Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε αρχικά να ευχηθούμε στα παιδιά σας να έχουν μια καλή σχολική χρονιά και να
περάσουν πραγματικά χαρούμενες και δημιουργικές στιγμές στο σχολείο τους.
Θεωρώντας πολύ σημαντική τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για να επιτευχθούν
οι πολλαπλοί στόχοι του σχολείου (μορφωτικοί, παιδαγωγικοί, κοινωνικοί), η Διευθύντρια, κυρία
Μαρμαρέλη, και ο Σύλλογος των Διδασκόντων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις βασικές
αρχές που θέτουμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε η σχολική ζωή να κυλήσει αρμονικά
και δημιουργικά.
Αρχικά, βασικό θεωρείται οι μαθητές να τηρούν το ωράριο προσέλευσης στο σχολείο και
αποχώρησης από αυτό. Το κουδούνι της προσευχής χτυπά στις 8:15 και την ίδια ώρα
κλειδώνει η εξωτερική πόρτα εισόδου στο σχολείο. Μαθητές που αργούν να προσέλθουν
καθυστερούν την έναρξη του μαθήματος και χάνουν και οι ίδιοι τη διδασκαλία. Εάν για
σοβαρούς λόγους αργήσει κάποιο παιδί, οφείλει να ζητήσει άδεια από το Γραφείο για να
μπει στην τάξη. Παιδιά που αργούν αδικαιολόγητα, δεν γίνονται δεκτά στην τάξη, αλλά
παραπέμπονται στη Διεύθυνση. Κατά τον ίδιο τρόπο οι μαθητές με τη λήξη του
διαλείμματος οφείλουν να πηγαίνουν στην τάξη τους χωρίς καθυστερήσεις και να
περιμένουν εκεί τον καθηγητή ή την καθηγήτριά τους. Μετά την είσοδο του καθηγητή
στην τάξη, δεν επιτρέπεται η είσοδος του μαθητή.
Η απουσία από το μάθημα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας από τη Διεύθυνση και για
πολύ σοβαρό λόγο. Αν κάποιο παιδί κάνει μονόωρες απουσίες αδικαιολόγητα, το Σχολείο
θα ενημερώνει τους γονείς του. Το όριο των απουσιών που μπορεί να πραγματοποιήσει
ένα παιδί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι οι 114. Από αυτές οι 64
μπορεί να είναι αδικαιολόγητες. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τον γονέα.
Αν το παιδί σας απουσιάσει μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες, μπορείτε να δικαιολογήσετε οι
ίδιοι τις απουσίες του. Συνολικά για όλο το σχολικό έτος ο γονέας μπορεί να
δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 10 ημερών. Για απουσίες πάνω από δύο συνεχόμενες
ημέρες, ο γονέας οφείλει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Όλα τα δικαιολογητικά,
είτε από γονέα είτε από γιατρό, πρέπει να κατατίθενται στη Διεύθυνση του Γυμνασίου,
εντός δέκα ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
Κάποια μαθήματα, όπως τα Καλλιτεχνικά και η Γυμναστική, απαιτούν τη χρήση ειδικών
οργάνων ή ιδιαίτερη αμφίεση.

Γι’ αυτό και η συμμετοχή αρχικά στη Γυμναστική είναι

αδύνατη, αν τα παιδιά δεν φορούν φόρμες, οπότε σημειώνεται απουσία στο απουσιολόγιο και
το παιδί παραμένει εκτός της ομάδας και απλώς παρακολουθεί το μάθημα. Επίσης, δεν
μπορεί να συμμετέχει εάν δεν έχει προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας. Αλλά και στα
Καλλιτεχνικά, η συμμετοχή στο μάθημα είναι αδύνατη, αν το παιδί δεν έχει φέρει τα υλικά
που απαιτούνται. Γι αυτό, να επισημαίνετε στα παιδιά σας να ακολουθούν το πρόγραμμα της
ημέρας και να φέρνουν ό,τι χρειάζεται γι αυτό.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι μαθητές να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο
στο Σχολείο, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Υπουργείου Παιδείας. Αν γίνει αντιληπτό

ότι κάποιο παιδί χρησιμοποιεί κινητό, αυτό κατάσχεται και πρέπει να έρθει ο γονέας στο
Σχολείο για να το παραλάβει από τη Διεύθυνση. Εννοείται ότι η χρήση του κινητού κατά
την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και επισείει
ποινή για το μαθητή που το χρησιμοποίησε. Αν το παιδί χρειάζεται να επικοινωνήσει με
τους γονείς του κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του Σχολείου, το αναφέρει στο
Γραφείο και του δίδεται η σχετική άδεια. Επίσης, αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος και
οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους, το κάνουν μέσω του Γραφείου
(τηλ.2810-231877, 2810-325815).
Στο Σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, πλούσια σε τίτλους βιβλίων για μικρούς
και μεγάλους. Παροτρύνετε τα παιδιά σας να αναζητήσουν βιβλία της αρεσκείας τους αλλά
και να είναι συνεπή στην επιστροφή τους. Το πρόγραμμα δανεισμού έχει αναρτηθεί στους
πίνακες ανακοινώσεων.
Επίσης, στο σχολείο μας, κάθε σχολική χρονιά, πραγματοποιούνται ενδιαφέροντα ομαδικά
προγράμματα που βοηθούν τους μαθητές να ενταχθούν σε ομάδες, να αναλαμβάνουν
υπεύθυνους ρόλους, να μαθαίνουν και να ερευνούν. Παροτρύνετε τα παιδιά σας να
συμμετέχουν σ’ αυτά και βοηθήστε τα να εξασφαλίζουν χρόνο γι αυτή τη συμμετοχή.
Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr ή GOOGLE: 7ο
Γυμνάσιο Ηρακλείου) θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του
σχολείου, ενημερωτικό υλικό για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, σχόλια, ειδήσεις,
την εφημερίδα του σχολείου και τον κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονική
μορφή.
Τέλος, επειδή το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, κουβεντιάστε με το
παιδί σας, αν εντοπίσετε κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά ή τη συναισθηματική του κατάσταση,
και, αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στους εκπαιδευτικούς που του διδάσκουν, ώστε να το βοηθήσετε
από κοινού. Για κάθε τμήμα έχει οριστεί ένας υπεύθυνος καθηγητής ή καθηγήτρια στον οποίο
μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές για τυχόν προβλήματα δικά τους ή της τάξης τους. Σύντομα
θα ενημερωθείτε για τα ονόματα των υπευθύνων καθηγητών αλλά και για τις ώρες που μπορείτε
να έρθετε στο σχολείο και να συναντήσετε τους καθηγητές του παιδιού σας. Θα θέλαμε η
παρουσία σας στο σχολείο για ενημέρωση να είναι τακτική, ώστε να έχουμε καλύτερα
αποτελέσματα συνεργασίας αλλά και να αντιληφθεί το παιδί σας ότι είναι ξεχωριστό τόσο για σας
όσο και για μας.
Όλα τα παραπάνω μας βοηθούν να συνεργαστούμε, κυρίως όμως μαθαίνουν στα παιδιά μας
να έχουν όρια. Και οι άνθρωποι που μεγαλώνουν με όρια έχουν αυτοσεβασμό και κοινωνική αγωγή,
εντάσσονται πιο εύκολα στην κοινωνία και κατέχουν τι θα πει δημοκρατία και ουσιαστική
ελευθερία.
Με τιμή
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 7ου Γυμνασίου

