
 

ΛΥΚΕΙΟ Α΄ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΠΑΦΟΥ       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018-2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Κύριε Διευθυντή,  

Σας αποστέλλω το παρόν δελτίο απουσίας του παιδιού μου από το Σχολείο και παρακαλώ οι απουσίες 

του να θεωρηθούν δικαιολογημένες. 

1. ΜΑΘΗΤΗΣ: …………………………………………………….. ΤΜΗΜΑ: ………………….. 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ: …………………………………………………… 

3. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ:…………………………………………………………………………… 

4. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: …………………………………………………. 

5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ………………………….. 

……………………………………..              …………………………….. 

      (Υπογραφή Γονιού)       (Υπογραφή Βοηθού Δ/ντη) 

Ολογράφως: …………………………… 

Πάφος, …../……./20…… 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλαστογραφία συνιστά σοβαρό σχολικό παράπτωμα. 

ΤΥΠΟΣ Υ.Π.Μ.Ε 2 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 

Παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίσει ο Καθηγητικός 

 Σύλλογος παραπέμπονται : 

 

1.(α) Μαθητές / τριες που σημείωσαν αριθμό  απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134),των δύο  

        (2) αριθμών συμπεριλαμβανομένων.  

  (β) Μαθητές / τριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα συνολικά απουσίες περισσότερες  

        του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα,       

παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. O 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 / τριες που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), του αριθμού  

     αυτού συμπεριλαμβανόμενου, παραμένουν στάσιμοι. 

      

4.  Μαθητές / τριες παραπέμπεται για ανεξέταση τον Ιούνιο, αν για το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι  

     εξήντα εφτά (67) απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων. 

 

5. Μαθητής παραμένει στάσιμος, αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εξήντα  

   οκτώ (68),  του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου. 

 

     Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από το σχολείο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

     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.  

 

 


