2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σχολικό Έτος 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,
Η Διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου και ο Σύλλογος των Καθηγητών καταβάλλουμε
μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να:
 βελτιώσουμε τις συνθήκες λειτουργίας του καθημερινού προγράμματος.
 περιορίσουμε τις απουσίες των μαθητών/τριών (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες).
 αποτρέψουμε πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών/τριών.
 αποκαταστήσουμε ένα γενικότερο κλίμα εύρυθμης λειτουργίας και μεγαλύτερης
αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Επιδίωξή μας είναι να επιτύχουμε τα παραπάνω με την εφαρμογή προληπτικών
μέτρων, κυρίως με ενημέρωση των μαθητών/τριών, με συζήτηση ανάμεσα σε μαθητές
και καθηγητές στην τάξη κ.ά. Ελπίζουμε ότι έτσι θα εμπνεύσουμε στα παιδιά αίσθηση μεγαλύτερης ευθύνης απέναντι στο Σχολείο, σεβασμό στους σχολικούς χώρους
και αποφυγή πράξεων ή παραλείψεων που αντιστρατεύονται τον θεσμό του σχολείου.
Αισθανόμαστε όμως την ανάγκη να ζητήσουμε τη συνδρομή σας στην εφαρμογή των
μέτρων αυτών, ώστε η προσπάθειά μας να είναι αποτελεσματικότερη. Ειδικότερα, σας
παρακαλούμε:
 Να φροντίζετε για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών κατά την 1η ώρα
της σχολικής ημέρας.
 Για τη δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών σας, που πρέπει να γίνεται εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που επέστρεψε ο μαθητής στο
σχολείο, να απευθύνεστε στους Υπεύθυνους των Τμημάτων ΚαθηγητέςΣυμβούλους ανάλογα με το τμήμα στο οποίο φοιτά το παιδί σας.
 Όταν σταθεροποιηθεί το πρόγραμμα, θα σας ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες
κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι οι Υπεύθυνοι των Τμημάτων ΚαθηγητέςΣύμβουλοι και οι υπόλοιποι καθηγητές. Σας παρακαλούμε ωστόσο να
αποφεύγετε την ώρα έναρξης και λήξης του σχολικού προγράμματος λόγω του
φόρτου εργασίας που παρατηρείται (διακίνηση απουσιολογίων – βιβλίων
διδασκόμενης ύλης, έλεγχος απόντων μαθητών κ.α.).
 Να αποφεύγετε να ζητάτε άδειες απουσίας των μαθητών/τριών από τα μαθήματα. Χρήση άδειας πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης.
 Να συμβουλεύετε κι εσείς από την πλευρά σας τα παιδιά να αποφεύγουν τις
καθυστερήσεις, τις αυθαίρετες απουσίες, την κατάχρηση αδειών, τη χωρίς άδεια
έξοδο από το σχολείο στη διάρκεια των διαλειμμάτων, τη ρύπανση των
κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (αναγραφή φράσεων και συνθημάτων), τις
φθορές των σχολικών εγκαταστάσεων κ.ά. Ιδιαίτερα να επισημάνετε στα παιδιά
σας ότι δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα και
αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με τη σχολική ζωή, όπως κινητά τηλέφωνα,
walkman, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά.
 Τέλος, να ενθαρρύνετε τα παιδιά να επιδεικνύουν πνεύμα καλής συνεργασίας και
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τήρησης του σχολικού κανονισμού.
Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να σας τονίσουμε ότι η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των
Καθηγητών είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε τις συνθήκες λειτουργίας και
απόδοσης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Στην προσπάθειά μας αυτή
επιθυμούμε και επιδιώκουμε η βελτίωση να είναι αποτέλεσμα συνειδητής τήρησης
των κανόνων του σχολείου. Για τις περιπτώσεις εκείνες όμως κατά τις οποίες κάποιοι
μαθητές δε θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, είμαστε υποχρεωμένοι να
καταφύγουμε στη χρήση πειθαρχικών μέτρων, τα οποία δεν αποτελούν ασφαλώς το
περισσότερο επιθυμητό τρόπο ομαλής λειτουργίας του σχολείου.
Στο θέμα των απουσιών των μαθητών/τριών θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και θα
εφαρμόσουμε με σχολαστικότητα τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου για όσους
υπερβούν τα προβλεπόμενα όρια. Για ενημέρωσή σας, στην ιστοσελίδα του σχολείου
μας (http://2gym-kalam.weebly.com) υπάρχει σύντομη αναφορά στα ισχύοντα ως προς τις
απουσίες καθώς και ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Σε περίπτωση που κρίνετε ότι είναι ανάγκη να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του
Σχολείου, σας γνωρίζουμε ότι:
 Για θέματα παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά των μαθητών/τριών αρμόδιος είναι ο
αντίστοιχος διδάσκων Καθηγητής.
 Για θέματα παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά των τμημάτων αρμόδιος είναι ο
Υπεύθυνος Καθηγητής-Σύμβουλος του αντίστοιχου τμήματος.
 Για θέματα πειθαρχικά, ψυχολογίας και συμβουλευτικής των μαθητών/τριών
αρμόδιοι είναι ο Διευθυντής και οι Καθηγητές του σχολείου.
 Για οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή
του σχολείου, προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Καθηγητών ευχόμαστε αυτή η σχολική χρονιά να
σημάνει για τα παιδιά πρόοδο στις σπουδές τους και επίτευξη κάθε επιθυμητού
στόχου μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των φορέων του σχολείου.

Για το 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ο Διευθυντής
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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