
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ                         Μ.13                                                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018                                                                                                                         Γ. 9                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               Κ. 41 

              

ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή από την τάξη παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις: 

(α)  όταν ο μαθητής παρουσιάσει άδεια εξόδου από τον οικεία/-ο Βοηθό Διευθύντρια/-ντή ή την/τον 

εφημερεύουσα/-οντα Βοηθό Διευθύντρια/-ντή. 

(β)  όταν ο μαθητής παρουσιάσει βεβαίωση για συνάντηση με τη Σύμβουλο του σχολείου τη συγκεκριμένη 

περίοδο ή συμμετοχή σε πρόβα ή άλλη σχολική δραστηριότητα του Σχολείου. 

(γ)   όταν ο μαθητής κληθεί από Βοηθό Διευθύντρια/--ντή προσωπικά για διερεύνηση υπόθεσης. 

(δ)  σε έκτακτη περίπτωση αδιαθεσίας του μαθητή, οπότε παραπέμπεται απευθείας στην /-ον 

Εφημερεύουσα/-ντα Βοηθό Διευθύντρια/-ντή με τη συνοδεία του Προέδρου του τμήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις ο διδάσκων  μπορεί να δώσει άδεια για ολιγόλεπτη έξοδο από την 

τάξη, αν κρίνει ότι τούτο είναι απαραίτητο. Ο καθηγητής  σημειώνει και υπογράφει στο παρουσιολόγιο ότι 

επέτρεψε στο μαθητή να βγει έξω από την τάξη.  

 

ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Άδεια εξόδου από το σχολείο παραχωρείται μόνο για σοβαρές περιπτώσεις και πάντοτε μετά από σχετική 

συνεννόηση με τον γονέα / κηδεμόνα. Συγκεκριμένα άδεια εξόδου παραχωρείται   

(α) όταν ο μαθητής παρουσιάσει σχετική αίτηση από τον κηδεμόνα, στην οποία αναφέρεται ο λόγος για την 

έξοδο από το Σχολείο. Ο λόγος αυτός πρέπει να είναι πολύς σοβαρός. Ο μαθητής απευθύνεται έγκαιρα 

στον/-ην οικεία Βοηθό Διευθύντρια/-ντή για να ζητήσει άδεια κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.  

         Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν ο μαθητής χρειαστεί άδεια εξόδου κατά τη διάρκεια διδακτικής 

περιόδου, προσέρχεται στο γραφείο της Εφημερεύουσας/ -ντα Βοηθού Διευθύντριας/ ντή.  

Το μαθητή παραλαμβάνει από το σχολείο ο ίδιος ο κηδεμόνας. 

 (β) όταν ο μαθητής αδιαθετήσει ξαφνικά, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση του κηδεμόνα έρχεται και 

παραλαμβάνει τον μαθητή από το σχολείο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στον άρρωστο μαθητή 

να φύγει από το Σχολείο χωρίς να τον παραλάβει ο κηδεμόνας.      

Η υπογραμμένη άδεια εξόδου αποτελεί δικαιολογητικό της απουσίας του.                       

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


