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Αγαπητοί  γονείς  /  κηδεμόνες,  

  
Με την ευκαιρία της λήξης του Α΄ τετραμήνου και της έναρξης του Β΄ τετραμήνου, 

θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας, για να ευχηθώ καλό και δημιουργικό νέο έτος. Θα 

ήθελα, ακόμη, να σας διαβεβαιώσω ότι, τόσο η Διεύθυνση όσο και οι εκπαιδευτικοί της 

Τεχνικής Σχολής Πάφου, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας με πνεύμα συνεργασίας και 

κατανόησης, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά σας.    
 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε να δώσουμε στους μαθητές 

μας το βασικό και αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι, ώστε να 

καταφέρουν να συνεχίσουν τη μετέπειτα πορεία τους με επιτυχία. Ταυτόχρονα, γίνεται 

συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια μέσα από καινοτόμα προγράμματα, αλλά και 

την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, για να δημιουργήσουμε υπεύθυνους 

πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον σύγχρονο και πολύπλοκο 

κόσμο. 
 

Έχοντας ως  βασικό μέλημά μας την πρόοδο και τη βελτίωση των μαθητών μας, θα 

επιδιώξουμε τακτική επαφή μαζί σας. Αξίζει, λοιπόν, στο σημείο αυτό, να τονιστεί για 

ακόμη μία 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, τόσο για την επίδοση όσο και για τη διαγωγή του παιδιού 

σας. 
  

Σας παραθέτουμε, στη συνέχεια, πληροφορίες για τους κανονισμούς λειτουργίας των 

σχολείων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απουσίες των μαθητών. Σύμφωνα με τους 

κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων σχετικά με την ελλιπή φοίτηση, ισχύουν  

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

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

   

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 αυτήν την  προσπάθεια μας θα έχουμε την αμέριστη 
συμπαράστασή σας.  

  
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε.  
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