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Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες, 

Ξεκίνησε η καινούρια σχολική χρονιά και θέλουµε να ευχηθούµε σε σας και τα παιδιά σας µια γόνιµη και 

δηµιουργική σχολική χρονιά.  

Με την επιστολή µας αυτή θέλουµε να σας θυµίσουµε µερικά θέµατα που έχουν σχέση µε την καλή 

λειτουργία του Σχολείου. Πρέπει να γνωρίζετε όλοι πως το πρώτο τρίµηνο είναι πολύ σηµαντικό για όλα τα 

παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά της Α΄ τάξης καθώς θα έχουν να αντιµετωπίσουν, εκτός από την αλλαγή 

περιβάλλοντος από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, µια σειρά από πρόχειρα διαγωνίσµατα, κάτι πρωτόγνωρο γι’ 

αυτά. Γι’ αυτό θέλουµε, και από την πλευρά σας, την ιδιαίτερη φροντίδα  προς τα παιδιά σας. Η συνεργασία 

όλων µας ελπίζουµε και ευχόµαστε να είναι για το καλό των παιδιών µας.  

 

Ένα άλλο θέµα σοβαρό είναι αυτό των απουσιών των µαθητών. 

1. Όταν οι µαθητές λείπουν την πρώτη ώρα παίρνουµε τηλέφωνο στο γονέα ή κηδεµόνα και τον 

ειδοποιούµε. Οι απουσίες της πρώτης ώρας δε δικαιολογούνται, εκτός αν η διεύθυνση κρίνει 

διαφορετικά. 

2. Για απουσίες µέχρι και δύο ηµερών µπορεί να τις δικαιολογήσει ο γονέας ή ο κηδεµόνας και µόνο, όχι οι 

µαθητές, αφού έλθει στο γραφείο µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από  την εποµένη της  επιστροφής του 

µαθητή στο Σχολείο. 

3. Για απουσίες πάνω από δύο µέρες η δικαιολόγηση γίνεται µόνο µε χαρτί γιατρού που το προσκοµίζει ο 

γονέας ή κηδεµόνας, πάλι, µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από  την εποµένη της  επιστροφής του 

µαθητή στο Σχολείο. 

4. Ο αριθµός των αδικαιολόγητων απουσιών για όλη τη σχολική χρονιά είναι εξήντα τέσσερις (64) και οι 

δικαιολογηµένες πενήντα (50). Μαθητής µε πάνω από 114 απουσίες και πάνω 64 αδικαιολόγητες 

παραπέµπεται για εξέταση τον Σεπτέµβριο, εάν έχει καλό βαθµό, διαφορετικά απορρίπτεται. 

 

Με βάση την υπουργική απόφαση που υπάρχει, καλό είναι, να συστήσετε στα παιδιά σας να µη φέρνουν 

στο Σχολείο κινητό τηλέφωνο. Και για λόγους υγείας και για να µη διακόπτεται το µάθηµα, αλλά και για να 

µη χαθεί σε ώρες, όπως της γυµναστικής ή άλλων µαθηµάτων που οι µαθητές αλλάζουν αίθουσες. Το 

τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή τους και ακόµη υπάρχει καρτοτηλέφωνο στο χώρο του σχολείου. 

 

Οι γονείς ή οι κηδεµόνες να περάσουν από το σχολείο και να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους 

στην αντίστοιχη τάξη. 

 

Μαζί µε την επιστολή σάς στέλνουµε: 

Την κατάσταση Εβδοµαδιαίας ενηµέρωσης σας και  

Την κατάσταση Μηνιαίας ενηµέρωσης σας από τους καθηγητές του σχολείου.  

 

Εµείς ως σχολείο θέλουµε και χρειαζόµαστε τη βοήθεια των Γονέων / Κηδεµόνων για  ένα σχολείο 

καλύτερο. 

 

Για ό,τι χρειαστείτε είµαστε στη διάθεσή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας µε το σχολείο είναι: 

Τηλέφωνο   : 2310941673 

e-mail   : mail@1gym-toum.thess.sch.gr 

Ιστοσελίδα  : 1gym-toump.thess.sch.gr 

 Για το 1ο Γυµνάσιο Τούµπας 

 Ο ∆ιευθυντής 

 Ντινόπουλος Στέφανος, Φυσικής Αγωγής 


