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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο: Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη των γονέων. Μετά τις 7.30 π.μ. θα παραμένει ανοιχτή μόνο η κεντρική είσοδος του 

σχολείου. 

 

 Καθυστέρηση την 1η  περίοδο: Μαθητής που καθυστερεί την πρώτη περίοδο γίνεται δεκτός στην τάξη 

από τον καθηγητή ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τον εφημερεύοντα Β.Δ..  Ακολουθεί τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον γονιό, ενημέρωσή του για την καθυστέρηση και υπενθύμιση των συνεπειών που 

συνεπάγεται η συστηματική καθυστέρηση σύμφωνα με τους σχολικούς κανονισμούς. 

Η καθυστέρηση στην προσέλευση μαθητή ειδικά κατά την 1η περίοδο θα εξετάζεται ξεχωριστά από τον 

εφημερεύοντα Β.Δ. και θα κρίνεται δικαιολογημένη μόνο αν αυτή οφείλεται σε παράγοντα υπεράνω του 

ιδίου του μαθητή ή του γονέα /κηδεμόνα του. (π.χ. καθυστέρηση του σχολικού λεωφορείου, 

καθυστέρηση λόγω εμποδίου στον δρόμο από ένα δυστύχημα). Δικαιολογημένη καθυστέρηση δε θα 

προσμετράται στις καθυστερήσεις.  

 Καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη: Καθυστέρηση προσέλευσης θεωρείται η αργοπορία εισόδου 

στην αίθουσα διδασκαλίας μετά από την είσοδο του εκπαιδευτικού.  Κάθε αργοπορία θεωρείται 

εσκεμμένη, εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγος, τη διερεύνηση του οποίου αναλαμβάνει ο οικείος Β.Δ.. 

 

 Συστηματική καθυστέρηση εισόδου στην τάξη = ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ.      

 

 

Συστηματική αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση εισόδου στην τάξη   
 

ΠΟΙΝΗ 

 Οι πρώτες 4 καθυστερήσεις θα τιμωρούνται με 3 περιόδους 
αποβολή 

 οι επόμενες 4 θα τιμωρούνται με 7 περιόδους αποβολή 

 κάθε επόμενες 4 θα τιμωρούνται με 8 περιόδους αποβολή 

Μόνο 3 καθυστερήσεις κατά το 
Α’ τετράμηνο 

Αναστολή στην επιβολή ποινής (αφού οι καθυστερήσεις αυτές με 
το τέλος του τετραμήνου διαγράφονται· ωστόσο, στο Β’ 
τετράμηνο, αν σημειώσει 4 καθυστερήσεις, τιμωρείται με 7 
περιόδους αποβολή αφού σε αυτή την περίπτωση 
ενεργοποιούνται και οι καθυστερήσεις που είχε σημειώσει στο Α΄ 
τετράμηνο 

 

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τα 25 λεπτά, θα καταχωρίζεται ως απουσία 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


