
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ  
 

Σας αποστέλλω το παρόν Δικαιολογητικό Απουσίας του παιδιού μου από το Σχολείο και                             

βεβαιώνω τα ακόλουθα: 
 
 

Α.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ……………………………………….…………… 

Β.  ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: ………………. 

Γ.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ: …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Δ.  ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: ……………………………………………………………….. 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα ……………..…………..  

Ημερομηνία: ………………………………….……….  
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          ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 
 

 Μαθητής παραμένει ΣΤΑΣΙΜΟΣ λόγω απουσιών όταν: 

 Ολόκληρο τον χρόνο έχει σημειώσει συνολικά περισσότερες από 135 απουσίες, του αριθμού αυτού 

συμπεριλαμβανόμενου. 

 Κατά το Β΄ τετράμηνο έχει σημειώσει περισσότερες από 68 απουσίες, του αριθμού αυτού 

συμπεριλαμβανόμενου. 
 

 Μαθητής παραπέμπεται για ΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα             

μαθήματα αποφασίζει ο Κ.Σ. λόγω απουσιών όταν: 

 Ολόκληρο τον χρόνο έχει σημειώσει αριθμό απουσιών από  120 μέχρι 134, των δύο αριθμών αυτών 

συμπεριλαμβανόμενων. 

 Κατά το Β΄ τετράμηνο έχει σημειώσει από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων. 
 

 Μαθητής παραπέμπεται για ΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ σε μάθημα, λόγω απουσιών: 

Αν ολόκληρο το χρόνο έχει σημειώσει απουσίες περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων 

διδασκαλίας που προβλέπει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα. 
 

 Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. και στις εκδρομές είναι 

υποχρεωτική και γι΄ αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και 

προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:    

 Απουσία του μαθητή από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται όταν ο μαθητής επανέλθει στο σχολείο  

και όχι αργότερα από 5 εργάσιμες μέρες από την ημέρα της απουσίας. 

 Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό  

όχι αργότερα από 2 εργάσιμες ημέρες. 
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