηση σημειώνεται στο Δελτίο Ετήσιας  
Επίδοσης και στο Απολυτήριο των τελειοφοίτων με τους χαρακτηρισμούς «μέτρια», 
«ικανοποιητική», «πολύ καλή», «πάρα πολύ καλή» και «εξαίρετη». Το Σχολείο προσφέρει πάρα 
πολλές  ευκαιρίες για να δραστηριοποιηθεί ο/η μαθητής/τρια, όπως ο Εθελοντισμός-Αιμοδοσία, το 
Περιοδικό του Σχολείου, οι Διαγωνισμοί, η Χορωδία, η Ορχήστρα, το Χορευτικό Συγκρότημα, ο 
Αθλητισμός, το Μαθητικό Συνέδριο, οι μικρές Έρευνες και άλλα. 

 
9. Η συμπεριφορά των παιδιών  σας, τόσο προς τους καθηγητές όσο και προς  τους συμμαθητές τους, 

πρέπει να είναι άψογη. Το Σχολείο θα  σας πληροφορεί γραπτώς για κάθε σημαντική επιβράβευση 
ή σοβαρό παράπτωμα του παιδιού σας. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να έρχεστε στο Σχολείο, όταν 
μπορείτε ή όταν σας καλούμε, για να ενημερώνεστε για την πρόοδο και οποιεσδήποτε αδυναμίες 
των παιδιών σας ή για άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για να μπορούμε να τα βοηθούμε με 
τον κατάλληλο τρόπο. 

 
10. Οι Σχολικοί Κανονισμοί που αναφέρονται στις απουσίες, τη στολή, την εμφάνιση και την όλη 

συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι  αυτοσκοπός, αλλά  μέσα  για την καλλιέργεια πνεύματος 
ομαδικότητας, συμπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτής, πειθαρχίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αλληλοσεβασμού και υπευθυνότητας. Έτσι, το σχολείο δεν περιορίζεται μόνο στην προσφορά 
γνώσεων, αλλά επιδιώκει και την ανάπτυξη ψυχοπνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων, την 
καλλιέργεια αξιών και γενικά την κοινωνικοποίηση των μαθητών. 
 

11. Εγκύκλιοι Υ.Π.Π.Α.Ν. με θέματα: 
α)Απορρέοντα από τη νέα νομοθεσία περί πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους 
σχολικούς χώρους  
β)Χρήση στα σχολεία τεχνολογικών συσκευών 

 
Τελειώνοντας, θα  θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως ειδικά, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, ο 
αγώνας μας για τη μόρφωση και την προκοπή των παιδιών σας και γενικά για την αναβάθμιση του 
δημόσιου σχολείου του οποίου το κύρος πλήττεται συστηματικά είναι συνεχής και αδιάλειπτος - για να 
πετύχουμε όμως τους στόχους μας είναι απαραίτητη η δική σας συνεργασία και συμπαράσταση. 
 
Σημείωση: Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και γενικά για τη σχολική ζωή 
του Λυκείου μας , μπορείτε να βρίσκετε στην Ιστοσελίδα του Σχολείου 
lyk-kokkinochoria-amm.schools.ac.cy 
Τα τηλέφωνα του σχολείου μας είναι.:23742853 – 23740270 – 23743303        ΦΑΞ: 23828920 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ          
6.9.2019                                                


