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                                                                               Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 
 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Καθηγητών του 1ου Γενικού Λυκείου Πρέβεζας  
ευχόμαστε ολόψυχα για τα παιδιά μας, καλή και δημιουργική τη νέα σχολική χρονιά 2014-15. 

Αναλογιζόμενοι την αγωνία και το αμέριστο ενδιαφέρον σας για την πρόοδο και το 
καλό των παιδιών σας, ζητάμε τη διαρκή συνεργασία σας σε όλη τη διάρκεια της  σχολικής 
χρονιάς, την οποία κρίνουμε αναγκαία για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του σχολείου μας.  

Θεωρούμε αναγκαίο να σας τονίσουμε ορισμένα θέματα που η γνώση τους είναι 
απαραίτητη, όπως: 

 
Α. Φοίτηση των μαθητών. 
H τακτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο είναι θέμα ιδιαίτερης σημασίας, γιατί 

αφενός μεν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κατάρτιση και καλή επίδοση τους στα μαθήματα, 
αφετέρου δε καθορίζει τη συμμετοχή τους ή όχι στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. 

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα όρια των 
απουσιών έχουν ως εξής: 

Σύνολο αδικαιολογήτων απουσιών:  50. 
Σύνολο  απουσιών: 114 (όμως οι άνω των 50 να είναι δικαιολογημένες από το 
γονέα ή τον μαθητή). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτηση 
μαθητή που σημείωσε μέχρι 164 απουσίες με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από 
τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια και η επίδοση του ικανοποιητική  
(Μ.Ο. 15 πλήρες) και διαγωγή «Κοσμιότατη». 

Τα δικαιολογητικά των απουσιών προσκομίζονται από το γονέα ή κηδεμόνα εντός 10 
ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του μαθητή στο σχολείο. Ο κηδεμόνας με 
ενυπόγραφο σημείωμα μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών (και μέχρι 
δύο κάθε φορά) αθροιστικά για όλο το έτος. Για απουσία μαθητή περισσότερο από δύο ημέρες 
ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού 
ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της 
ασθένειας.  

Όταν κάποιος μαθητής ξεπερνά τα παραπάνω όρια επαναλαμβάνει την τάξη. 
Στην περίπτωση που ένας μαθητής / μία μαθήτρια σημειώσει περισσότερες από 24 

(εικοσιτέσσερις) απουσίες τότε το σχολείο θα ειδοποιεί τον κηδεμόνα του, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει στο Σχολείο μέσα σε 5 (πέντε) ημέρες να ενημερωθεί εγγράφως 
για τη φοίτηση. 

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τη φοίτηση των παιδιών σας και ιδιαίτερα από φέτος 
και εφεξής γιατί οι απουσίες καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα. 

http://1lyk-prevez.pre.sch.gr/


 
Β. Μαθήματα και Ομάδες Προσανατολισμού ή Κατευθύνσεις. 
1. Τα διδασκόμενα μαθήματα για την Α΄ Τάξη (Νέο Λύκειο) είναι: 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας: 33 ώρες την εβδομάδα. 
Μαθήματα Επιλογής: 2 ώρες την εβδομάδα. 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 35 ώρες την εβδομάδα, 

2. Τα διδασκόμενα μαθήματα για τη Β΄ Τάξη (Νέο Λύκειο) διακρίνονται σε: 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας: 30 ώρες την εβδομάδα. 

Μαθήματα Προσανατολισμού: α) Ανθρωπιστικών Σπουδών:  5 ώρες  την εβδομάδα. 
                                       β) Θετικών Σπουδών: 5 ώρες  την εβδομάδα 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 35 ώρες την εβδομάδα 
3.  Τα διδασκόμενα μαθήματα για τη Γ΄Τάξη διακρίνονται σε:  

Mαθήματα   Γενικής Παιδείας: 17 ώρες την εβδομάδα. 
Μαθήματα Κατεύθυνσης:    α) Θεωρητική:  12 ώρες την εβδομάδα 

                                        β) Θετική:       12 ώρες την εβδομάδα 
                                           γ) Τεχνολογική:12 ώρες την εβδομάδα 

Μαθήματα Επιλογής:  2 ώρες την εβδομάδα. 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:  31 Ώρες την εβδομάδα 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης θα επιβεβαιώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς,  τις 
δηλώσεις που είχαν υποβάλλει στο Γυμνάσιο για το μάθημα επιλογής και την ξένη γλώσσα, με 
δυνατότητα αλλαγής, αν επιθυμούν, μέχρι τη 25η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.  

Οι μαθητές της Β΄ τάξης έχουν ήδη επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού, που θα 
παρακολουθήσουν το τρέχον σχολικό έτος. Έχουν το δικαίωμα, αν επιθυμούν, να αλλάξουν 
ομάδα προσανατολισμού  μέχρι τη 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης έχουν ήδη επιλέξει την κατεύθυνση και τα μαθήματα επιλογής  
που θα παρακολουθήσουν το τρέχον σχολικό έτος. Έχουν το δικαίωμα, αν επιθυμούν, να 
αλλάξουν κατεύθυνση ή μάθημα επιλογής μέχρι τη 15η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. 
Επίσης οι μαθητές της Γ΄τάξης θα κληθούν συνήθως από  1-20 Φεβρουαρίου να δηλώσουν 
αν επιθυμούν να εξεταστούν σε Ειδικά μαθήματα ( Ξένες γλώσσες – Σχέδιο – Αρμονία ) ή αν θα 
δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους τις Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομία η Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού. 

 
Γ. Λειτουργία του σχολείου   
1. Το Σχολείο λειτουργεί καθημερινά από ώρα: 08:15΄π.μ. μέχρι και 2:10΄μ.μ. 
2. Κάθε Τετάρτη από  10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. μπορείτε να ενημερώνεστε από τους 

διδάσκοντες καθηγητές για την επίδοση, την επιμέλεια και τη συμπεριφορά των παιδιών σας. 
3. Οι εγγραφές των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος ολοκληρώνονται με τη λήξη 

του τρέχοντος διδακτικού έτους και κατ΄εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή μέχρι την έναρξη 
των μαθημάτων. Οι μετεγγραφές από Γενικά σε Επαγγελματικά Λύκεια και αντίστροφα έχουν 
καταληκτική ημερομηνία την 15 Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους. 
 
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΘΕ 

ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

Πρέβεζα 19/09/2014 
Ο Διευθυντής 

 
 

Μπατίλας Βασίλειος 
Μαθηματικός                                                                                               


