Αγαπεηνί γνλείο,
O ζύιινγνο δηδαζθόληωλ θαη ν δηεπζπληήο ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ εύρεηαη ζηα παηδηά ζαο
θαιή ζρνιηθή ρξνληά θαη θαιή πξόνδν.
Θα είκαζηε αξωγνί θαη ζπλνδνηπόξνη ζηηο πξνζπάζεηεο ηωλ παηδηώλ ζαο λα
θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε θαη εη δπλαηόλ ηελ αξηζηεία. ζα ραηξόκαζηε κε ηηο επηηπρίεο
ηνπο θαη ζα πξνβιεκαηηδόκαζηε κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο ε επηηπρία ηνπο ζα απνηειεί
δηθαίωζε ηωλ πξνζπαζεηώλ καο θαη ζα είλαη θίλεηξν γηα ηε ζπλέρηζε ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ θαη λα αλαδείμνπκε ηηο αξεηέο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο
κε απώηεξν ζηόρν ην ζρνιείν λα απνηειέζεη έλα ρώξν επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό γηα
όινπο ηνπο καζεηέο.
Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο παξαπάλω δηαδηθαζίαο επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπλεξγαζία
ζαο έηζη ώζηε ε πξνζαξκνγή ηωλ παηδηώλ ζαο ζην λέν ηνπο ζρνιηθό πεξηβάιινλ λα
γίλεη κε ηνπο θαιύηεξα δπλαηόλ όξνπο γηα ηνλ ιόγν απηό ζαο παξαζέηνπκε ηνπο
θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο


Αξρηθά, βαζηθό ζεωξείηαη νη καζεηέο λα ηεξνύλ ην ωξάξην πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν
θαη απνρώξεζεο από απηό. Το κοςδούνι ηηρ πποζεςσήρ σηςπά ζηιρ 8:15 θαη ηελ
ίδηα ώξα θιεηδώλεη ε εμωηεξηθή πόξηα εηζόδνπ ζην ζρνιείν. Μαζεηέο πνπ αξγνύλ λα
πξνζέιζνπλ, θαζπζηεξνύλ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο θαη ράλνπλ θαη νη ίδηνη ηε
δηδαζθαιία. Εάλ γηα ζνβαξνύο ιόγνπο αξγήζεη θάπνην παηδί, νθείιεη λα δεηήζεη άδεηα
από ην Γξαθείν γηα λα κπεη ζηελ ηάμε. Παηδηά πνπ αξγνύλ αδηθαηνιόγεηα, δελ
γίλνληαη δεθηά ζηελ ηάμε, αιιά παξαπέκπνληαη ζηε Δηεύζπλζε. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν
νη καζεηέο κε ηε ιήμε ηνπ δηαιείκκαηνο νθείινπλ λα πεγαίλνπλ ζηελ ηάμε ηνπο ρωξίο
θαζπζηεξήζεηο θαη λα πεξηκέλνπλ εθεί ηνλ θαζεγεηή ή ηελ θαζεγήηξηά ηνπο. Μεηά
ηην είζοδο ηος καθηγηηή ζηην ηάξη, δεν επιηπέπεηαι η είζοδορ ηος μαθηηή.
 Η αποςζία από ηο μάθημα επιηπέπεηαι μόνο καηόπιν αδείαρ από ηη Διεύθςνζη
και για πολύ ζοβαπό λόγο. Αλ θάπνην παηδί θάλεη κνλόωξεο απνπζίεο
αδηθαηνιόγεηα, ην Σρνιείν ζα ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο ηνπ. Το όπιο ηων αποςζιών
πος μποπεί να ππαγμαηοποιήζει ένα παιδί καηά ηη διάπκεια ηηρ ζσολικήρ
σπονιάρ είναι οι 114. Από αςηέρ οι 64 μποπεί να είναι αδικαιολόγηηερ. Η
δικαιολόγηζη ηων αποςζιών γίνεηαι από ηον γονέα. Αλ ην παηδί ζαο απνπζηάζεη
κέρξη δύν ζπλερόκελεο εκέξεο, μποπείηε να δικαιολογήζεηε οι ίδιοι ηιρ αποςζίερ
ηος. Σςνολικά για όλο ηο ζσολικό έηορ ο γονέαρ μποπεί να δικαιολογήζει
αποςζίερ μέσπι 10 ημεπών. Για αποςζίερ πάνω από δύο ζςνεσόμενερ ημέπερ,
ο γονέαρ οθείλει να πποζκομίζει ιαηπική βεβαίωζη. Όλα ηα δικαιολογηηικά,
είηε από γονέα είηε από γιαηπό, ππέπει να καηαηίθενηαι ζηη Διεύθςνζη ηος
Γςμναζίος, ενηόρ δέκα ημεπών από ηην επιζηποθή ηος μαθηηή ζηο ζσολείο.
 Κάπνηα καζήκαηα, όπωο ηα Καιιηηερληθά θαη ε Γπκλαζηηθή, απαηηνύλ ηε ρξήζε
εηδηθώλ νξγάλωλ ή ηδηαίηεξε ακθίεζε.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγωγήο επηβάιιεηαη λα θνξνύλ
αζιεηηθή θόξκα θαη παπνύηζηα θαζώο ιόγω ηεο θύζεο ηνπ καζήκαηνο ελέρεη ν
θίλδπλνο αηπρήκαηνο ε ηξαπκαηηζκνύ, αλ ηα παηδηά δελ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα
ζύκθωλα κε ηνπο παξαπάλω όξνπο, ζεκεηώλεηαη απνπζία ζην απνπζηνιόγην θαη ην
παηδί παξακέλεη εθηόο ηεο νκάδαο θαη απιώο παξαθνινπζεί ην κάζεκα. Επίζεο, δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη εάλ δελ έρεη πξνζθνκίζεη ην Αηνκηθό Δειηίν Υγείαο.

Επίζεο ζηα Καιιηηερληθά, ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα είλαη αδύλαηε, αλ ην παηδί δελ έρεη
θέξεη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη. Γη απηό, λα επηζεκαίλεηε ζηα παηδηά ζαο λα
αθνινπζνύλ ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο θαη λα θέξλνπλ ό,ηη ρξεηάδεηαη γη απηό.
 Σε καμία πεπίπηωζη δεν επιηπέπεηαι οι μαθηηέρ να σπηζιμοποιούν κινηηό
ηηλέθωνο ζηο Σσολείο, ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο.
Αλ γίλεη αληηιεπηό όηη θάπνην παηδί ρξεζηκνπνηεί θηλεηό, απηό θαηάζρεηαη θαη πξέπεη
λα έξζεη ν γνλέαο ζην Σρνιείν γηα λα ην παξαιάβεη από ηε Δηεύζπλζε. Ελλνείηαη όηη ε
ρξήζε ηνπ θηλεηνύ θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο θαη ηωλ δηαιεηκκάηωλ ζεωξείηαη
ζνβαξό παξάπηωκα θαη επηζείεη πνηλή γηα ην καζεηή πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε. Αλ ην
παηδί ρξεηάδεηαη λα επηθνηλωλήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ωξώλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ, ην αλαθέξεη ζην Γξαθείν θαη ηνπ δίδεηαη ε ζρεηηθή άδεηα.
Επίζεο, αλ ζπληξέρεη θάπνηνο ζνβαξόο ιόγνο θαη νη γνλείο πξέπεη λα επηθνηλωλήζνπλ
κε ηα παηδηά ηνπο, ην θάλνπλ κέζω ηνπ Γξαθείνπ (ηηλ.2810-231877, 2810-325815).
 Σην Σρνιείν καο ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, πινύζηα ζε ηίηινπο βηβιίωλ γηα
κηθξνύο θαη κεγάινπο. Παξνηξύλεηε ηα παηδηά ζαο λα αλαδεηήζνπλ βηβιία ηεο
αξεζθείαο ηνπο αιιά θαη λα είλαη ζπλεπή ζηελ επηζηξνθή ηνπο. Τν πξόγξακκα
δαλεηζκνύ έρεη αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεωλ.
 Επίζεο, ζην ζρνιείν καο, θάζε ζρνιηθή ρξνληά, πξαγκαηνπνηνύληαη ελδηαθέξνληα
νκαδηθά πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα εληαρζνύλ ζε νκάδεο, λα
αλαιακβάλνπλ ππεύζπλνπο ξόινπο, λα καζαίλνπλ θαη λα εξεπλνύλ. Παξνηξύλεηε ηα
παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηά θαη βνεζήζηε ηα λα εμαζθαιίδνπλ ρξόλν γη απηή ηε
ζπκκεηνρή.
 Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο (http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr ή GOOGLE: 7ο
Γςμνάζιο Ηπακλείος) ζα βξείηε πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, ελεκεξωηηθό πιηθό γηα ηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη, ζρόιηα,
εηδήζεηο, ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ θαηάινγν ηωλ βηβιίωλ ηεο βηβιηνζήθεο
ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Τέινο, επεηδή ην ζρνιείν είλαη κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλωλίαο καο,
θνπβεληηάζηε κε ην παηδί ζαο, αλ εληνπίζεηε θάπνηα αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ή ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαη, αλ ρξεηαζηεί, απεπζπλζείηε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ηνπ δηδάζθνπλ, ώζηε λα ην βνεζήζεηε από θνηλνύ. Γηα θάζε
ηκήκα έρεη νξηζηεί έλαο ππεύζπλνο θαζεγεηήο ή θαζεγήηξηα ζηνλ νπνίν κπνξνύλ λα
απεπζύλνληαη νη καζεηέο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα δηθά ηνπο ή ηεο ηάμεο ηνπο. Σύληνκα
ζα ελεκεξωζείηε γηα ηα νλόκαηα ηωλ ππεπζύλωλ θαζεγεηώλ αιιά θαη γηα ηηο ώξεο
πνπ κπνξείηε λα έξζεηε ζην ζρνιείν θαη λα ζπλαληήζεηε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ παηδηνύ
ζαο. Θα ζέιακε ε παξνπζία ζαο ζην ζρνιείν γηα ελεκέξωζε λα είλαη ηαθηηθή, ώζηε
λα έρνπκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζπλεξγαζίαο αιιά θαη λα αληηιεθζεί ην παηδί ζαο
όηη είλαη μερωξηζηό ηόζν γηα ζαο όζν θαη γηα καο.
Οη παξαπάλω θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηεινύλ ην
βαζηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη παξαθαινύκε ηα παηδηά θαη ηνπο
θεδεκόλεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπο. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία επειπηζηνύκε όηη ζα
ηνπο δηδάμνπκε πέξα από ηελ δηδαθηέα ύιε ηωλ καζεκάηωλ ηνπο ηνλ ζεβαζκό ζην
ζρνιείν ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ζηνπο νκόηηκνπο ηνπο θάλνληαο ηνπο ζθεπηόκελνπο
ελεξγνύο πνιίηεο ηεο Φώξαο.
Με εθηίκεζε
Ο Σύιινγνο δηδαζθόληωλ θαη ν Δηεπζπληήο ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ

