
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 
Κύριε/α Διευθυντή/ντρια 
 
Σας αποστέλλω το παρόν δελτίο απουσίας του παιδιού μου από το Σχολείο και παρακαλώ οι απουσίες 
του να θεωρηθούν δικαιολογημένες. 
 
Α. ΜΑΘΗΤΗΣ: …………………………………………………. ……………..ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ: ……………………….. 

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ: ..............................…………………………………………………… 

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

Γ. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ: …………………………………………………………………................................................ 

Δ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: …………………………………………………………………………. 

Ε. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Σπίτι): ………………………………….    Εργασία: …………………………….. 

 
                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΙΟΥ                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

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

Ολογράφως: ………………………………………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………………………… 

 
Σημείωση: Η πλαστογραφία συνιστά σοβαρό σχολικό παράπτωμα. 
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ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 
 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 
 

1. Μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα  
    αποφασίζει ο Καθηγητικός σύλλογος όταν: 
    α) σημειώσει από 120 μέχρι 134 απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων. 
    β) κατά το δεύτερο τετράμηνο σημειώσει από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο αριθμών  
        συμπεριλαμβανόμενων. 
    γ) σημειώσει σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα συνολικά απουσίες    
        περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το   
        πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπεται στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.    
    δ) η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος ΔΔΚ 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. 
 
2. Μαθητές παραμένει στάσιμος: 
   α) όταν σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135 του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου.  
   β) κατά το δεύτερο τετράμηνο σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68, του αριθμού αυτού  
       συμπεριλαμβανόμενου.  
 
3. Μαθητής που έχει κάνει λιγότερο από 24 απουσίες: 
   α) η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως πλήρης και αναγράφεται στο Δελτίο Προόδου 
   β) πριμοδοτείται με δύο μονάδες στο πρόγραμμα ΔΔΚ 
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