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ΒΑΟΖΗΑ ΟΕΙΓΖΑ ΗΑΚΜΚΖΟΙΜΡ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ
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Σα μαζήμαηα ανπίδμοκ ζηηξ 8.15 θαη ηειεηώκμοκ ζηηξ 13.20 ή 14.10. Οη μαζεηέξ /ηνηεξ πνέπεη κα
πνμζένπμκηαη ημοιάπηζημκ πέκηε ιεπηά πνηκ ηεκ ώνα έκανλεξ.
ε θακέκα μαζεηή/ηνηα δεκ επηηνέπεηαη ε έλμδμξ από ημ ζπμιείμ θαηά ηε δηάνθεηα ημο εμενήζημο
δηδαθηηθμύ πνμγνάμμαημξ.
Η εμθάκηζε ηωκ μαζεηώκ/ηνηωκ πνέπεη κα είκαη εοπνεπήξ
Η θαζανηόηεηα είκαη δείθηεξ πμιηηηζμμύ θαη πμηόηεηαξ δωήξ. Οθείιμομε κα δηαηενμύμε θαζανό ημ
πενηβάιιμκ, ηα ζνακία θαη ημοξ ημίπμοξ.
Η πνήζε ηωκ θηκεηώκ ηειεθώκωκ δεκ επηηνέπεηαη ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο. Σηην εξαιπεηική πεπίπηωζη πος

ο μαθηηήρ έσει ζηην καηοσή ηος κινηηό ηηλέθωνο ςποσπεούηαι, καθ' όλη ηη διάπκεια ηηρ παπαμονήρ ηος
ενηόρ ηος ζσολικού σώπος, να ηο έσει εκηόρ λειηοςπγίαρ και μέζα ζηην ηζάνηα ηος.

6.

Σμ ζπμιείμ μαξ δίκεη ηε δοκαηόηεηα ζε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ κα επηθμηκωκμύκ με ημοξ
μηθείμοξ ημοξ πνεζημμπμηώκηαξ ηα ηειέθωκα ημο ζπμιείμο. Εάκ παν’ όια αοηά ζεωνείηαη από
ημοξ γμκείξ όηη ε πνήζε πνμζωπηθμύ θηκεημύ από ημκ/ηεκ μαζεηή/ηνηα είκαη απαναίηεηε,
ζοκηζημύμε ηε πνήζε θζεκώκ ζοζθεοώκ οπό ηεκ πνμϋπόζεζε όηη ηενμύκηαη μη όνμη ηεξ
πνμεγμύμεκεξ παναγνάθμο.
ε θάζε πενίπηωζε μ θάζε μαζεηήξ/ηνηα είκαη οπεύζοκμξ/ε γηα ηεκ θύιαλε ηωκ
πνμζωπηθώκ ημο ακηηθεημέκωκ.
Ο ακειθοζηήναξ πνεζημμπμηείηαη μόκμ από ημ εθπαηδεοηηθό πνμζωπηθό θαη ημοξ μαζεηέξ πμο έπμοκ άμεζε
ακάγθε με ηε ζοκμδεία εθπαηδεοηηθμύ.
Έπω ημ δηθαίωμα κα αηζζάκμμαη ζηγμονηά θαη αζθάιεηα ζημ ζπμιείμ αιιά θαη ηεκ οπμπνέωζε
κα θνμκηίδω ώζηε μη ζομμαζεηέξ μμο κα αηζζάκμκηαη ημ ίδημ.
ΔΓΚ ΑΟΗΩ ΜΝΜΖΑΔΕΝΜΠΓ ΙΜΞΦΕ ΒΖΑΟ ΟΓ ΒΑΞΜΟ ΠΩΚ ΟΡΙΙΑΘΕΠΩΚ ΙΜΡ ΗΑΖ
ΑΚ ΗΑΠΖ ΝΓΟΓΖ ΟΠΕΚ ΑΚΠΖΘΕΨΕ ΙΜΡ ΠΜ ΑΚΑΦΓΞΩ ΟΠΜΡΟ ΗΑΘΕΓΕΠΓΟ.
Απαηηώ κα ζέβμκηαη όιμη ηεκ πνμζωπηθόηεηα μμο, πανάιιεια όμωξ έπω ηεκ οπμπνέωζε κα
ζέβμμαη ημοξ θαζεγεηέξ θαη ημοξ ζομμαζεηέξ μμο.
ΔΓΚ ΝΑΞΓΙΝΜΔΖΔΩ ΠΕ ΔΖΓΛΑΓΩΓΕ ΠΜΡ ΙΑΘΕΙΑΠΜΟ ΙΓ ΜΝΜΖΜΔΕΝΜΠΓ
ΠΞΜΝΜ

ΩΞΑΞΖΜ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ

ΩΞΑ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η

ΓΚΑΞΛΕ
08:15
09:10
10:05
11:00
11:50
12:40
13:25

ΘΕΛΕ
09:00
09:55
10:50
11:40
12:30
13:20
14:10

Θέμαηα Φοίηηζης
Γπαρκής ζεωνείηαη ε θμίηεζε:
 Εάκ μ μαζεηήξ/ηνηα έπεη μέπνη και 114 απμοζίεξ από ηηξ μπμίεξ μη 50 ημοιάπηζημκ είκαη
δικαιολογημέμες.
 Εάκ έπεη πενηζζόηενεξ από 114 απμοζίεξ θαη όπη πενηζζόηενεξ από 164 εθόζμκ μη πάκω από ηηξ 64
είκαη όιεξ δηθαημιμγεμέκεξ ή μθείιμκηαη ζε αζζέκεηα θαη έπεη πνμθμνηθή βαζμμιμγία θαηά μέζμ όνμ ζηα
ηνία ηνίμεκα πάκω από 14,5 θαη δηαγωγή θμζμηόηαηε,.αιιηώξ ε θμίηεζε παναθηενίδεηαη ελλιπής θαη
παναπέμπεηαη ζε μιηθή ελέηαζε ημ επηέμβνημ.
ΠΡΟΟΥΗ: ε θάζε πενίπηωζε πμο μ μαζεηήξ έπεη πενηζζόηενεξ από 64 αδικαιολόγηηες απμοζίεξ
επακαιαμβάκεη ηεκ ηάλε.
Οη απμοζίεξ δηθαημιμγμύκηαη μέζα ζε 10 (δέκα) ημέρες από ηεκ επάκμδμ ημο μαζεηή ζημ ζπμιείμ θαη μόκμ από
ημκ θεδεμόκα μ μπμίμξ είκαη απμθιεηζηηθά οπεύζοκμξ γηα ηε θμίηεζε ημο μαζεηή. Οη απμοζίεξ μέπνη θαη 2 (δύμ)
ζοκεπόμεκωκ εμενώκ δηθαημιμγμύκηαη ή από θεδεμόκα ή από γηαηνό. Απμοζίεξ περιζζόηερες ηωμ 2 (δύο)
ημερώμ δικαιολογούμηαι μόμο με ιαηρική βεβαίωζη. ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ μ θεδεμόκαξ δηθαημύηαη
κα δηθαημιμγήζεη ζοκμιηθά απμοζίεξ 10 εμενώκ. Μεηά ηηξ 30 απμοζίεξ μ θεδεμόκαξ εκεμενώκεηαη ημ πνώημ
δεθαήμενμ θάζε μήκα ηαποδνμμηθώξ με ζεμείωμα από ημκ οπεύζοκμ θαζεγεηή.
ε πενίπηωζε αζζεκείαξ θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ μ μαζεηήξ μπμνεί κα απμπωνήζεη μόκμ ακ ημκ
παναιάβεη μ θεδεμόκαξ ημο. Οη απμοζίεξ αοηέξ, όπωξ θαη θάζε άιιε μεμμκωμέκε απμοζία, δηθαημιμγμύκηαη με
ηαηνηθή βεβαίωζε.
Εάκ θάπμημξ μαζεηήξ ακηημεηωπίδεη πνμβιήμαηα χρόμιας αζθέμειας, παναθαιμύκηαη μη γμκείξ κα εκεμενώζμοκ
άμεζα ηε δηεύζοκζε ημο ζπμιείμο
,
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