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Βραχναίικα , 2/2/2018

Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στην εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου.
1. ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Αλλάζει ο τρόπος της μεταξύ μας επικοινωνίας για την δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών σας
Πλέον δεν χρειάζεται να δικαιολογεί απουσίες ο κηδεμόνας. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο ανά
εβδομάδα να επικοινωνεί μαζί σας, μέσω του προσωπικού σας e-mail ή αν δεν διαθέτετε, με γραπτό
μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο και να σας ενημερώνει για τις απουσίες που σημείωσε το παιδί
σας. Εσείς πρέπει να μας αποστέλλετε επιβεβαίωση ότι λάβατε το μήνυμά μας, με ένα απλό OK.
Για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία εφικτή, σας αποστέλλουμε έναν υπερσύνδεσμο
https://goo.gl/NSnyXS στον οποίο μπαίνοντας θα βρείτε μια φόρμα που θα πρέπει να
συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας που ζητούνται. Τα παιδιά σας μπορούν να σας βοηθήσουν σε
αυτή την διαδικασία που την γνωρίζουν από το μάθημα της Πληροφορικής.
Αν παρόλα αυτά δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή την διαδικασία, μπορείτε κατά την
ημέρα επίδοσης της βαθμολογίας να συμπληρώσετε χειρόγραφα τα ζητούμενα στοιχεία.
Από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο
των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή
του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).
Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής : α) για τις
παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,
β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των
μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων
μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του
άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28).το οποίο προβλέπει τα εξής:
Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες
μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών 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

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο
γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή
παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο
2. ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Την Παρασκευή, 9/2/2018, και ώρα 12.30 θα σας επιδοθεί η βαθμολογία των παιδιών σας για το Α΄
τετράμηνο.
Την ίδια ώρα θα είναι στο σχολείο εκπρόσωποι από το Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου μας, προκειμένου να συγκεντρώσουν τις συνδρομές του έτους (5 ευρώ για κάθε
οικογένεια). Είναι ένα μικρό ποσό που πρέπει να δίνεται μια φορά τον χρόνο με στόχο οι γονείς να
ενισχύουν το έργο του σχολείου, όπου και όταν χρειάζεται.
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
Οι γονείς των μαθητών της Γ΄ Λυκείου που τα παιδιά τους θα πάνε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, θα
πρέπει να έλθουν σχολείο στις 11.45, προκειμένου να ενημερωθούν από τους συνοδούς καθηγητές.
4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς , θέλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι το σχολείο εφέτος εκπονεί ένα
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, δύο πολιτιστικά (ανέβασμα θεατρικής παράστασης, Ραδιοφωνικές
εκπομπές) , και ένα πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Επιπλέον συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα e-twinning και έχει υποβάλει αίτηση για πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229 και ΚΑ1.
Επίσης συμμετείχαμε σε διαγωνισμό για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (πρόγραμμα Euroscola) και
είχαμε επιτυχόντα μαθητή που ταξίδεψε στο Στρασβούργο. Μαθητές μας επελέγησαν επίσης στην
37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο τέλος Μαρτίου. Άλλη ομάδα μαθητών θα συμμετάσχει σε διεθνή
ημερίδα για τις Φυσικές Επιστήμες που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Ερευνητικό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
Δηλώσαμε συμμετοχή στον Διαγωνισμό της Βουλής των Εφήβων.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning, οργανώνουμε επταήμερη εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Βενετία για τους μαθητές της Β’ τάξης.
Έχουμε πραγματοποιήσει δύο διδακτικές επισκέψεις, μία στο Ρωμαϊκό Ωδείο και στο Βυζαντινό
Κάστρο της Πάτρας και μία με την Α΄ Λυκείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στο σχολείο λειτουργούν από φέτος δύο αίθουσες εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
διδασκαλίας.
Προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο
περιβάλλον μάθησης. Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει να είμαστε δίπλα στους μαθητές με αγάπη και
αίσθημα δικαίου.
Είναι σημαντικό για εμάς ότι μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και συνεργάζεστε μαζί μας.
Σημείωση: Η επιστολή και ο υπερσύνδεσμος της φόρμας προς συμπλήρωση βρίσκεται και στην
ιστοσελίδα του σχολείου μας: www.lyk-vrachn.gr

Ο Σύλλογος Καθηγητών

Η Διευθύντρια

Α. Κοπανά

