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Αγαπητοί  γονείς  /  κηδεμόνες,  
  

Με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, σας ευχόμαστε μια 

παραγωγική και δημιουργική χρονιά. Επικοινωνούμε μαζί σας πρώτο γιατί 

πιστεύουμε ότι ΜΑΖΙ μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και για να 

σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις 

προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά σας να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες για επιτυχία τόσο στην προσωπική, αλλά και στην επαγγελματική  τους  

ζωή.   
  

Η προσπάθεια τόσο της διεύθυνσης όσο και των εκπαιδευτικών της Σχολής είναι 

να δώσουμε στους μαθητές μας το βασικό και αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων και 

δεξιοτήτων έτσι, ώστε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Την ίδια στιγμή βασικό 

μας μέλημα είναι να τους καλλιεργήσουμε αρχές  και αξίες,  ώστε  να  γίνουν  χρήσιμοι 

 πολίτες  στην  κοινωνία  που  ζουν.   
  

Έχοντας ως γνώμονα την πρόοδο των μαθητών μας, σας πληροφορούμε ότι θα 

επιδιώξουμε τακτική επαφή μαζί σας. Ταυτόχρονα, τονίζεται για ακόμη μια φορά ο 

δικός σας ενεργός ρόλος στην ομαλή φοίτηση του παιδιού σας, καθώς είναι απαραίτητο 

να ενημερώνεστε από τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων και τους διοικητικούς 

βοηθούς διευθυντές, για τον ακριβή αριθμό απουσιών του παιδιού σας αλλά και για 

άλλα σχετικά θέματα, που αφορούν την συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών σας. 
 

Για ενημέρωσή σας σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων 

σχολείων σε σχέση με τις απουσίες των μαθητών, σας παραθέτουμε τρία πολύ 

σημαντικά σημεία :   
  

(i) Μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Ιούνιο, όταν σημειώσει αριθμό απουσιών από 
120 μέχρι  134 ,  των  δύο  αριθμών  συμπεριλαμβανομένων.   

(ii) Μαθητής που σημείωσε αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135, του αριθμού αυτού 
συμπεριλαμβανομένου,  παραμένει  στάσιμος.   

(iii) Για τους μαθητές της Πρακτικής κατεύθυνσης Γ΄ έτους των Τεχνικών Σχολών, οι αριθμοί 
των απουσιών  μειώνονται  ανάλογα  με  τον  χρόνο  φοίτησής  τους  στη  Σχολή.   

  

Τονίζω με έμφαση ότι πιστεύουμε στις δυνατότητες των μαθητών μας και ότι θα 

κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τον δικό τους 

προσωπικό δρόμο για επιτυχία και καταξίωση στη ζωή τους. Είμαστε σίγουροι ότι σε 

αυτή  μας  την  προσπάθεια  θα  έχουμε  την  αμέριστη  συμπαράστασή  σας.  
  

Είμαστε  πάντα  στη  διάθεσή  σας  για  οποιεσδήποτε  πληροφορίες  χρειάζεστε.  
 

Θεόδωρος  Ηλία    

Διευθυντής Τεχνικής Σχολής Πάφου   

 


