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ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 
Α. Απουσία μαθητή 
 

- 1η περίοδος: σημειώνονται οι απόντες μαθητές στο απουσιολόγιο του τμήματος 
και αποστέλλεται στον εφημερεύοντα ΒΔ το έντυπο απουσίας της 1ης περιόδου 
(M6) κατάλληλα συμπληρωμένο. 

 
- Από 2η μέχρι 8η περίοδο (για μαθητή που δεν απουσίαζε την 1η περίοδο): 

αν απουσιάζει από την τάξη αδικαιολόγητα, τότε σημειώνεται απουσία στο 
απουσιολόγιο και αποστέλλεται στον εφημερεύοντα ΒΔ το έντυπο μεμονωμένης 
απουσίας μαθητή (M6) κατάλληλα συμπληρωμένο. Γίνεται γραπτή καταγγελία από τον 
διδάσκοντα στον υπεύθυνο ΒΔ του τμήματος, με κοινοποίηση στον υπεύθυνο 
Καθηγητή του τμήματος. 
 
Β. Καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα 
 

Σημειώνεται στη στήλη της αντίστοιχης περιόδου του απουσιολογίου ο αριθμός των 
λεπτών που ο μαθητής καθυστέρησε αδικαιολόγητα να προσέλθει στην τάξη. Ο 
χρόνος καθυστέρησης μετρά από το σημείο προσέλευσης του καθηγητή στην τάξη 
και το αδικαιολόγητο ή όχι της καθυστέρησης του μαθητή επαφίεται στην κρίση του 
διδάσκοντος. 
Πέραν των 20 λεπτών καθυστέρηση σημειώνεται σαν απουσία. 

 
Ο Υπεύθυνος ΒΔ και ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος, στο τέλος κάθε 
δεκαπενθημέρου, παίρνουν κατάλογο με τις καθυστερήσεις των μαθητών τους από 
το  ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της καθυστερημένης προσέλευσης των 
μαθητών στην τάξη.  

 
Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ο Υπεύθυνος ΒΔ  θα επιβάλλει ποινή 
αποβολής μιας περιόδου. Όταν ο μαθητής μαζέψει 8 ή 9 περιόδους αποβολής 
λόγω καθυστερημένης προσέλευσης στο μάθημα, ο υπεύθυνος ΒΔ επιβάλλει 1 
μέρα αποβολή την οποία ο μαθητής εκτίει στο σπίτι. (8 περιόδους για ποινή την 
Τετάρτη ή την Παρασκευή και 9 περιόδους για τις υπόλοιπες ημέρες) 

 
Γ. Άδειες εξόδου/εισόδου 
 

Όταν ο μαθητής πάρει άδεια εξόδου από τον εφημερεύοντα ΒΔ, ο διδάσκων την 
υπογράφει και σημειώνει στο απουσιολόγιο, στην στήλη της περιόδου 
αποχώρησης του μαθητή, τον κατάλληλο κωδικό. 
 
Όταν ο μαθητής προσέρχεται στο σχολείο στο ενδιάμεσο της ημέρας (απουσίαζε 
τις πρώτες περιόδους), υποχρεούται να πάρει άδεια εισόδου από τον 
εφημερεύοντα ΒΔ. Ο διδάσκων σημειώνει στις Παρατηρήσεις του απουσιολογίου, 
την περίοδο προσέλευσης του μαθητή στο σχολείο. 
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